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Un joc de cuvinte, îl „descifrez”
imediat. Nu e vorba despre postul
Pa!telui sau de alt post de natur"

gastronomic", nu e vorba despre un post#
func$ie într#o schem" de personal, nu
e vorba despre vreun substantiv, ci de
prefixul post, cu sensul dup!, acela!i
în mai multe limbi (ceea ce, probabil,
i#a facilitat succesul). Prefixul de care, de
câteva decenii bune, se abuzeaz" copios.
Cel mai frecvent se aude termenul de
postmodernism, o boal" generalizat" în
cultur", extins" !i în afara acesteia (s#au
semnalat determin"ri reciproce cu istoria
modern" îns"!i, nu degeaba Fredric
Jameson titra Postmodernism, or The
Cultural Logic of Late Capitalism, Duke
University Press, 1992), cu o versiune
numit", cam la repezeal", chiar post"
postmodernism. Pan" de inspira$ie termi#
nologic" sau accentuarea jocului de#a
relativizarea#disolu$ia#textualizarea, de
b"trâne$e cu porniri pu!te!ti? Probabil
c" amândou", chiar dac" un titlu precum
Postmodernism Is Dead. What Comes
Next? (c"uta$i pe web) ne îndreapt" spre
prima posibilitate. Ar fi o revenire recon#
fortant", chiar dac" având un nume cool#
neadecvat (care face plauzibil" ad"ugarea
înc" unui „post” înaintea lui „postpost”, iar
dac" se insist", devine necesar" folosirea
unei nota$ii matematice…). 

În fa$a multor lucruri s#a ag"$at buclu#
ca!ul prefix, aici men$ionez numai dou"
exemple sonor#crepusculare: vremea
post"adev!rului (n#a intrat în DOOM, aleg
s" scriu cu cratim") !i post"umanism.

Tr"im prima „vreme”, am mai vorbit
despre ea, îi suntem subiect !i
obiect, nici nu ne d"m seama cât

de mult ne influen$eaz" – !i cât de profund:
dac" ne înv"$"m s" nu mai credem în nimic
(ce lume trist"!), vom începe s" verific"m
totul (ar fi bine, dar obositor), s" nu mai
ascult"m nimic (versiune de autism) sau
s" credem numai sursele „sigure” (ar fi
periculos, pentru c" acestea vin de regul"
din bule în care ajungem captivi). Psiho#
sociologii, politologii, poate !i istoricii s"
ne spun" cum va fi !i ce cale s" alegem.

La vremea post#umanismului nu am
ajuns, dar ne îndrept"m destul de vizibil
într#acolo. Bibliografia aferent" este
bogat", mi s#a confirmat la o conferin$" pe
acest subiect organizat" de Universitatea
Apollonia din Ia!i, în jurul lui 1 martie 2020.
Înlocuirea omului cu post#omul, cu un

hibrid (fizic !i cultural) om#
ma!in". Un „protezozaur”,
ca s" reiau un termen
pe care l#am folosit pe
la începutul anilor 1980,
într#o nuvel" SF de care
îmi amintesc cu pl"cere,
care poate fi recitit" !i
acum, în cheie post…
(O chestiune grav" era
discutat" în text, actual"
!i la vremea… Covid#19:
ce drepturi mai are un om
împ"nat cu proteze, cât
mai este om !i cât ma!in"?

În nuvel", decizia era luat"… la kilogram.
Metaforic vorbind, cam la fel cum au pro#
cedat grijuliii deciden$i de ast"zi în ceea
ce#i prive!te pe b!trâni.) Iar dumnealui
Y.N. Harari ne asigur" c" procesul este
inevitabil: salvarea umanismului prin
înlocuirea umanit"$ii… Trecând sau nu
prin dilema protezozaurilor?

Am citat mai devreme titlul „Post#
modernism Is Dead” pentru a
aminti c", oarecum înaintea modei

post, a existat o „mod" dead/end” (folosesc
versiunea englezeasc", e mai neutr", e
mai interna$ional"). Dumnezeu a murit
(Nietzsche, 1882), timpul !i spa$iul au murit
(McLuhan, 1962+, ad"ugând „Bine a$i venit
în satul global!”), istoria a murit (Fukuyama,
1992), sfâr!itul lumii a fost anun$at de mai
multe ori, c" mul$i ani din ultima vreme
s#au scris cu cifre „interesante” (!i 2020
e astfel…). Exist" o noim" în toate cele
dinainte, dar exist" !i o masiv" doz" de
c"utare a ratingului, nu insist. Adaug îns"
un fapt poate surprinz"tor pentru cititor,
de data asta, mai degrab" punctând spre
o realitate serioas": !i în !tiin$" se tot
anun$" sfâr#ituri, începând cu !tiin$ele
„grele”/exacte, matematica, fizica,
informatica.

Reiau câteva titluri, cronologic, spre
ilustrare doar: Edsger W. Dijkstra (infor#
matician notoriu, a primit în 1972 Premiul
Turing), „The End of Computer Science?”,
Communication of the ACM, martie 2001,
!i „Under the Spell of Leibniz’s Dream”,
Information Processing Letters, februarie
2001% David Pratt, „The Farce of Modern
Physics” (internet, ianuarie 2008)% Keith
Devlin, „The Death of Mathematics”
(internet, 2013).

Amintesc câte o idee de la fiecare:
Dijkstra – distinc$ia birocratic"
între teorie !i aplica$ii poate ucide

teoria (iar c" „Applied Mathematics Is Bad
Mathematics” a spus#o, în aceast" form",
poate prea tran!ant", Paul Halmos, înc" din
1981, !i în moduri similare mul$i al$ii). Pratt
– fizica modern" este o în!iruire de modele
matematice din ce în ce mai sofisticate,
care nu explic" nimic, bazate pe presupu#
neri neverificabile, având ca principal"
„aplica$ie” proiectarea de acceleratoare
gigantice care s" verifice eventual unele
presupuneri. Devlin – matematica se face
cu creionul, nu pe calculator% într#o
genera$ie de acum încolo, matematica
tradi$ional" poate s" moar" din cauza
dependen$ei matematicienilor de tastatur".

(Continuare la pag. 2)
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Când ne!aducem aminte de bunul!sim"
de!odinioar# al poporului nostru ne
atmosferiz#m oarecum c!o alt# epoc#,

plin# de senin $i de cumin"ie, lipsit# de preten"ii,
s#n#toas#. Poporul citea pe atunci scrierile
unui Anton Pann, ale unui Gherasim Gorjan.
Azi cite$te Dramele Parisului, Mizeriile Londrei,
Misterele Pu!c"riei. Nu era vrun lucru mare Tilu
Buhoglind#, Arghir ori Leonat din Longobarda,
dar formau – de bine, de r#u – o atmosfer#
intelectual# de!un admirabil bun!sim" $i adesea
cu mult haz. În orice caz, nu se corumpea
fantazia oamenilor $i nu li se vicia judecata.

Ast#zi, dac!am judeca intelectul popular dup#
ceea ce el cite$te, am trebui s# r#mânem uimi"i de
corup"ia de fantazie $i judecat# care se introduce
sistematic în el, dar totodat# am înceta de!a ne
mira de ce acest ogor al creierului omenesc a
devenit atât de primitor pentru orice idee supt#
din degete, de judecata omului din popor nu
mai e în stare de!a rezista nici celei mai comune
sofisme f#cute de!o gazet# guvernamental#,
de ce acest teren e atât de preg#tit pentru a primi
absurdul în el $i a r#mâne indiferent fa"# cu cele
mai elementare adev#ruri.

E desigur ceva elementar ca o reform#, înainte
de!a fi introdus#, s# fi devenit necesar#, s# fie
cerut# de cineva, de grupuri ale popula"iunii sau
de popula"iunea întreag#. Am dori s# $tim cine
în "ara aceasta cere electivitatea magistraturii,
cine sufrajul universal? Nimeni.

Cu toate acestea, zilnic Românul readuce pe
tapet când una, când alta $i aproape totdeauna
cu acuzarea c# partidul conservator se ridic#
contra drepturilor poporului, contra na"iunii.

Pân# când aceste fraze banale, lipsite de
orice cuprins, mai pot afla urechi crez#toare?

Dar cine v# cere electivitatea, cine v# cere
sufrajul? Ceea ce v# cere lumea nu e s#!i lua"i
ochii cu form#ri, deform#ri $i reform#ri% munc# v#
cere. Dac# avem nevoie de ceva este mai înainte

de toate o administra"ie cu $tiin"# de carte $i
insuflat# de spiritul probit#"ii% acela$i lucru se
cere de la judec#tori, de la profesori, de la orice
organe ale statului. În loc de!a restitui poporului
prin munc# serioas# ceea ce v# d# ca buget
al cheltuielilor, ne veni"i zilnic, cu aerul tragic
al Dramelor Parisului $i al Mizeriilor Londrei,
s# cere"i ba reformarea legii electorale, ba
electivitatea magistra"ilor, ba câte toate.

Toate acestea nu ajut# nimic, nu u$ureaz#
c!un gr#unte m#car sarcina social#, din contra,
o îngreuie f#r# niciun folos $i "ara st# tot pe
loc, "#ranul ar# tot cu plugul lui Mircea cel Mare,
administra"ia tot rea, $coala tot mediocr#, justi"ia
tot înjghebat# din oameni ce vor s#!$i fac# în
tribunale practica de advocatur#.

Dup# cum ni se pare nou#, legile $i
organizarea politic# ar fi putut s# r#mân#
cu totul acelea$i care erau înainte de

1700% nu l!ar fi durut pe nimenea capul de toate
acestea. De ce c#ut#m în legi, în forme $i în
reforme scrise ceea ce nu este, nu poate fi
cuprins în ele: probitatea aplic#rii lor $i cuno$!
tin"ele tehnice de resort? Legile cele mai bune
nu fac din subprefect un om cu $tiin"# de carte%
cea mai bun# constitu"ie din lume nu poate face
pe!un Simeon Mih#lescu s# $tie altceva decât
a se isc#li $i a se învoi cu Warszawsky% legi
scrise nu pot înlocui munca, nu probitatea,
nu cuno$tin"ele $i practica afacerilor publice.

Acesta este îns# blestemul demagogiei, de!a
vedea relele acolo unde nu sunt $i de!a nu le
recunoa$te acolo unde sunt în adev#r. Ele sunt
în ignoran"#, în cele patru clase primare erijate
în om de stat% ele sunt în lipsa de probitate, în
lipsa de cre$tere $i de cultur#% în contractarea
de trebuin"e str#ine, pe care inep"ia de!a munci
nu le poate satisface decât recurgând la mijloace
maloneste $i la $arlatanie politic#. Acestea sunt
relele ce trebuiesc comb#tute, nu legea electoral#

ori numirea magistra"ilor
de c#tre guvernul regelui.
&i, dac# organele ro$ii ar
avea mai mult# onestitate
de cugetare, s!ar pune s#
combat# asemenea relele
reale, nu cele fictive $i
imaginare% ar c#uta reme!
dii în contra ignoran"ei $i
improbit#"ii, iar nu reme!
dii scrise pe hârtie în
contra organiza"iunii
actuale. 

(Timpul, 10 aprilie 1882)

Ceea ce ne pare
un semn carac!
teristic al vremii

este c# în senat se vor!
be$te române$te% bine,
de!a dreptul, f#r# înconjur
$i f#r# fraz#. Cine $tie ce însemn#tate mare
are limba asupra spiritului, cum ea!l acopere
$i îl p#trunde, cum limba noastr# veche treze$te
în suflet patimile vechi $i energia veche, acela
va în"elege de ce ne pare bine de lucrul acesta.
Fie cineva ateu $i p#gân, când va auzi muzic#
de Palestrina, sentimentul întunecos, necon$tient
al cre$tin#t#"ii îl va p#trunde $i p#gânul sau ateul
va fi, pe cât "ine impresia muzicii, cre$tin pân!în
adâncimile sufletului. &i limba str#mo$easc# e
o muzic#% $i ea ne atmosferizeaz# cu alte timpuri,
mai vrednice $i mai mari decât tic#lo$ia de azi, cu
timpuri în care unul s!au f#cut poporul $i una limba.

Suta a $aptesprezecea e purtat# de "inta de!a
da unitate limbii $i poporului $i ne pare bine c#
în Senat se începe a se vorbi române$te, pentru
a restatornici de sus unitatea compromis# prin
experimente filologice $i prin înrâurirea dic"iona!
rului fran"uzit al breslei advoca"ilor. 

(Timpul, 1 mai 1882)
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(Urmare din pag. 1)

Sunt multe de ad#ugat la fiecare dintre cele trei puncte. Cumva
paradoxal, informatica teoretic# are probleme $i din cauza pro!
greselor inginere$ti $i la nivelul software (conectivitate în primul

rând), care au f#cut posibile solu"ii pentru multe probleme practice prin
folosirea for#ei brute, iar asta poate induce iluzia c# nu mai e nevoie de
teorie, drept care contabilii $i deciden"ii din afara informaticii pot ucide
gâsca ce face ou# de aur (Dijkstra). La rândul ei, matematica „pur#”
se afl# sub presiunea matematicii „experimentale” $i a demonstra"iilor
ob"inute pe calculator, imposibil de reluat $i verificat cu mâna, iar
matematica aplicat# este tot mai mult revendicat# de informatic#.

Exist# îns# un context mai general care induce pesimism în ceea
ce prive$te $tiin"a. Doar câteva idei, mai toate de tip „post”: excesiva
specializare, necesar# pentru a face performan"# („civiliza"ia analfabe!
tismului”)% concuren"a global#/globalizatoare, care face dificil# ob"inerea
de proiecte/bani, promovând birocra"ia, exacerbând scientometria, feti$i!
zarea „punctelor”, în dauna pl#cerii de a cerceta% obsesia „progresului”,
productivismului, cre$terii, legate toate acestea de consumerism, deci de
profit (iar#$i banii!)% în context, aplecarea studen"ilor spre profesii imediat
lucrative, spre „joburi” mai bine pl#tite, chiar dac# mai efemere sau de nivel
$tiin"ific mai sc#zut% peste toate, mediocrizarea generalizat# a societ#"ii,

de la mass!media la politic# (în toat# lumea, dar la noi, cu fireasca
„originalitate”), de la $coal# la „IQ!ul planetar” (am v#zut diagnostice
de acest gen în multe locuri, dar nu $tiu cum se poate evalua cât de cât
obiectiv indicatorul cu pricina – $i pân# nu e prea târziu…).

&i totu$i, apare natural o inevitabil# reac"ie (optimist#!...): a$a nu se
mai poate! Trebuie s# existe $i un sfâr$it al… sfâr$iturilor! Dup#
moda post trebuie s# vin# $i o post mod"! O vreme a post!modelor,

când nu va mai fi promovat# originalitatea ca scop în sine, nu va mai fi de
bonton s# fii trendy, nu se va mai face carier# din inventarea de isme sau
din afilierea snoab# la ele, când vor fi de laud# lucrurile trainice, perene,
ancorate în tradi"ie. Am închis astfel cercul explic#rii titlului.

Iar semne sunt – am spus de mai multe ori c# v#d/simt în lumea ultimilor
ani („ultimii” în sensul de recen"i, nu altfel…) un punct de inflexiune al
istoriei. Corona!pandemia este un simptom $i un prilej, s!a tot repetat
c# este $i un moment de resetare a lumii. Cauz# sau efect, nu $tiu, poate
amândou#. I!am zis uneori pangoliniad", pentru c# nu e clar cât e molim#
$i cât e exagerare educativ#, pedagogie planetar#, în toat# povestea asta.
Cine ar putea fi „înv#"#torul”, nici asta nu e clar. Necesar# pedagogie, f#r#
îndoial#. Din p#cate (num#rul de mor"i tot cre$te), pre"ul e mare. 

S# sper#m c# lumea va trece clasa… c# nu va fi nevoie s" vin"
la reexaminare… în toamn"…

Curtea de la Arge!

Domnul Eminescu scris!a
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Scriu cu un tot mai
acut sentiment al
inutilit!"ii. Am tot mai

mult impresia c! ispita lecturii
se îndep!rteaz! pe zi ce trece
de omul contemporan, c!
a încerca s!"l sco#i din vraja
cacofoniei internautice $i
bâlciul de$ert!ciunii imaginii

e „vânare de vânt”, vorba unui chitarist nobelizat. Mai
nimeni nu e dispus s! asculte ceea ce nu vine din
sloganurile înseriate, care te plaseaz! în ocrotitoarea
rezerva#ie a mul#imii unde se disipeaz! vinov!#ii $i
responsabilit!#i. Reflec#ia, efortul de a în#elege ce se
petrece cu tine $i cu lumea, de a te situa în raport de
ceilal#i $i, uneori, chiar de propria existen#!, a r!mas
undeva, în orizontul unor „vremi mai mari la suflet”.
La ce bun s! te str!duie$ti a afla cine e$ti, de unde
vii $i încotro te îndrep#i? La ce bun s! te întrebi ce e
via#a, ce rosturi are ea, dincolo de stereotipiile zilnice
care"#i asigur! confortul bur#ii $i al distrac#iei, ce rost
s! ascul#i avertismentul unor vremuri cu care nu ai
$i nici nu vrei s! mai ai de"a face: Memento mori!?
La ce bun s! pricepi c! e$ti unic $i irepetabil $i s!"#i
asumi aceast! realitate, cu bucuriile $i primejdiile ei,
când e atât de cald $i bine în pântecul gloatei? De ce
s! te obose$ti cu atâtea inutile eforturi, când cineva,
v!zut sau nev!zut, n"are importan#! cine, o poate
face în locul t!u, când nu trebuie decât s!"l la$i
s! hot!rasc! $i s! aleag! drumul în numele t!u?
Socializeaz!, spune $i f! ceea ce fac to#i ceilal#i!
Urmeaz! morcovul care flutur! ademenitor dinaintea
asinului, sub surâsul emoticoanelor $i dansul de
lucioli ai portabilelor! Încrede"te în m!re#ia tehnolo"
giilor. Las!"#i inteligen#a s! se odihneasc!, oricum
nu poate face fa#! celei artificiale. Viitorul nu mai
e al t!u. E al ucenicului vr!jitor. Am intrat în orizontul
aleatoriului $i entropiei. Dar niciodat! arogan#a, mania
grandorii, narcisismul omului n"au fost atât de mari.
O umanitate fascinat! de propria"i capacitate de
crea#ie $tiin#ific!, de tehnologia deificat! $i de virtualul
atotputernic. Cu toate c! Aldous Huxley ne prevenea
acum un secol c!: „Progresul $tiin#ific n"a f!cut
altceva decât s! ne ofere mijloace mult mai eficace
pentru a regresa spiritual $i moral”. Minunata lume
nou!, despre care vorbea acesta, era lumea iluziei
atotputerniciei individului asupra lumii $i destinului

social, ca parte din arsenalul de droguri cu care
omenirea era $i este #inut! sub control: de la
stupefiante, la libertinajul sexual, de la iluzia unei
chermeze nesfâr$ite, despre care vorbea Hemingway
în jurnalul lui parizian, O s!rb!toare continu!, la circul
media, aceast! iluzorie la belle époque a dat impresia
c! umanitatea era st!pân! pe libertatea de a face
orice, f!r! s! mai perceap!, în mintea adormit!
de droguri, controlul subteran c!ruia îi era supus!.

Doar c! paradigma Huxley n"a p!rut a
fi suficient de eficace celor interesa#i de
acest control. A$a încât, pumnul a fost scos

din mânu$a de catifea $i varianta terorii, a spaimei
cople$itoare, pe care o experimentaser!, cu succes,
înc! valurile popoarelor migratoare n!pustite asupra
Europei, „Biciul lui Dumnezeu” a fost scos de la
naftalin! pentru a"$i ar!ta s!lbatica str!fulgerare
în ideologiile brune sau ro$ii.

Lumea e în esen#a ei o permanent! pulsa#ie,
o succesiune de deveniri $i reveniri. Maleficul însu$i,
ca parte a acestei lumi, nu scap! acestei alternan#e.
Anilor întuneca#i, a c!ror experien#! p!rea inaccepta"
bil! occidentului victorios, le"a urmat o nou! epoc!
de prosperitate dezl!n#uit!, de consumerism $i hedo"
nism de$!n#at, de libertinaj, de pervertire a sensului
valorilor fundamentale. Numai c! excesul s"a dovedit

mereu ineficace $i reclam! întotdeauna o inversare
a polilor.

Am tr!it deci, mul#i dintre noi f!r! s!"$i dea $i
s! ia seama, momentul unei schimb!ri de paradigm!,
noua trecere de la Huxley la Orwell, cum numea
Gabriel Popa într"o admirabil! $i succint! analiz!
din revista Lumea muta#ia la care asist!m, trecerea
de la drog, în#eles nu doar ca substan#e stupefiante,
la spaim!, la iminen#a dezastrului, la teroare, pentru
a realiza Supunerea, despre care vorbeau, în roma"
nele lor cu acela$i titlu, Michel Houellebecq $i Eugen
Uricaru. Precum avertiza Yuval Noah Harari în
Financial Times: „Multe m!suri de urgen#! propuse
pe termen scurt vor deveni [mâine] lucruri obi$nuite
în peisajul cotidian.”

U$urin#a cu care „lumea civilizat!” (oare?),
anesteziat! de psihoza spaimei de moarte, indus!
într"un planetar experiment social, renun#! cu orbire
la drepturile $i libert!#ile ei inalienabile este stupefi"
ant!. Nimeni nu pare a mai lua în seam! profe#iile
lui Albert Camus din Ciuma, de$i retr!im din plin
spaimele $i psihoza despre care vorbe$te romanul
acestuia, presiunea lor insuportabil! asupra oame"
nilor, c!rora le modific!, le altereaz! sau le fortific!
modul de existen#!, comportamentul fa#! de ceilal#i
dar $i fa#! de sine, angoasa claustrului, a izol!rii,
a lipsei de control asupra propriei vie#i pe care o
impune un inamic nev!zut, toate interdic#iile frustrante
$i deseori negândite, absurde $i cinice, pe care
le practic! mecanismele sociale.

În tot acest malaxor social $i psihologic,
despre care vorbea acela$i Yuval Noah Harari,
pentru luarea la cuno$tin#! a zicerii c!ruia

îi mul#umesc domnului Gabriel Popa: „Tehnologii
imature sau chiar periculoase sunt folosite imediat,
deoarece riscul de a nu face nimic este mai mare.
%!ri întregi sunt folosite drept cobai în experimente
sociale la scar! larg!.” 

Retortele ucenicului vr!jitor preg!tesc licorile
magice pentru a mankurtiza, cu acadelele drogului
sau cu otrava spaimei, noos"ul planetar. Iar diavolul
ne asigur! c! nu exist!, f!cându"i cu ochiul de dup!
perdea.

Între Scylla $i Caribda, doar Dumnezeu mai poate
salva sufletul s!rmanului cor!bier! 

Vintil! Horia: Credin"! #i cunoa#tere
Dan ANGHELESCU

Dac! aprofund!m
sensurile $i
semnifica#iile

pe care le degajeaz! în
integralitatea lor scrierile horiene, descoperim
personalitatea complex!, inclasabil! pe coordona"
tele obi$nuite, a unui scriitor care lansa un amplu
rechizitoriu asupra epocii actuale, ini#iind o epuizant!
$i tulbur!toare investiga#ie dedicat! fenomenului
Cunoa"terii. Oricine î$i va oferi iscusita z!bav! de
a p!trunde în profunzimea medita#iilor lui distinge
prezen#a unuia dintre cei mai importan#i gânditori
ai veacului XX, Vintil! Horia situându"se, al!turi
de un Oswald Spengler, Paul Valéry, Ortega y
Gasset, Ernst Jünger ori Raymond Abellio, cei
care – în tragic"dramatica desf!$urare de evenimente
a veacului – au încercat o deslu$ire a marilor enigme
ce apas! asupra Timpului, a Civiliza#iei $i, mai ales,
a destinului cu care se confrunt! umanitatea. 

S! reamintim c!, în octombrie 1936, în nr. 8 al
revistei Gândirea, debutantul (nu împlinise înc! 20
de ani) publica sub titlul C!tre o nou! cunoa"tere a
omului, un str!lucit comentariu la cartea doctorului
Alexis Carrel L’homme, cet inconnu. Considera#iile
sale de atunci arat! c! atât problematica, precum

$i interoga#iile ce aveau s! domine în preocup!rile
scriitorului de mai târziu erau pe deplin conturate.
Vorbind despre „progresul civiliza#iei” v!zut mai ales
ca un „zbor c!tre comoditate $i efort facil de satis"
facere a unor pofte degenerate” (v. Albu, Anghelescu,
2016: 60), înc! adolescentul Vintil! Horia sublinia
ideile celebrului doctor privind civiliza#ia care, „neso"
cotind individul în folosul masei”, a generat apari#ia
„celei mai grave maladii a vremurilor”, un „avorton
al ma$inismului” cunoscut sub numele de proletariat.
Acesta „va fi ru$inea etern! a civiliza#iei $tiin#ifice”,
sfâr$ind prin a „suprima familia ca unitate social!,
stingând inteligen#a $i sim#ul moral, distrugând ulti"
mele resturi ale culturii $i ale frumosului. Dictatura/.../
maselor inculte, nu va fi decât o sinistr! himer! a
ma$inismului modern, reu$ind cel mult o guvernare
de carton cu un sfâr$it în ea îns!$i.” Astfel se va
întrona o domnie a mediocrit!#ii, spulberându"se
„toate n!zuin#ele spre înalt ale spiritului”. (Ibidem: 64)

Vintil! Horia mai afirma la momentul acela
c! scopul civiliza#iei ar trebui s! urm!reasc!
nu „progresul $tiin#ei $i al ma$inilor, ci pe cel

al omului”. În astfel de circumstan#e, unica salvare
(întrez!rit! de doctorul Carrel) ar fi fost s! se apeleze

la o elit! de înv!#a#i, „care s! cuprind! toate dome"
niile de activitate omeneasc!, pentru ca, având o
vedere de ansamblu, s! descopere viciile sistemului
nostru social, s!"i prescrie remediile” $i s! „îndrepte
civiliza#ia pe calea unui nou început.” (Ibidem: 64)
Ideea acelei necesare elite îl va urm!ri îndelung $i, în
cele din urm!, se va materializa în acel amplu $i unic
eseu#interviu intitulat C!l!torie la centrele P!mântului
(Viaje a los centros de la Tierra). Va fi un demers
destinat reunirii celor mai importante centre creatoare
de energii explicative, în tentativa de a se alc!tui un
„vocabular general, un pact între în#elepciuni, care
s! fac! din nou posibil! o în#elegere total! a omului”.
(Horia, 2015: 16) Acesta va fi modalitatea prin care
literatura lui (romanele, eseistica, incluzând pân! $i
poezia) va încerca s! r!spund! exigen#elor impuse
din perspectiva Cunoa$terii. 

În fruntea elitei de înv!$a$i vor fi plasa#i – cum $i
spune – filosofii, Vintil! Horia considerând c! „filosofia
constituie linia directoare a vie#ii, o culme a activit!"
#ilor omene$ti, motorul $i sinteza lor”. (Horia, 2015:
15) Aceasta $i pentru c!, în epoc!, apartenen#a
filosofiei, a metafizicii $i a literaturii la domeniul
Cunoa$terii avea s! fie pus! sub semnul întreb!rii.

...Odinioar!, Sphinxul era cel care punea omului întrebarea despre om, pe care Oedip credea c! o rezolvase, pe care noi to"i am
crezut#o rezolvat!$ ast!zi omul este cel care pune Sphinxului, inumanului, întrebarea despre inuman, despre fatal, despre

dezinvoltura ac"iunile noastre, despre dezinvoltura lumii fa"! de legile obiective. Obiectul (Sphinxul), cu mult mai subtil, nu r!spunde
nimic, niciodat!. %i totu&i, nesupunându#se regulilor &i desjucând dorin"a, el r!spunde în secret la cine &tie ce alt! enigm!.

(Jean Baudrillard, Strategiile fatale)

O, Doamne, nu Te#am c!utat atât /.../ Spre a fi în"eles, cât pentru a în"elege... (Sfântul Francisc din Assisi)
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Exacerb!rile disolutive ale pozitivismului
(s! amintim de Rudolf Carnap "i de Cercul
de la Wiena cu a"a#numita Concep!ie

"tiin!ific# despre lume / Wissenschaftliche Weltan$
ffassung) inten$ionau o drastic! limitare a teritoriilor
Cunoa"terii. Întreaga filosofie era subordonat!
exigen$elor empirismului, fiind redus! la o simpl!
activitate de „clarificare logic! a gândurilor”
(Wittgenstein). Întregul gândirii se redirec$iona c!tre
procesele de produc$ie ale civiliza$iei de consum,
provocând o posibil! închidere a oric!ror alte ori#
zonturi de ra$ionalitate. Se ini$ia o aberant! tentativ!
de alienare mecanizant! a esen$elor umanului,
adeverind predic$iile întunecate ale lui Spengler
despre timpurile omului faustic în care civiliza$ia tinde
s! devin! „...o ma"in!, care face sau vrea s! fac!
totul dup! modelul ma"inii. /.../ O lume artificial!,
avertizase el, p!trunde "i otr!ve"te lumea
natural!. /…/ Faptul ca gândirea uman!
desc!tu"at! nu#"i mai poate în$elege propriile
consecin$e face parte din tragismul acestui
timp.” (Spegler, 1931: 81,82).

În astfel de circumstan$e "i#a f!cut apari$ia
tân!rul Vintil! Horia, realizând, cu o uimitoare
precocitate, c! umanitatea traverseaz! o epoc!
de erori "i derapaje f!r! precedent "i c! îns!"i
ra$iunea a devenit coruptibil!. Ca scriitor, î"i
asum!, înc! de la debut, destinul, con"tiin$a
"i voca$ia tragic! a cunoa"terii. Cunoa"terea e
suferin!# va spune el, mai târziu, într#un interviu
acordat revistei Punto y coma. Cât despre
esen$a întregii sale opere, ea se las! cuprins!
în doar dou! cuvinte a c!ror completitudine
este total!: Credin!# "i cunoa"tere. 

Iat! de ce literatura lui are, în spiritul ei, o
miz! cu totul aparte. Veritabile tratate de mare
rigoare "i erudi$ie, romanele lui, ca "i eseistica,
au fost gândite – "i ele – într#o ampl! comple#
mentaritate, formând un tot care, desigur, este "i
literatur!, dar, în concep$ia lui, aspir! s! fie mai mult
decât atât. Savant, om al unor ample "i profunde
medita$ii despre lume "i timp, Vintil! Horia le con#
sider!, a"a cum "i spune, „instrumente de cercetare
"i tehnic! de cunoa"tere, cea mai complicat!, unica
posibilitate de a cuprinde realitatea într#o singur!
oper!, mai mult decât fizica, biologia sau muzica,
unica realmente capabil! a descrie un tot”. (Horia,
op. cit.: 214). Ca autor, devine vizibil! insa$iabila
lui nevoie de a fi mereu în proximitatea tainei
de$ne$cuprins a Fiin!ei. 

În realitatea agitatului veac XX, dincolo de erori
"i derapaje, una dintre lapidarele premoni$ii spengle#
riene, veritabil ecou al dantescului Lasciate ogni
speranza, r!mâne de$ne$"ters: „Orice mare cultur!
este o tragedie% istoria omului este tragic! în tota#
litatea ei. Îns! p!catul "i pr!bu"irea omului faustic
sunt mai mari decât tot ce au putut vedea vreo#
dat! Eschil "i Shakespeare.” (Spengler, 1996: 78)
Într#adev!r, umanitatea de dup! Al Doilea R!zboi
Mondial se confrunta cu ceea ce Spengler nu ezita
s! numeasc! „marea mod! a semidoc$ilor, a adun!#
rilor populare radicale, a marxi"tilor "i scriitorilor de
literatur! etic#social! care se vor considera gânditori
"i poe$i”, instaurându#se „o form! complet nou! "i
târzie, lipsit! de viitor, dar inexorabil! a existen$ei
umane”. (Spengler, 1996: 57)

Acesta este, în fondul ei tragic, realitatea
Timpului ce i s$a dat lui Vintil# Horia, Timpul
în care – cum spune Spengler – metropolele

n$au mai ad#postit înl#untrul lor un popor, ci o mas#...
Iat! de ce scrisul lui a gravitat în jurul tulbur!toarei
probleme a timpului. Confruntarea cu acest effrayant
Dieu sinistre (Baudelaire) "i aspira$ia de evadare din
minciuna marelui timp mesianic (cum îl numise Walter
Benjamin) îl al!tur! în ipostaz! de comiliton al lui
Mircea Eliade. Azvârlit de un cataclism al Istoriei
în destinul tristelor "i nesfâr"itelor bejenii, modelul
tipologiei pentru care opteaz! în literatura lui este
cel al r!t!citorului, al unui Waldgänger abandonat
în grija "i mila lui Dumnezeu. Iat! de ce perspectiva
religioas! asupra existen$ei domin! "i, de fapt,
ilumineaz! totalitatea demersurilor sale epice, iar
confrunt!rile cap!t! o evident! aur! mistic!. În
romane (Les impossibles, Marta o la segunda guerra,
Le voyage à San Marcos), exilul "i pelerinajul cap!t!
reverbera$ii ample nu numai ca trimitere la situa$ia
exilatului din Europa de Est, ci "i la o stare de lucruri
cu mult mai general!, aceea care#l vizeaz!, în
esen$!, pe omul veacului XX, altfel spus, aceea
care atinge condi$ia "i determin!rile acestuia. 

Privitor la configura$iile ap!rute în literatura tinerilor
din perioada interbelic! (devenit! ulterior literatura
exilului românesc), trebuie semnalat! apari$ia unor
elemente de nou# poietic# sub iradia$ia c!rora,
inevitabil, avea s! se afle, la un moment dat, atât
Vintil! Horia, dar "i înc! mul$i al$ii. Asupra acestei
st!ri de fapt, referiri ample "i edificatoare ofer! cores#
ponden$a dintre poetul Horia Stamatu "i profesorul
Paul Miron. Se face vorbire despre apari$ia elemente#
lor de nou! poetic! influen!at# de o strict# reconside$
rare /.../ "i de zguduitoarea introducere la problema
timpului, Was ist Metaphysik? a lui Heidegger. /.../
Existen!ialismul se n#"tea în România.” (Miron,
2007: 83) 

Evident, o r!sturnare fundamental! survenea în
istoria "i în configura$iile romanului românesc, prin
simpla repunere în discu$ie a dimensiunii temporale.

Timpul continua s!
î"i reafirme obsesiv
prezen$a în preocu#
p!rile gânditorilor,
romancierilor "i
esei"tilor. Dar
termenii în care se
aducea în discu$ie
prezen$a lui
dobândea noi
conota$ii "i accente
de o natur! mult mai
profund! "i grav!,
coloratura Timpului

c!p!tând inflexiunile unui fatum
tragic. A"adar, de aici încolo,
Timpul nu va mai fi obiect de
contempla!ie, ca în heraclitis$
mul volatil al interiorit#!ii unui
Marcel Proust. Aruncat în
condi$ia plin! de dramatism "i
sfâ"iere a exilului, romancierul
Vintil! Horia este unul dintre
acei care vor încerca s!
descifreze esen$a "i mai ales
semnele oculte, amenin$!toare,
ivite în rela$ia Fiin$!#Timp.
Aceasta "i pentru c!, în
fenomenologia oric!rui fapt de
art!, potrivit lui Hans#Georg Gadamer, exist! inten$ia
de a g!si un mod de a intra, de a p#"i în existen!#.
Într#o oper! c!ut!m mereu acel ceva cunoscut pentru
a recunoa"te „în ea despre ceva "i despre noi în"ine”.
Pe urmele în$elegerii lui Platon, cel din Phaidros,
scrisul î"i „caut! adev!rul în logoi, adic! în idealitatea
limbii”, iar „ceea ce este reprezentat (prin el) exist#
aici (ist da) "i /.../ a ajuns într$un mod mai propriu
în deschis (das Da). (Gadamer, 2001: 97)

De altfel, în aria întregii gândirii europene,
interesul pentru experien$ele orientate spre
inefabil "i spiritual (deja sustrase de sub

jurisdic$iile pozitivismului) schimbaser! deja imaginea
(sic!?) timpului, ducând#o dincolo de acea privire în
noi în"ine prin care Bergson, Husserl "i, desigur,
Marcel Proust (discipol literar al lui Bergson) ne
asigurau c! aduce cunoa"terea absolut#. Importan$a,
pân! de curând discret!, aproape inaparent! a
operatorului Timp, dobândea dintr#odat! un accent
deosebit de ap!sat. Se schimbaser! înse"i modali#
t!$ile de în$elegere "i evaluare a realit!$ii. Heidegger
demonstrase c! „perspectiva care, de la începutul
filosofiei occidentale, c#l#uze"te deschiderea fiin$ei
este timpul, îns# în a"a fel încât aceast! perspectiv!
a r!mas ca atare "i a trebuit s! r!mân! ascuns!. /.../
Acest lucru se exprim! în faptul c! timpul (în momen#
tul de fa$!) este conceput pornind de la acum, de
la ceea ce este prezent în cutare moment "i în chip
unic.” (Heidegger, 1999: 268, 269) 

Întemeiate pe acest acum, pe ceea ce este
prezent "i în chip unic în datele actualit!$ii, literatura
"i eseistica lui Vintil! Horia vor tinde s! ilustreze
cât mai adev!rat sensul rela$iei cu timpul. &i pentru
c! timpul apare înc#rcat de istorie, discursul roman#
cierului pledeaz! împotriva lui într#o vizibil! "i
declarat! tentativ! de abolire a acestuia.

În integralitatea lor, demersurile literare, indiferent

de formele pe care le adopt!, devin, din perspectiva
romancierului, dar "i a eseistului, elementele unei
vaste "i neîntrerupte investiga$ii transdisciplinare,
culminând în celebra C#l#torie la centrele P#mântului
ini$iat! cu scopul deschiderii unui orizont de în$ele#
gere asupra acelui mister ce acoper! devenirile
Omului sub Timp "i sub mi"c#rile lumii datorate
acestuia. &tiin$a, religia, literatura (arta) – cele trei
domenii aparent diferite ce ap!ruser! împreun!
în timpurile lor aurorale, acum, în scrierile lui, se
reunesc într#o tentativ! ce tinde la o descifrare a
miracolului existen$ei. Vintil! Horia repune în contact
aceste teritorii ale gândului încercând s! aduc! în
lumin! fa$etele unui adev!r capabil s! limpezeasc!
în$elegeri despre timpul "i lumea în care tr!im,
întemeindu#se pe str!vechiul adagiu parmenidian,
„e tot una a gândi "i a fi”. (Parmenide, 1979: 232).
Obsesia lui va sta mereu atât în "tiin$ificitate, în
ra$iune, dar "i în iubirea de Dumnezeu ca act ce
preced# cunoa"terea. Iar „Cunoa"terea adev!rat!
e laud!: trebuie s! iube"ti obiectul cunoa"terii tale
"i s!#l exal$i”, spune un alt important reprezentant
al exilului, André Scrima (Scrima, 2005: 368). Dar
Credin!a "i cunoa"terea spune Oswald Spengler
„guverneaz! toate condi$iile "tiin$ei, oricât de exact!
ar fi ea”. (Spengler, 1996: 519)

Ca "i Eliade, Vintil! Horia pledeaz! pentru o
regândire a acelui fenomen de Dezvr#jire a lumii pe
care Max Weber îl întrez!rise pe cale de a fi des!#
vâr"it, prin secularizare, în modernitatea noastr!. Din
perspectiva horian!, sensul ar trebui inversat c!tre

o re$vr#jire a lumii, o reinstaurare
a Sacralit#!ii ca temei fondator de
civiliza$ie, Sacralitea, la momentul
acela fiind deja ocultat! sub pre#
siunile supertehnicizatei "i violentei
ecloziuni a pozitivismelor de tot felul. 

Întrez!rind fracturile din
perimetrul cunoa"terii, inves#
tiga$iile horiene din C#l#torie

graviteaz! în jurul unei întreb!ri
care, explicit, e adresat! lui Jaques
Rueff (economist "i filosof, membru
al Academiei Franceze, Cancelar
al Institutului Fran$ei), dar, indirect,
tuturor celor pe care îi viziteaz! în
periplul s!u, de la Gabriel Marcel
la Jünger sau Werner Heisenberg:
„Ce înseamn! exact o epoc! de
criz!?” (Horia, 2015: 370) 

Pentru a în$elege cauzele acestei
crize a lumii actuale, Vintil! Horia

opina c! „ar trebui s! plec!m de la lupta pe care
Pascal a pornit#o împotriva ra$ionalismului incipient,
formulat într#un stil modern de c!tre Descartes,
pentru a în$elege nu numai ceea ce azi reprezint!
în filosofie gândirea "i atitudinea lui, ci toat! drama
pe care existen$ialismul, plecând de la Kirkegaard
"i ridicându#se împotriva absolutismului hegelian,
a reprezentat#o de#a lungul unui secol întreg”. (Horia,
2015: 23) Continua cu gândul c! ar trebui intentat
un proces idealismului, sistematiz!rii, totalitarismelor
care au implicat tot acest fenomen, pornind de la
filosofic c!tre politic, pentru a situa mai bine pe
anumi$i gânditori ca Marcel, Heidegger, Berdiaev,
Unamuno, Jaspers "i al$i câ$iva, a c!ror prezen$!
printre noi presupune o lupt! contra exceselor ra$iunii
în numele credin$ei în fiin$a uman! "i în dorin$a ei
peren! de libertate "i perfec$iune. Ar fi suficient,
accentua el, s! cit!m aici operele lui Huxley sau
Orwell, ca pledoarii împotriva utopiei. Gânditorul
ajunge astfel "i la concluzia c!: „Momentul istoric
în care "tiin$a se desparte de religie ne ofer! cheia
necesar! deschiderii unei u"i spre o în$elegere total!
"i neîndoielnic definitiv! a ceea ce numim criz! "i a
c!rei explica$ie se afl! în respingerea crucii.” (Horia,
2017: 75,76) A fost perioada începând de la care
"tiin$a se n!pustea asupra religiei, oferindu#se ca
fundament mi"c!rilor revolu$ionare atunci când
acestea, în tentativa de dizolvare a unei întregi
cosmoviziuni holiste a existen$ei, dezl!n$uiau delirul
monstruos al pozitivismului. El va constata c! dup!
Evul Mediu lumea cunoa"terii a cunoscut un puternic
proces de frac$ionare. Teritorii diverse, pân! nu demult
interconectate, începând de atunci s#au separat prin
inutile "i falacioase frontiere, confruntându#se reciproc.
E starea de lucruri sesizat! "i de Stéphane Lupasco
atunci când constata c!: „Niciodat! nu s#a v!zut
o separa$ie atât de mare între "tiin$e "i filosofie”.
(Lupasco, 1982: 5)
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Condamnând aceast! separa"ie, Vintil!
Horia se ridica deasupra tuturor frontierelor
ivite în drumul, adesea evanescent,

al cunoa"terii, atingând un superius al ideilor de
complementaritate !i completitudine, în ideea de
a oferi, cum spune chiar el, une nouvelle possibilité
d’envisager l’Être. (Horia, 2017: 1) Demersul horian
prefigura viitorul Cunoa"terii printr#o r!sturnare
copernican! ce reunifica teritoriile gândirii, viziune
ce î"i afla întemeieri în sublima alchimie celest"
a crucii. Dintr#o asemenea perspectiv!, Cunoa"terea
se prefigura "i ca o str!danie „pentru ca destinul
omului s! tind! spre mântuire, concluzie a unei
tragedii universale pe care nimeni nu a a"ezat#o în
aceast! lumin!, nici m!car Milton în al s!u Paradisul
pierdut. $i nici Thomas Mann, Raymond Abellio sau
Hermann Hesse, Rilke sau Claudel.” (Horia, 2017:
12) În plus, autorul lui Dumnezeu s#a n"scut în exil
sublinia, citându#l pe Heidegger, c!, de aici ar putea
prinde contur „o teologie a crucii, autentica teologie
cre"tin!, înl!turând cealalt! teologie, cea neautentic!,
/.../ care a provocat ast!zi o teribil! confuzie între
religie ca mesaj ezoteric menit s! ne converteasc!
la propria noastr! posibilitate de mântuire, "i religie
ca mesaj social pe cale s! transforme Biserica într#o
simpl! societate anonim! pentru ap!rarea drepturilor
omului, ceea ce, apropiind#o totu"i de conceptul
de revolu%ie, o anihileaz! ca religie propriu#zis!.
Cristianitatea, sub acest aspect, accentueaz! Vintil!
Horia, nu este nici o moral!, nici un program de
reform! social! sau politic!, scopuri lipsite de trans#
cenden%! "i de ecumenicitate.” (Horia, 2017: 12) 

Postumitatea lui Vintil! Horia a oferit în 2017
una dintre marile c!r%i ale exilului românesc: Crucea.
Lucidul s!u discurs pledeaz! pentru reinstaurarea
acelei ordini pe care, pierzând#o, umanitatea de
ast!zi nu se mai reg!se"te cu propria esen%!. Într#un
asemenea timp, Crucea, prin latura istoric! "i esha#
tologic! pe care o ascunde "i o relev! în dubla sa
proiec%ie în spa%iu "i timp, va trebui s! redevin! tema
fundamental! a orient!rilor noastre, dat fiind c! exist!
„un sens orizontal "i un sens vertical în metageografia
crucii (sens) care indic! în mod precis o posibilitate
de completitudine înscris! în însu"i misterul cre"tin”.
Din perspectiva sinuoas! a Cunoa"terii, „contempla#
rea misterului crucii, tocmai în acest moment de
confuzie "i incertitudine pe care nici Biserica nu
a "tiut s!#l evite, /.../ pare indispensabil! /.../, pentru
c! simbolismul crucii, în proiec%ia sa ultim!, se
presupune c! antreneaz! spre un soi de explozie
universal! a adev!rului, ceea ce ar implica o nou!
posibilitate de a în%elege fiin%a. Filosofia ar putea
astfel, dep!"ind mo"tenirea ra%ionalist!, s!#"i
recupereze func%ia presocratic!, în vreme ce teologia
s#ar reîntoarce la c!utarea unic! a obiectului s!u,
redevenind, a"a cum o afirma Heidegger o teologie
a crucii.” (Horia, 2017: 9,10) Vintil! Horia a"az!
simbolul Crucii într#un de#necuprins în chingile
ra%ionalit!%ii, un ve!nic departe "i un inexplicabil
aproape, Centru al lumii !i al istoriei unde întrez!rim
îndelebila identitate cu puterile ce str!bat profunzi#
mea fiin%ei pân! dincolo de hotarele dep!rt!rii
esen%iale care despart de Dumnezeire. Cuvântul
Centru, p!strând proximitatea cu inefabilul, scoate din
ascundere rostul a toate câte exist! "i, de asemenea,
a celor care "i câte nu exist!, sau nu exist! înc!.
Cunoa"terea se situeaz! astfel în completitudine
gnoseologic", acel esen%ial ce se refuz! disiden$elor
ra$ionaliste. Rena"terea "i Iluminismul – oferind
temeiuri pentru toate mi"c!rile revolu%ionare – au fost
momentele care au pulverizat leg!turile dintre religie
"i "tiin%!, îndep!rtând cunoa"terea de complexitatea
poliform! a realit!%ii. Reunificarea acestor teritorii ale
gândului e prefigurat! "i de al%i gânditori, ca, de pild!,
Oskar Gruenwald, cel ce scrie în Journal of Interdisci#
plinary Studies (Gruenwald, 1993: 1): „It is a vital
complementarity between all the arts and sciences,
knowledge and faith, science and religion, as well as
a deeply religious perception of man and his world”. 

$i faptele surprinz!toare survenite în
"tiin%ele veacului XX confirm! din plin o
asemenea orientare. Odat! cu Max Planck,

Niels Bohr, Werner Heisenberg sau Wolfgang Pauli,
fizica cuantic! redescoperea religia în chiar interiorul
s!u. Etologia readucea în gândire indestructibila
unitate dintre subiect "i obiect. Oameni de "tiin%! de
mare prestigiu, asemenea unui Bernard Lovell, afirm!
c! nu se mai poate lansa o teorie despre Cosmos
f!r! a#i consulta în prealabil pe teologi. „$tiin%a, scria
"i Isidro Juan Palacios în revista spaniol! Punto

y coma, deja nu mai este revolu%ionar!, a devenit
umil!, s#a pus în serviciul realit!%ii "i respect! religia.”
(Albu, Anghelescu, 2015: 302) Meritul cultural al lui
Vintil" Horia – potrivit aceluia"i Isidro Juan Palacios –
este c! ofer! ast!zi „o viziune armonioas! a realit!%ii,
ca totalitate”. (Ibidem: 300, 301)

Prin Vintil! Horia, cunoa"terea se arat! ca o stare
de împlinire interioar!, aceea unde Heidegger vede
o intrare în posesie de sine, situare sub orizonturi
limpezitoare de sens, apropiere de acel Cuvânt
(Verbum erat apud Deum) apt s! devin! „cel mai
demn de a fi supus interog!rii” (Heidegger, 2014: 46) 

Eseul Crucea, al!turat celorlalte scrieri horiene,
e"afodeaz! astfel ceea ce, în timpurile lui Wilhelm
Dilthey, se constituia într#un construct spiritual. Dar
dac!, sub presiunea pozitivismului din ultima parte
a veacului XIX, cel care, scriind despre Tr"ire
!i poezie (Das Erlebnis und die Dichtung), situa
gândirea religioas! într#o ireconciliabil! opozi%ie
cu filosofia, la Vintil! Horia sensurile sunt inversate.
Misterul Crucii e parte integrant! a unei totalit!%i
unde str!lucesc, deopotriv! egale întru cunoa"tere,
teologia, filosofiile, "tiin%ele "i literatura. Operând
o asemenea reconciliere, gândirea lui holistic! se
al!tura celor care încearc! s! întemeieze o nou!
ra%ionalitate, pentru c! autorul lui Dumnezeu s#a
n"scut în exil se întreba dac! „putem oare ast!zi
cunoa!te !i întemeia – m! refer la "tiin%! "i la politic!
– dincoace de drumul crucii? Dincolo de aceast!
completitudine, teologic! "i "tiin%ific! totodat!, este
greu s! g!sim o solu%ie. /.../ Trebuie s! credem c! /.../
la cap!tul "tiin%ei înse"i, nu ar fi decât o "tiin%! a
crucii, a"a cum ne#o arat! Edith Stein urmând gândul
Sfântului Ioan al Crucii? Numele acestui mistic
spaniol contemporan cu El Greco, ne#ar putea servi
drept c!l!uz! dezocultant!.” (Horia, 2017: 80)

Opera lui Vintil! Horia se întemeiaz! în
egal! m!sur! pe "tiin%ificitate "i pe iubirea
de Dumnezeu, ca act ce preced" cunoa!#

terea. A"a se face c!, potrivit lui, templul cre!tin este,
înainte de toate, „locul în care adev!rul se manifest!
"i devine tangibil spiritului”. (Horia, 2017: 23) Numai
astfel cunoa"terea î"i dobânde"te completitudinea
gnoseologic!, acel Ceva esen%ial, ce se opune disi#
den$elor ra$ionaliste "i disolutivei gândiri calculatoare
denun%ate de Nietzsche.

Divizarea extrem! spirit–materie (res cogitans–res
extensa) operat! de Cartesius a generat confuzie
ocultând omul transcendental: „A separa obiectul de
subiect, eroare corectat! de epistemologia cuantic!,
sublinia Vintil! Horia, nu permite, dup! cum gândea
Abelio, o emergen$" vizibil" a unei propor$ii ascunse.”
(Horia, 2017: 18) Prin aceasta, poten%ialul infinit al
complementarit"$ii, unicul capabil s! spulbere fronti#
era dintre vizibilul "i invizibilului lumii, ar fi exclus. 

Pentru Cunoa"tere ca "i pentru credin%!, prezentul
apare ca o vârst! guénonian!, moment de confuzie
!i incertitudine, pe care, spune Vintil! Horia, nici
Biserica nu a !tiut s"#l evite. Se poate distinge aici
"i o consecin%! fireasc! a acelui ra%ionalism ambiguu
care – vreme îndelungat! – persistase latent în
încercarea de a#L cuprinde pe Dumnezeu (Fiin$a
infinit perfect" / Ens summe perfectum) demon#
strându#i, pe cale ra%ional! (!?), existen%a. Ponderea
accentelor gnoseologice "i epistemologice proprii
acelui „ratio” obstinat devenea îndoielnic!. Evident,
Teologia occidentului medieval a aspirat s! se
transforme în "tiin%! (Sacra scientia / Scientia Dei!)

Pe de alt! parte, prin scrierile lui Descartes,
metafizica fusese inoculat! de un ra%ionalism
dizolvant: Nihil esse in intellectu quod prius non fuerit
in sensu, afirmase el. Se în%eleg de aici motivele
pentru care Fr. Nietzsche incrimina suprema%ia pe
care Descartes o atribuia subiectului cunosc!tor.
Odat! indus în lumea credin%ei, ra%ionalismul
declan"a un ireconciliabil conflict între cer "i p!mânt. 

De aceea, considera Vintil! Horia, contemplarea
misterului crucii a devenit, acum, „indispensabil! nu
numai pentru un cre"tin, ci "i pentru un credincios
apar%inând oric!rei alte confesiuni”. În proiec$ia sa
ultim", doar simbolismul crucii mai poate deschide
o posibilitate de completitudine "i ne mai poate
antrena spre o „explozie universal! a adev!rului”.
(Horia, 2017: 9) 

Medita%iile horiene deschideau un superius al
ideilor de complementaritate !i completitudine, acelea
în virtutea c!rora cunoa"terea ofer! „une nouvelle
possibilité d’envisager l’Être”. Configurându#se sub
un orizont cu deschideri metapolitice, cunoa"terea
devine, în accep%ia lui, „un spa%iu pe m!sura Aceluia

care avea s! corecteze traiectoria omului /.../
purificându#l /.../ "i ad!ugându#i o dimensiune
de eternitate /.../ pe care omul o uitase sau nu
o cunoscuse niciodat! înainte de începutul erei
cre"tine”. (Horia, 2017:11) E o pasiune specific!
a gânditorului pentru adev!rurile pe care umanitatea
le#a abandonat în uitare. $i Heidegger, pe care îl
citeaz! în numeroase ocazii, identifica un asemenea
tip de pasiune, considerând c! ea apar%ine „unei
st!pâniri pe deplin întemeiate peste ceea ce ne
întâmpin! ca "i peste felul în care noi r!spundem
acestei întâmpin!ri, subordonând#o unor %eluri mari
"i importante” (Heidegger, 2014: 38,39), ceea ce,
în cazul de fa%!, nu mai necesit! o demonstra%ie.
Crucea conduce spre un éclatement universel
de la vérité. (Horia, 2017:1) 

„Omul, scria Nietzsche, cre"te "i se desprinde
de tot ceea ce îl înconjura cândva, /.../ dar unde este
veriga care înc! îl cuprinde? Este ea lumea? Este
ea Dumnezeu?” (Heidegger, 2014: 27) Iat! întrebarea
la care, prin Crucea, Vintil! Horia tocmai a r!spuns,
veriga (annulus aeternitatis) ce îl cuprinde "i îl
exprim! ridicându#l deasupra p!catului metafizicilor
occidentale, vinovate de marea uitare a Fiin$ei.

Poetic locuie!te omul pe"acest p#mânt,
scria Hölderlin. Aceast! rostire ar putea
deveni semnul heraldic al scrisului horian.

Dac! a locui poetic însemna, potrivit lui Hölderlin,
s" te situezi în prezen$a zeilor !i a esen$ei lucrurilor
(apud Heidegger, 2011: 241), atunci ce se mai poate
spune despre cel care a scris Dumnezeu s#a n"scut
în exil, tocmai în vremea când se încerca o golire a
lumii de Dumnezeu. $i totu"i, Vintil! Horia continua
s! spere – îndemnându#i "i pe al%ii – într#o eternitate
situat" dincolo de istorie. Nu e ceva eroic în scrierile
lui? Ce te face eroic? – se întreba Nietzsche, oferind
"i r!spunsul: s" vii, în acela!i timp, în întâmpinarea
celei mai mari suferin$e !i a celei mai mari speran$e
proprii. (%tiin$a voioas", fragmentul 268) Eroic "i
tragic într#un acela"i timp (timp al guénonianului
kali#yuga), prin Crucea, dar "i prin întreaga lui oper!,
Vintil! Horia confirm! c! „tragicul este de aflat acolo
unde domin! spiritul, într#atât de mult încât tragedia
suprem! se petrece pe t!râmul cunoa"terii "i în sfera
celui care cunoa"te”. (Heidegger, 2014: 50)
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Preocup!rile pentru poten"area peste
m!sur! a puterilor lupt!torului se pierd
în negura vremurilor. Dovada o constituie

legendele, basmele ori pove"tile pe care le întâlnim
la mai toate popoarele. Ast!zi, suntem martorii unor
dezvolt!ri "tiin#ifice "i tehnologice care ne arat! c!
ceea ce era odinioar! de domeniul fic#iunii a devenit
realitate.

Dincolo de dorin#a autodep!"irii prin "tiin#! "i
tehnologie, transumanismul afirm! posibilitatea cre!rii
omului „îmbun!t!#it”, ba, mai mult decât atât, a unei
noi specii, homo ciberneticus.

Dorit sau nu, acest lucru ar influen#a confruntarea
de tip militar în mod covâr"itor "i ar putea s! conduc!
la dispari#ia speciei homo sapiens, la postumanism.

Nevoia de violen"!. Acest demers nu mai mir!
pe nimeni. Nevoia violen#ei dirijate avea în trecutul
îndep!rtat sau mai apropiat întemeieri ideatice, dar
"i considerente de ordin pragmatic abordate dup!
"tiin#a vremii. 

Sunt autori care consider! c! „men#inerea ordinii
este cel mai vechi dintre obiectivele guvern!rii "i
presupune stabilirea de reguli în scopul prezerv!rii
vie#ii "i al garant!rii propriet!#ii.” [7, p. 19]

Tot a"a, devenirea "i men#inerea statelor înl!untrul
unor grani#e s$a f!cut de multe ori pe calea armelor.
Contractul social, postulat de J.J. Rousseau, act
fundamental al existen#ei statale, are în centrul s!u,
dincolo de separarea puterilor în stat, un temei
fundamental, renun#area cet!#eanului la dreptul
natural la violen#!. Este locul în care statul î"i asum!
dreptul la violen#! într$un cadru contractual care duce
la afirmarea în echilibru a celor trei puteri (legislativ!/
normativ!, judec!toreasc! "i executiv!), dar "i la
crearea de institu#ii specializate, inclusiv în privin#a
administr!rii violen#ei (Armat!, Jandarmerie ".a.).

Mai departe, se face distinc#ie „între dou! violen#e
proprii dreptului, între dou! violen#e legate de drept:
violen#a întemeietoare, care instituie "i impune
dreptul (die rechtsetzende Gewalt), "i violen#a
conservatoare, care men#ine, confirm!, asigur!
permanen#a "i aplicabilitatea dreptului (die
rechtserhalttende Genwalt). [3, p 67]

Chiar "i autori de sorginte teologic! accept!
nevoia violen#ei în scopul prezerv!rii existen#ei
umane. Astfel, „guvernul are un scop divin. Func#ia
guvernului este de a folosi for#a pentru a asigura
pacea civil!, dreptatea "i libertatea. Cre"tinii nu
trebuie s! fie anarhi"ti.” [11, p. 12]

A"adar, nevoia unei violen#e care s! cad!
în sarcina statului "i a unui cadru normat pentru
aplicarea ei pare s! fie acceptat! în cvasiunanimitate. 

Institu"iile dedicate violen"ei, cele care
împreun! constituie instrumentul militar de
putere, au ca specific "i faptul c! resursa

uman! angajat! este mai întâi selectat! dup! criterii
"i standarde care s! asigure capacitatea fizic!,
psihic! "i moral! de ac#iune stabilit!. Mai mult decât
atât, acestora li se impune, prin cadrul normat, înde$
p!rtarea de subiectivisme care la un moment dat
ar putea s! conduc! la disfunc#ionalit!#i, la implic!ri
care s! scoat! violen#a în afara cadrului normat.
Exist! aici o palet! larg! de ac#iuni sau inac#iuni
ale instrumentului militar de putere care ar constitui
derapaje de la scopul fundamental al cre!rii acestuia,
dar cel mai de temut este acela al ac#iunii care
s! aib! drept urmare disolu#ia statului. A"a se face
c! dincolo de norm! exist! ideea c! militarul are
obliga#ia s! curme prin violen#! atacul la statalitate.

Exist! aici o întreag! literatur! de specialitate cu
privire la ac#iunea manu militari, dar "i o seam! de
controverse, contest!ri "i repudieri vizavi de subiect
sau de aspecte concrete manifeste sau de inten#ii
ale puterii sau ale comandan#ilor militari.

Cert este c! insul, resurs! uman! component!,
trebuie s! r!spund! standardelor specifice care s!
garanteze func#ionalitatea obiectiv!, f!r! exager!ri
sau diminu!ri datorate persoanei. Cadrul specific
normat trebuie, de asemenea, s! corespund!
legisla#iei fundamentale.

Preocup!ri care conduc spre transhuman.
Cercetarea "tiin#ific!, cu accent pe cea medical!,
a c!utat s! aduc! omului îmbun!t!#iri ale propriilor
performan#e, corect!ri ale unor deficien#e sau sechele
dup! evenimente nedorite, dar "i abilit!#i peste cele
obi"nuite. Denis Alexander, profesor la Oxford, ne
aduce în aten#ie tema, remarcând „trei niveluri de
îmbun!t!#ire: trivial!, conven#ional! "i transumanist!,
plecând de la simpl! tehnologie "i ajungând la pur!
ideologie.” [2, p. 4] Se eviden#iaz! ca exemple la
categoria „triviale” vaccinul "i lentilele de contact,
iar la „conven#ionale” opera#iile estetice, utilizarea
de medicamente pentru poten#area mental!, dar "i
protezele dedicate persoanelor cu membre amputate
etc. Dincolo de acestea se situeaz! transumanismul,
ca ac#iune programat! de dep!"ire a datului uman
pe calea tehnologiilor, inclusiv crearea unei noi fiin#e,
una de sorginte cibernetic!.

Activitatea specific! instrumentului militar de
putere este una care dintotdeauna a impus calit!#i
aparte ale lupt!torului "i nevoia de capacit!#i
deosebite. A"a se face c! istoria ne arat! "i varii
modalit!#i de poten#are a for#ei fizice, a celei mentale,
dar "i ale unor sim#uri ale militarului dincolo de cele
dobândite la instruc#ie.

Dac! în Antichitate sau în Evul Mediu i se dis$
tribuia lupt!torului vin sau un aliment similar menit
s!$l stimuleze înainte de a pleca la atac, mai târziu,
lucrurile au evoluat, c!p!tând o justificare medico$
militar!. Sunt de enumerat ra#iile de morcov "i afine
care erau distribuite aviatorilor "i observatorilor
aerieni pentru poten#area acuit!#ii vizuale cu ceva
timp înainte de plecarea la misiune în timpul Primului
R!zboi Mondial, dar "i diverse substan#e din cate$
goria drogurilor, unele menite s!$l fac! mai curajos
pe lupt!tor, altele s!$i diminueze durerile pricinuite
de r!ni sau chiar s!$l fac! s! uite atrocit!#ile la care
a fost p!rta". Tot a"a, în anii ’60, pe timpul r!zboiului
din Vietnam, lupt!torul american primea amfetamine
pentru efectele specifice de dezvoltare a vigilen#ei
"i de men#inere a robuste#ii psihice, ca "i substan#e
destinate s!$i îndep!rteze sau s!$i elimine frica etc.
[1] În anii ’80, între obiectivele aplica#iilor tactice ale
structurilor Armatei Române se situa "i c!lirea psihic!
a lupt!torului "i cre"terea rezisten#ei la stres, inclusiv
prin lucrul prelungit în condi#ii de privare de somn.
A"a se face c! se urm!rea ca pe durata de 8 zile
a unei aplica#ii, ofi#erii s! poat! lucra "i depune efort
specific, asigurându$se doar 2$4 ore de somn pe
zi. Numai c! acest lucru se f!cea f!r! a se apela
la stimuli externi. 

Mai nou, anul 2003, acela al invaziei
trupelor SUA în Irak, a însemnat utilizarea
ca „drog” a modafinilului, ca stimulator

psihic pentru sporirea vigilen#ei "i a capacit!#ilor
cognitive "i a celor de performan#! fizic!, inclusiv
a celor legate de privarea de somn. Anul 2004 a
însemnat "i achizi#ionarea de c!tre armata UK a unui
num!r de 24.000 de tablete de acest fel! [Ibidem]
Studiile asupra subiectului arat! c! „în SUA, solda#ii
trebuie s! ia medicamente dac! li se ordon! asta,
pentru binele performan#ei militare.” [Ibidem, p. 18]

Departe ca cei care au imaginat, creat "i utilizat
instrumente auxiliare ac#iunii armate s! fi gândit
la vremea aceea în termenii în care ast!zi cultura
caracterizeaz! drept fenomene de tip transhuman
sau postuman în dinamica ac#iunilor specifice,
oamenii implica#i au c!utat eficien#!. Acesta este
"i sensul major al dezvolt!rii societ!#ii occidentale
dezv!luit de Mihai Nadin. Eficien#a dincolo de orice
alt! ra#iune pare s! ghideze "i fenomenul militar
prezentat în Capitolul 12, „Nu$i treaba lor s! "tie de
ce”. [8, p. 693] Înc! din anii ’80, autorul surprinde
orient!rile fundamentale ale produc#iei de orice. A"a
se face c! „civiliza#ia analfabetismului a reintegrat
armata în re#eaua sarcinilor "i func#iilor semnificative
ale pragmaticii înaltei eficien#e.” [Ibidem, p. 712] 

De la sp!rg!torul de capete la sp!rg!torul
de... coduri? %i mai aproape – 2018 – sunt
dezv!luite programe ample de cercetare privind
crearea „superlupt!torului/supersoldatului bio$

îmbun!t!#it”, capabil s!
activeze f!r! s! doarm! (sau
cu refacere în durate foarte
reduse). Acest proiect, care
î"i propune s! revolu#ioneze
r!zboiul, este intitulat
Programul biomedical de cercetare a performan#elor
umane "i chinologice, [15], "i are alocate mari sume
de bani. La DARPA (Defense Advance Research
Projects Agency/Agen#ia de Proiecte de Cercetare
Avansat! în Domeniul Militar, creat! în 1958) se
lucreaz! "i pentru dobândirea de calit!#i superioare
ale vederii, mirosului "i altor sim#uri ale lupt!torului,
urmând „exemplul fiziologic” al animalelor (pisic!/
vedere în infraro"u, capacit!#i olfactive m!rite de sute
de ori etc.), dar "i pentru crearea unui software care
ar putea fi înc!rcat direct pe creier pentru sporirea
capacit!#ilor proprii, inclusiv de autovindecare în caz
de orbire, paralizie sau tulbur!ri de vorbire. Astfel de
cercet!ri au un istoric în perioada 1949$1969 când
s$a folosit "i LSD pentru interogatorii. [Idem] Între
obiectivele urm!rite de DARPA în urm! cu mai bine
de cinci ani se situau programe precum: „Accelerated
Learning”, „Crystalline Cellulose Conversion to
Glucose” (abilitatea oamenilor de a mânca iarb!
sau alte plante nedigerabile), „Human$aided optical
recognition” (binoclu neuro$optic, pentru detectarea
pericolelor), „RealNose” (senzori pentru a detecta
substan#e chimice la fel de precis ca un câine) "i
„Z$Man” (dispozitive care s! le permit! oamenilor
s! urce pe ziduri ca "opârlele). [1]

Ast!zi DARPA are în vedere dorin#a Pentagonului
ca institu#ia s! se ocupe de via#a artificial!, o cale
de a crea sisteme biologice („fiin#e”?!), produse
"i materiale dedicate acestora.

Evolu"ia tehnologic! dedicat! unor astfel
de preocup!ri este mai frecvent! decât am
crede. C!ut!rile ne arat! (atât cât permite

men#inerea secretului ac#iunilor specifice) c! în mai
multe locuri pe glob (peste 50 de #!ri cerceteaz!
"i proiecteaz! robo#i de lupt! – Wikipedia!) se
desf!"oar! de mai multe decenii cercet!ri, studii,
experimente dedicate atât aplica#iilor care s! poten$
#eze capacit!#ile lupt!torului, cât "i celor menite s!
creeze „fiin#a” care s!$l înlocuiasc!.

Desigur c! dincolo de entuziasmul stârnit firesc
de unele demersuri care arat! capacit!#ile omului de
a produce „materie inteligent!”, apar "i unele între$
b!ri, mai ales când sensul este dat de crearea unor
„proteze” destinate poten#!rii ac#iunii de tip militar.

Oameni îmbun!t!"i"i sau o nou! crea"ie? nu mai
r!mâne o întrebare retoric! a lui Denis Alexander,
ci cap!t! contur prin programe publice "i realit!#i
incontestabile. 

Într$o saraband! a preocup!rilor domeniului,
au ap!rut deja "i documente programatice [6]:

$ SUA lanseaz! Strategia privind inteligen#a
artificial! (AI) în 12 februarie 2017&

$ Canada lanseaz! Strategia pan$canadian!
pentru inteligen#a artificial! în martie 2017&

$ Japonia, lanseaz! Strategia pentru tehnologia AI
în martie 2017 (având ca #el trecerea spre Societatea
japonez! 5.0, în raport cu conceptele momentului
revolu#ia industrial! 4.0 "i fenomenul globaliz!rii 4.0.)&

$ China anun#! public nivelul s!u de ambi#ie de
a deveni lider global în cercetarea, dezvoltarea "i
aplicarea tehnologiilor de AI în iulie 2017 prin Planul
de dezvoltare a genera#iei urm!toare de AI (compe$
ti#ie în care inten#ioneaz! s! fie în frunte în 2030)&

$ India adopt! o Strategie na#ional! pentru
inteligen#a artificial! #AiforAll cu inten#ia de deveni
„atelierul a 40% din lume” ca furnizor de solu#ii AI&

$ Rusia nu a prezentat înc! un document special
dedicat domeniului, dar pre"edintele Vladimir Putin
men#iona în spa#iul public, în septembrie 2017, c!
„cine va deveni lider în domeniul AI va conduce
lumea” "i c! ar fi bine s! fie prevenit! acumularea
acestei puteri „într$o singur! mân!” pentru c!
„incumb! oportunit!#i uria"e, dar "i amenin#!ri dificil
de anticipat ast!zi”, declara#ie care indic! un nivel
înalt de preocupare pentru AI&

Transumanismul #i postumanismul
în ac"iunea militar! (I)

Col. Georgel RUSU
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Cuvântarea Papei,
din 31 mai 2020,
la Vatican, a relevat

ceva care trebuia s! fie
spus, importan!a omului,
a persoanei: „Noi, oamenii,
suntem temple ale Duhului
Sfânt, economia nu este”,
de unde "i prioritatea care

se impune: „Vindecarea oamenilor, nu economisirea
pentru a salva economia (este important!), vinde#
carea oamenilor, care sunt mai importan$i decât
economia”. Ar fi gre"it s! leg!m cele spuse de
afilieri confesionale, sunt chestiuni de principiu, de
concep$ie/filosofie privind via$a. Noi am l!sat tradi$ii,
cultur! "i familie "i am mers pe tripticul cre"tere
economic! idolatrizat! la extrem – concuren$a acerb!
– globalizare, mondializare, ignorarea surselor "i
iat! pre$ul: 30 de grade în Siberia, terenuri sterpe,
înv!$!mânt f!r! profesori, diplome câte vrei la ieftiniri,
amfiteatre, clase "i biserici pustii ".a. Sigur, putem
denun$a tripla alian$! amintit!, dar trebuie s! vedem
cum pot fi împ!cate reducerea inegalit!$ilor sociale cu
protejarea mediului "i, mai departe, cu descre"terea,
dac! pot fi împ!cate. Poate vom ajunge în pragul
unei economii bazate pe resurse naturale "i munc!
manual!, situa$ie care probabil nu va fi acceptat!
u"or. Se g!sesc expuse "i idei nemaipomenite,
exemplu, pentru a ne salva locul de munc!, le boulot,
trebuie s! venim cu bani, s! cheltuim, deci, tot noi
trebuie s! îndur!m. 

Este necesar s! schimb!m direc$ia, cu curaj "i
încredere, s! anul!m prin mijloace morale, culturale,
în primul rând educa$ionale, efectele pandemiei
asupra psihicului si comportamentului nostru, asupra
fiin$ei noastre, de exemplu, s!lb!ticirea "i prostirea,
analizate într#un articol recent din revist!. Un alt efect
important de luat în seam! este sentimentul nepl!cut
"i alarmant c! în tot ceea ce ne înconjoar! se
ascunde un du"man, c! lumea în care trebuie
s" tr"im ne este esen!ial ostil".

În aceea"i direc$ie, Bernard#Henri Lévy a publicat
probabil cea mai scurt! carte a sa, Ce virus qui rend
fou. Scris! cu am!r!ciune, dup! cum m!rturise"te
autorul, lucrarea face multe observa$ii remarcabile
care merit! s! fie re$inute: frica genereaz! ur! "i
induce tenta$ia de a turna vecini "i, tot din fric!, chiar
tenta$ia de a denun$a pe cineva din personalul de
îngrijire, cu pu$in înainte aplaudat din balcoane,
pentru c! nu#l accept!m ca posibil vecin. Omul
înfrico"at devine docil "i gata s! cedeze (vezi mai
jos citatul din Aristotel).

Lucrul cel mai natural, logic, la care ne
putem a"tepta este declinul despre care
scria Oswald Spengler, pr!bu"irea, colapsul.

Întâlnim "i în prezent acest curent de idei, referin$e
la momente ale crizei imposibil de trecut cu vederea,
vezi Nicolas Baverez, La chute de l’Occident, cu
observa$ia grav!: „Occidentul "i#a pierdut credi#
bilitatea "i "i#a ar!tat vulnerabilitatea ratând
gestionarea riscurilor sistemice "i "ocurile care
caracterizeaz! secolul XXI” („L’Occident a perdu sa
crédibilité...”, cu textul originar pute$i g!si pe internet
sursa "i completarea). Într#un moment în care avem
acut! nevoie de stat, unii v!d o pr!bu"ire a acestuia
din cauze atât sanitare, cât "i morale sau intelectuale.
La noi, cutare personaj, nu prea ajutat de o rostire
inteligibil!, devenit ideolog "i publicist care umbl! "i
prin m!n!stiri – religia fiind un domeniu de interes
strategic pentru fra$ii pravoslavnici –, merge mai
departe "i proclam! bucuros, relativ la Europa,
pr!bu"irea „"andramalei”. 

Nu mai g!sim între semeni decât cu greutate
oameni cu o minte "i cu o judecat! bine a"ezate,
cu încredere în ceea ce fac, oameni de isprav!, viteji
în via$!, caractere. S! ie"im din dihonie, din izolare,

"i s! sper!m c! nu d!m peste un nou principiu/stil
de guvernare, guvernarea autoimpus!. 

Sa ne salv!m dintr#o experien$! în care izolarea
cumplit!, frica "i b!nuiala ne#au alterat semnificativ
îns!"i calitatea de fiin$! uman!. Ce s#a întâmplat cu
noi "i în noi? Prietenul de ieri a devenit o persoan!
suspect!. La Sfânta Liturghie, un mare dar ce ni
s#a f!cut, oamenii nu se mai împ!rt!"esc, se dau
deoparte, reducând sensul "i efectul slujbei care nu
poate fi separat! de comuniune, împ"rt"#ire. Specia#
li"tii ne îndrum! s! punem banii în banc!, s! fructifice
institu$ia rezultatul muncii noastre. Mondializarea
de mas" este un fenomen nemaiv!zut în istoria
epidemiilor. (Françoise Fressoz) Noi, românii, am
avut revolu!ia în direct, acum autorit!$ilor nu le putem
repro"a nimic, ne#au dat pandemia în direct.

Educa$ia bine în$eleas!, dezvoltat! cu discer#
n!mânt, poate juca un rol de prim ordin. Nu trebuie
orientat! excesiv c!tre bazele teoretice ale domeniilor
studiate, exemplu studiul gramaticii, în timp ce elevul
nu înva$! cum s! creasc! o floare, cum s! în$eleag!
"i s! iubeasc! gr!dina, nu este îmbiat s! perceap!
"i s! guste natura. Educa$ia este aproape în totali#
tate orientat! c!tre produc$ie "i crea$ie, în dauna
deprinderilor care vizeaz! aten$ia (Chantal Delsol)
fa$! de lumea din jur, mediul natural sau fa$! de
persoanele care ar avea nevoie de un ajutor, de o
vorb! bun!% vede$i Matei 25, Duminica Înfrico#"toarei
Judec"!i, cu gesturi simple, la îndemân! (35. C"ci
fl"mând am fost #i Mi$a!i dat s" m"nânc% însetat
am fost #i Mi$a!i dat s" beau% str"in am fost #i M$a!i
primit% 36. Gol am fost #i M$a!i îmbr"cat% bolnav am
fost #i M$a!i cercetat% în temni!" am fost #i a!i venit
la Mine) – le lu!m oare în serios când se prezint!
ocazia?

D!sc!limii celei mereu criticate, abia acum
i se vede rostul când e pe cale de dizolvare.
Nu mai spunem bancuri, nu mai avem

anivers!ri colegiale. Cursul la burs! a fost înlocuit de
decese, cine d! mai mult e mai bine în pagin!. Nu ne
mai este team! de securitate, virusul ne pânde"te "i
de la o zi la alta afl!m c! s#a descoperit un nou mod
de transmitere, c! mai atac! înc! ceva. Du"manul de
clas! este acum du"manul din cas!. Am prieteni, fo"ti
colegi, mai vorbim la telefon, în dialog ne verific!m
integritatea, ca dup! un accident – dac! mai putem
merge, dac! mai putem formula o idee ca înainte,
dac! mai putem vorbi. Nu suntem siguri c! dup!
izolarea în care am fost, într#o dezbinare nefireasc!,
teribil!, ne mai putem obi"nui s! fim din nou oameni.
Ar fi o imens! pierdere dac! acum, când revenim
la realitate, toate cele tr!ite nu ne#ar deschide ochii
asupra unei întreb!ri de r!scruce "i asupra valorilor
veritabile care într#adev!r conteaz!. Cum vrem
s" ie#im, mai buni sau mai r"i, #i cum va ie#i
democra!ia? 

Dup! Tocqueville, democra$iile pier ca urmare nu
atât a unor înfrângeri militare, cât mai ales a coruperii
institu$iilor precum "i a pierderii sim$ului civic al
cet!$enilor datorate individualismului. Explicând cum
î"i p!streaz! tiranii puterea, Aristotel f!cea analiza
cuprinz!toare urm!toare: „Tirania urm!re"te trei
scopuri. Unul este umilirea supu"ilor, pentru c! niciun
suflet umil nu va unelti. Al doilea este realizarea unei
suspiciuni reciproce, c!ci o tiranie nu se va pr!bu"i
înainte de a se încheia o în$elegere reciproc! a unor
supu"i. În al treilea rând, o tiranie urm!re"te ca
supu"ii s! fie incapabili de ac$iune, pentru c! de la
cei incapabili nimeni nu se a"teapt! la nimic, astfel
încât ei nu vor r!sturna tirania pentru c! nu le st!
în putere. Iat! cele trei $inte c!tre care se îndreapt!
voin$a tiranului: suspiciunea reciproc!, incapacitatea
de ac$iune "i umilirea.” Dintre cei trei factori consi#
dera$i se deta"eaz! clar "i semnificativ pentru noi
ast!zi cultivarea climatului de suspiciune. Mai mult,
în analiz! trebuie inclus un nou factor, care apare

în situa$ia pe care o tr!im, climatul de fric!, teama
în fa$a unui necunoscut înfrico"!tor, care induce
desocializarea insului.

M!surile de relaxare, m! refer la texte, am
impresia c! introduc mereu restric$ii "i tind
s! complice situa$ia. Mersul la restaurant

sau la plaj! devin opera$ii tactice complexe, greu
de suportat. Pe de alt! parte, din ce mi se mai
poveste"te, în strad! se revine „la normal”, regulile
"i controalele nu mai apar la tot pasul. Sper s! pot
s! stau cu str!nepo$ica noastr!, Smaranda, s! privim
la c!r$ile ei în francez!, s! povestim, s! coment!m.
Gustul, pl!cerea de a citi o carte în pat "i de a spune
o rug!ciune s#au compromis "i nu ne r!mâne decât
s! sper!m c! vor reveni.

De#a lungul pandemiei atitudinile exprimate
împ!rt!"esc observa$ia c! reac$ia în raport cu criza a
fost slab!. Dintre analizele relative la ceea ce ni s#a
întâmplat, o re$inem pe cea datorat! lui Paul Thibaud,
care a pus o întrebare cheie absolut legitim!: de ce
Europa nu a g!sit la ea acas!, în ea îns!"i, resursele
necesare pentru a opri pandemia. („Pourquoi l’Europe
n’a pas trouvé en elle les ressources pour juguler la
pandémie.”) Filosoful citat (suntem amândoi n!scu$i
în 1933) a condus revista Esprit între 1977 "i 1989,
s#a ocupat de Algeria "i a sus$inut c! acolo a avut loc
un r!zboi, nu o revolu$ie, „c!ci o revolu$ie presupune
participarea activ! a poporului”. Aceast! tez! ne
intereseaz!, c!ci ne putem atunci gândi c! în 1989
nici noi n#am avut o revolu$ie, ci mai degrab! o
sc!p!rare foarte scurt!, urmat! de o contra$revolu!ie.
S#a v!zut c! au fost promovate repede cadre legate
de e"alonul doi al nomenclaturii. Chiar dac! înveli"ul
propagandistic "i simulacrul de ideologie nu mai
ap!reau, ce dac!, din moment ce, foarte important,
metodele de conducere "i de manipulare ca "i
privilegiile se men$ineau, de altfel, continuate pân!
în zilele noastre, de exemplu, vezi pensiile speciale
inimaginabile, în prea multe cazuri neacoperite de un
aport social util. În ceea ce prive"te Covid#ul, din nou
remarcabil, autorul pune greul bilan$ al crizei sanitare
pe seama individualismului occidental, care se
consider! absolvit de trecutul familial "i colectiv. Se
rupe astfel leg!tura cu tradi$ia, cu valorile promovate
de aceasta. Or tocmai familia este leag!nul acestor
valori care constituie soclul civiliza$iei europene,
acel our way of life la care m#am mai referit. 

Dar care ar fi bilan"ul, ce s#a întâmplat
cu corabia vie$ilor noastre? Evenimentul
„pandemia”, care acum pare c! se risipe"te

în vânt, ne las! o fric! cumplit! în suflet, grave
consecin$e în plan social "i economic, conflicte
majore, o desocializare de"irant!, dincolo de orice
m!sur!. Îmi pare c! ne#am ales cu o catastrof! de
amploare profund detestabil!, cu întreb!rile „la ce
bun”, ce s#a întâmplat, cine "i cum au intervenit,
cu resursele noastre de isihie pe sfâr"ite. Din ce
în ce mai bine se contureaz! impresia c! exist! un
management clar în dezvoltarea "i tratarea crizei
Covid, c! evolu$ia nu este necontrolat!, c! exist!
obiective precise care sunt urm!rite. Din p!cate,
dar natural, nu putem identifica aceste obiective, dar
se vede c! lucrurile se mi"c! în direc$ia unui control
mai ferm al popula$iei. Poate c! experien$a dramatic!
"i consumatoare a „f!r!derostului” a fost însu"i unul
dintre $elurile proiectului. 

Apelul c!tre revenirea la normal nu trebuie urmat
f!r! discern!mânt, f!r! nuan$!rile care se impun pe
domenii. În cele mai multe $!ri, "colile nu vor reveni
la via$! înainte de septembrie. Dar de ce neap!rat
s! revin!, nu ar fi totu"i înv!$!mântul on line viitorul
în sistem? În ceea ce m! prive"te, nu. Reîntoarcerea
în clas! este cea care va imprima o disciplin!, un
obicei "i va oferi un cadru, o leg!tur! între oameni,
tineri, familii.

Ie#ind din pandemie, încotro? (I)
Drago! VAIDA

Comisia European! a adoptat în aprilie 2018 Comunicatul privind
inteligen$a artificial!, document semnat de 24 de state membre.
România nu se afl! printre semnatarii interesa$i „s! lucreze împreun!

în domeniul AI”. 
Mai departe, un num!r tot mai mare de state î"i manifest! inten$iile în acest

domeniu prin documente programatice. De remarcat semnatarele declara$iei
„Inteligen$a artificial! în regiunea nordic#baltic!”, Danemarca, Finlanda, Fran$a,

Germania, Italia, Marea Britanie, Polonia "i Suedia. De asemenea, Estonia,
Insulele Feroe, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia.

Majoritatea acestor instrumente de management ale domeniului accentueaz!
nevoia dezvolt!rii inteligen$ei artificiale pentru asigurarea unui ritm mai sus$inut
al dezvolt!rii economice. Unele dintre ele propun chiar dezvolt!ri deosebite
pe sensul homo ciberneticus "i utilizarea tot mai intens! în domeniul militar.

(Va urma)
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În anul 1955 eram elev în clasa a VIII!a la
Liceul „Moise Nicoar"” din Arad. Instruit de
p"rin#i s" utilizez dic#ionarele din biblioteca

familiei atunci când am nel"muriri sau vreau s"
cunosc mai mult despre personalit"#i, evenimente
istorice, sensuri ale cuvintelor sau diverse altele
trebuincioase cunoa$terii, aveam grij" s" caut
$i în alte dic#ionare, de pild", în cele ale lui Laz"r
%"ineanu. Observând c" z"bovesc mai mult asupra
unei pagini din Enciclopedia Român! Minerva, edi#ia
din anul 1930, ap"rut" la Cluj, unde erau reproduse
în sepia trei sculpturi de Brâncu$i, Pas!rea m!iastr!,
Studiu de copil (Cap de copil din marmur! din colec!
#ia Bogdan!Pite$ti) $i Portret (Capul baroanei R.F.) –
opere de art" neîn#elese de mine atunci, care m!au
captivat îns" – tat"l meu, încântat c" fiul prive$te
acea pagin", s!a hot"rât s"!mi relateze cum l!a întâl!
nit pe Constantin Brâncu$i, gorjeanul s"u. În cele ce
urmeaz", iat" povestea, a$a cum am re#inut!o.

În anul 1938, p"rintele meu era înv"#"tor în
comuna Socodor, jude#ul Arad. Primise, în acel
an, ordin de concentrare militar" la Cluj, pe termen
nedefinit. Cum în acea perioad" mirosea a praf de
pu$c" în Europa, s!a gândit c" cine $tie dac" î$i mai
poate vedea mama vreodat", pe muica Ioana, în
cazul unor încle$t"ri militare de anvergur". I!a scris
fratelui s"u Gheorghe c" va sosi la Târgu Jiu, la o
anumit" dat", rugându!l s"!l a$tepte la gar" cu carul
(tras de unica vac" din dotarea familiei). În zilele în
care circulase scrisoarea pân" la destina#ie (satul
Vârtop, aflat la 15 km de Tg. Jiu), s!a schimbat
oficial mersul trenurilor. Nemaifiind timp de a încropi
o alt" epistol" pentru corectarea orei sosirii, trenul
a ajuns mai devreme cu vreo dou"–trei ore, timp
în care tata s!a plimbat pe malul Jiului, prin parcul
tinere#ii sale de elev la %coala Normal" din localitate.
A v"zut Masa t!cerii, apoi Poarta s!rutului. La
distan#", de 1,5 km, aflat" în schel" de lemn, se afla
Coloana f!r! sfâr"it, cu o mul#ime de lucr"tori în jur.
Era în vara anului 1938, probabil dup" încheierea
anului $colar, prezen#a sa la unitatea militar" din Cluj
urmând a fi abia în toamn". Apropiindu!se de schela
unde se efectuau lucr"rile de metalizare a modulelor
de font" („m"rgelele”), a întrebat pe cineva care lucra
la coloan" ce!i cu acea construc#ie. „Nu $tim nici
noi bine ce reprezint", dar pute#i s"!l întreba#i pe cel
cu barb" $i cu p"l"ria aia pe cap. &la e sculptorul!”
Tata s!a apropiat de autorul coloanei, s!a prezentat,
spunându!i: 

Sunt înv!"!torul Vasile Homescu, gorjean
din comuna Pe$teana, satul Vârtop, de
la poalele dealului Gura Bujor"scului ce

duce spre Motru. V" întreb, dac" îmi este permis,
ce reprezint" aceast" lucrare?

– Eu sunt Costantin Brâncu$i, tot gorjean, din
c"tunul Hobi#a, Pe$ti$ani. Ca s" afli ce!i cu ceea ce
am ridicat aici... s"!#i explic: Aici la Jiu au murit eroii
neamului ap"rând în 1916 glia. Doamna Arethia
T"t"r"scu, so#ia prim!ministrului, gorjean $i el,
a comandat un ansamblu monumental închinat
eroilor care s!au jertfit la Jiu. Dumneaei are o func#ie
important", anume aceea de pre$edint" a Ligii
Na#ionale a Femeilor Române din Gorj (Arethia
T"t"r"scu era bucure$teanc" din p"rin#i arge$eni –
n.n.). Tot ansamblul se afl" în linie dreapt", de la
malul Jiului, pân" aici, a relatat Brâncu$i. Acolo se
afl" o mas" rotund", ca la noi, cu scaune m"runte,
puse de jur!împrejur, unde se a$az" suflarea casei
s" ia cina. Plecarea la r"zboi a unuia din fl"c"i îi
îngrijora pe!ai lui. Ace$tia st"teau în lini$te a$eza#i,
cu strachina pe mas" $i, gândindu!se la ce va fi, cum
se va întoarce din lupt": înving"tor $i nu altfel! I se
d"deau sfaturi, încuraj"ri, celui ce urma s" plece la
lupt", cu to#ii f"cându!$i planuri de viitor la întoarce!
rea lui acas". La plecare este înso#it pân" la poart",
unde osta$ul se desparte de familie, primind s"rutul
celor dragi. Dup" câte $tii, domnule înv"#"tor, în Gorj
nu exist" supersti#ia de a nu te s"ruta la desp"r#ire
sub grind", fiindc"!î#i merge r"u, ci dimpotriv". Acea
poart" ar fi Poarta s!rutului. Dup" s"ruturile de des!
p"r#ire ale familiei, fl"c"ul se duce la biseric" s" se
roage lui Dumnezeu s"!l ajute s" înving" du$manul

$i s" poat" reveni nev"t"mat la casa lui. Apoi, cu
sufletul înt"rit de rug"ciunea f"cut", se duce pe câm!
pul de lupt". Dac" va muri, el va fi un erou al neamu!
lui' iar dac" va învinge vr"jma$ul, va fi, de asemenea,
erou! Din antichitate $i pân" în zilele noastre, eroilor
li s!a ridicat o coloan" a recuno$tin#ei. Aceasta este
Coloana recuno"tin#ei f!r! de sfâr"it adus" eroilor
neamului nostru care s!au jertfit la Jiu în 1916.

Din câte se $tie, Brâncu$i nu vorbea mult, era
t"cut. Pesemne c" prezen#a unui înv"#"tor doritor
s" afle despre complexul sculptural era $i un prilej
de a l"muri pe cel care, la rândul lui, va vorbi elevilor
ca s" afle despre ceea ce s!a întâmplat acolo în 1916
$i despre cum se poate, prin art", re#ine în memoria
colectiv" eroismul ap"r"torilor gliei str"bune. 

Merit! a aminti aici $i reflec#iile sculptori#ei
Mili#a Petra$cu – eleva lui Brâncu$i, care
a lucrat în atelierul acestuia timp de patru

ani. La 12 august 1938, Mili#a Petra$cu îi scrie: 
Scumpe maestre, 
Am venit de la Târgu Jiu, unde am avut o nespus!

bucurie de a#i vedea operele. (…) Coloana se ridic!
liber! acuma sacadat ca ni"te b!t!i de inim! gene$
roas!, "i odat! sfâr"e"te în senin!tate printr$o cup!
gata de a primi daruri cere"ti în infinit. (Not": epistola
este publicat" în volumul Brâncu"i inedit, Ed.
Humanitas, 2004, p. 296!297.)

Inaugurarea ansamblului a fost amânat" de mai
multe ori, iar Constantin Brâncu$i n!a mai venit la
Târgu Jiu s" participe la eveniment (27 octombrie
1938). Facem o remarc": ini#ial Arethia T"t"r"scu
i s!a adresat Mili#ei Petra$cu spre a prelua proiectul.
Aceasta l!a recomandat îns" pe maestrul ei, care,
fiind gorjean, cuno$tea cel mai bine istoria locurilor.
În actul de dona#ie a operelor brâncu$iene de c"tre
Liga Na#ional" a Femeilor Române din Gorj se spune
despre „memoria eroilor gorjeni care s!au jertfit
în r"zboiul de întregire” (cf. informa#iilor primite
de la doamna Sorana Georgescu!Gorjan).

La desp"r#ire, tat"l meu i!a mul#umit marelui
sculptor pentru explica#iile primite. Despre valoarea
real" a maestrului a aflat mult mai târziu, e drept.
Cunoscuse, a$adar, un artist genial, de dimensiune
universal". Îndrumându!mi interesul pentru art",
tata m!a impulsionat $i printr!o dedica#ie, scris"
pe albumul de pictur" Theodor Aman primit cadou
de ziua mea, la vârsta de 16 ani, cu aceste cuvinte:
„Prin cultura româneasc", spre cultura universal"”. 

Marcat o via#" întreag" de opera lui Brâncu$i,
am avut $i unele $anse s" m" intersectez cu
„urmele” sale, în #ar" $i peste hotare. Prima mea
mare întâlnire cu el a fost în septembrie 1968 la
Paris, când am vizitat Musée National d’Art Moderne
(Centre Beaubourg) $i unde, atunci, în aria Brancusi
a muzeului, am putut vedea expuse operele sale
fascinante, inclusiv atelierul s"u adus acolo. Am
îndr"znit s" fac o corectur" necesar", abordându!l
pe custodele acestei arii. Posterul sculptorului indica
locul na$terii Pe$ti$ani, iar eu l!am rugat s"!$i noteze
c" e Hobi#a, c"tunul comunei Pe$ti$ani. I!am explicat
ce înseamn" c!tun, sat $i comun! în România $i,
mai mult, i!am spus c" descind pe linie patern" din
acele locuri. Îndr"zneala s!a tradus în fapt", men#io!

nându!se, la un an dup" vizita
mea la prestigiosul muzeu,
denumirea exact" a locului
na$terii marelui artist.
Pesemne c" semnalarea mea
a fost luat" în seam", iar
modific"rile necesare au fost operate, fiind necosti!
sitoare. Credibilitatea tân"rului vizitator ce eram
atunci a avut greutate $i prin faptul c" veneam din
#ara care s!a opus invaziei sovietice în Cehoslovacia
din acel august nefast. Peste tot pe unde m" aflam
în Fran#a, m" bucurasem de bun"voin#", c"ldur",
credibilitate $i interes pentru România. 

%ansele mele în via"! vizându!l pe Brâncu$i
$i crea#ia sa au fost de neimaginat în anii
tinere#ii mele. L!am cunoscut pe inginerul

%tefan Georgescu!Gorjan, cercet"tor $tiin#ific la
INCERC (Institutul Na#ional de Cercetare în Con!
struc#ii), pe care l!am vizitat de mai multe ori.
Întâmplarea a f"cut s" fiu coleg de facultate cu
Ruxandra (Sanda), fiica cea mic" a valorosului
inginer, ea urmând sec#ia de Fizic" secundar Chimie
(sec#ie mutat" dup" vreo doi!trei ani la Facultatea
de Chimie), iar eu sec#ia de Fizic". Dup" absolvirea
facult"#ii, am devenit colegi la Laboratoarele de
Hormonologie $i Sinteze de citostatice ale Institutului
Oncologic Bucure$ti. Pe fiica cea mare, doamna
Sorana Constan#a Georgescu!Gorjan, am cunoscut!o
tot în acel institut de cercetare, unde fusese angajat"
la absolvirea facult"#ii, ca $ef" de promo#ie, la
Departamentul de Documentare, sec#ia de limb"
englez". Eram, a$adar, coleg cu aceast" distins"
anglist", o bun" cunosc"toare a operei lui Brâncu$i.
Dumneaei de#ine o important" arhiv" legat" de
realizarea ansamblului de la Târgu Jiu. Este în
contact permanent cu Centrul „Georges Pompidou”,
cu Atelierul Brancusi – Musée National d`Art Moderne
din Paris, cu Centrul de Cercetare, Documentare
$i Promovare „Constantin Brâncu$i” din Târgu Jiu
$i cu Muzeul Na#ional de Art" din Bucure$ti. 

Sanda Gorjan, c"ci a$a era cunoscut" admirabila
mea coleg", valoroas" cercet"toare, $i ea $ef" de
promo#ie la absolvirea facult"#ii, personalitate cu
calit"#i colegiale rarisime, plin" de umor $i genero!
zitate, într!o zi, la începutul anului 1965, m!a invitat
la dânsa acas", s"!l cunosc pe constructorul
Coloanei, pe tat"l ei, $tiindu!m" ahtiat dup" arta
brâncu$ian". M!a prezentat astfel p"rintelui ei: „Tat",
colegul meu Radu este fiu de oltean $i ardeleanc",
la fel ca mine”. Glumind, r"spunsul prompt a fost:
„Radule, asta!i cea mai proast" combina#ie”.
Zâmbind, mi!a spus c" dac" tot vreau s" aflu de
la dânsul despre Brâncu$i, s" remarc sculptura din
ipsos ce!l reprezint" pe tat"l s"u, Ion Georgescu!
Gorjan (nume schimbat, la majorat, din Ion Ciobanu,
un gorjean din Godine$ti, f"r" $coal", dar un
autentic autodidact – cf. relat"rilor doamnei Sorana
Georgescu!Gorjan). Era prietenul lui Brâncu$i, mai
vârstnic cu $apte ani. Portretul acestuia, realizat de
Brâncu$i la Craiova, era a$ezat pe dulapul!bibliotec"
din holul apartamentului din str. Vasile Lasc"r nr.18,
etajul II (fost" str. Gala#i). Îmi amintesc c" parchetul
din hol scâr#âia p"$ind pe el $i parc" dulapul se
cl"tina. Am întrebat gazda dac" bustul nu poate
c"dea de pe bibliotec" la vreun cutremur, distru!
gându!se. 

În anul 1967, bustul a fost vândut Muzeului
Na#ional de Art", ca urmare a faptului c" i!a
fost refuzat" inginerului Georgescu!Gorjan

aprobarea pentru turnarea în bronz a portretului,
întrucât lucrarea nu figura în patrimoniul vreunui
muzeu din #ar". Valoarea cu care a fost achizi#ionat
bustul de c"tre muzeu a fost de 40.000 lei, cu alte
cuvinte, nici m"car valoarea unui autoturism Dacia
1.100 din anii urm"tori. Lucrarea se afl" ast"zi
expus" la Muzeul Na#ional de Art" al României.
La acea întâlnire nu am beneficiat de mai multe
informa#ii, altele decât cele bine $tiute. La o alt"
întrevedere cu inginerul %tefan Georgescu!Gorjan,
am aflat multe date tehnice privind construc#ia
Coloanei f!r! sfâr"it.

M!rturii despre Ansamblul
brâncu#ian de la Târgu Jiu

Radu HOMESCU

Istoria de lâng! noi
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La editura Curtea
Veche, a ap!rut
cartea Memoriile

unui matematician, scris!
de Nicolae Dinculeanu,
personalitate remarcabil!,
matematician american de
origine român!. În rândurile
care urmeaz! voi încerca s!

explic cine este venerabilul matematician, de 95 de
ani, cu o biografie fascinant!, care tr!ie"te în SUA.

În 1899, dup! model european, Spiru Haret a
introdus la clasele terminale de liceu din "colile
române"ti, analiza matematic! "i algebra superioar!.
Dup! programele introduse atunci de el, cele dou!
discipline s#au predat în liceele române"ti pân! în
1948, când au fost scoase din programele "colare.
Întâmplarea a f!cut ca în 1958, când am terminat
facultatea de matematic!, s! se reintroduc! analiza
matematic! "i algebra superioar!. F!r! experien$!,
cu un manual cu defini$ii care nu corespundeau deloc
cu cele înv!$ate în facultate, m#a cuprins disperarea.
Salvarea a venit îns! de la Ministerul Înv!$!mântului,
care a început s! ne trimit! ni"te fascicole "apiro#
grafiate, cu un proiect de manual semnat Nicolae
Dinculeanu "i Eugen Radu, primul fiind chiar asis#
tentul meu din facultate. Proiectul de manual avea un
limbaj foarte clar, exerci$ii bine alese "i bine gradate,
dup! care aveam s! predau mai bine de 20 de ani.
Dup! dou! decenii, prin 1978, când profesorii
st!pâneau bine acel manual "i#l considerau excelent,
ne#am trezit c!, f!r! nicio explica$ie, ne#a fost înlocuit
manualul cu un altul, care avea "i el calit!$i, dar era
nou pentru profesori. Pe atunci, în toat! $ara se preda
obligatoriu dup! un manual unic. Unic !i bun! Printre
profesori s#a zvonit c! manualul nu mai era valabil
deoarece autorul lui ar fi fugit în America, a"a se
spunea pe atunci despre cei care nu se mai întorceau
în $ar!. Apoi, numai cei care participau la congrese
"i conferin$e interna$ionale de matematic! ne mai
aduceau ve"ti despre profesorul N. Dinculeanu, pân!
în 2019, când Editura Curtea Veche a editat volumul
de memorii men$ionat la început, o carte de 700 de
pagini, tip!rit! în condi$ii excelente, cartonat! "i foarte
frumos legat!. Nu degeaba directorul editurii i#a fost
discipol "i doctorand profesorului Dinculeanu. Imediat,
în lumea matematic! româneasc!, din $ar! "i str!i#
n!tate, au început s! se întretaie emailurile despre
aceast! carte nou ap!rut!.

Nicolae Dinculeanu s!a n"scut la 26
februarie 1925, în comuna Padea, jude$ul
Dolj, la 40 km la sud de Craiova, din p!rin$ii

Nicolae Dobre "i Frusâna Dinculeanu, v!duv! din
Primul R!zboi Mondial. Pe atunci, multe femei nu
se cununau cu un nou b!rbat, pentru a beneficia de
acele pu$ine drepturi pe care le primeau de la stat, ca
v!duve de r!zboi, dar recunoa"terea satului era mai
puternic! decât actele oficiale. Ast!zi, la venerabila
vârst! de 95 de ani, N. Dinculeanu tr!ie"te în ora"ul
Gainesville, din Florida, are o memorie excelent!
"i am rememorat acum multe fapte din facultatea
de matematic! din Bucure"ti, din perioada 1953#58,
când i#am fost student!.

Biografia lui N. Dinculeanu este impresionant!,
pentru c! ne arat! cum regina "tiin$elor, matematica,

poate ridica un copil de la $ar!, f!r! sus$inere materi#
al!, pân! în lumea academic!, pân! în elita social!
a vremurilor lui. El nu pune fa$! în fa$! dou! lumi,
a"a cum se scrie pe ultima copert!, ci trei lumi: lumea
interbelic!, complet diferit! de lumea postbelic!
din România, pe de o parte, "i lumea occidental!
"i american!, pe de alt! parte. În prima parte a
memoriilor, ne descrie via$a de copil de la $ar!,
fascinat de obiceiurile "i datinile din satul s!u natal.
Cartea ar trebui citit! de cât mai mul$i profesori "i
înv!$!tori, pentru a în$elege complexitatea percep$iilor
elevilor. Recepteaz! toate obiceiurile comunit!$ii lui,
particip! cu suflet la tot ce era necesar pentru a se
descurca în acele condi$ii grele
de la $ar!. Acum, dup! ce am
parcurs cartea, a" periodiza#o
astfel: anii 1925#1935, în care
î"i descrie cu mult talent
copil!ria "i "coala primar!,
etapa 1935#1946, Liceul militar
„D.A. Sturdza” din Craiova "i
%coala de ofi$eri, deci perioada
de milit!rie, iar dup! 1946,
studiile "i cariera universitar!.

Liceul militar „D.A.
Sturdza” din Craiova,
care anterior fusese

gimnaziul fiilor de militari,
înc! din 1881, era o unitate
de elit! a înv!$!mântului liceal
românesc. Liceele militare, în
special cel de la M!n!stirea
Dealu, luau atunci toate
premiile Gazetei Matematice.
Oricum, nu cred c! i#a fost
prea u"or ca de la vârsta de 10 ani s! se desprind!
de unicul p!rinte pe care îl avea "i s! intre într#un
program strict de preg!tire militar!, pentru urm!torii
zece ani. Dar, în situa$ia lui familial! "i material!, nu
avea de ales. Programul unei zile din liceul militar,
pentru un copil de 10 ani, nu era u"or, dar deprin#
derile de ordine, disciplin!, seriozitate pe care i
le#a format, cu siguran$!, i#au folosit în tot restul vie$ii.
Nu degeaba familiile care doreau s! investesc! în
educa$ia fiilor lor îi duceau în liceele militare de la
Ia"i, Dealu, Timi"oara, Tg. Mure" sau Craiova. Poate
nu a fost u"or nici ca, dup! ce ai fost cel mai bun
ofi$er artilerist din seria ta, cel mai bun tr!g!tor cu
tunul, s! la"i totul "i s! devii un mare specialist în
teoria probabilit!$ilor "i teoria m!surii. Dar a"a cum
m!rturise"te într#o fraz!, era harnic, înv"#a foarte bine
!i cu frica lui Dumnezeu, iar eu, care l#am v!zut tân!r,
a" ad!uga c! era înalt, frumos, cu o expresie blajin!,
"i c! a"teptam cu pl!cere orele sale de seminar "i,
uneori, înso$ea grupa de studen$i la câte o plimbare
pe bulevardul Magheru. A"a se face c! era "i port#
drapelul Liceului „D.A. Sturdza”. Crescând la $ar!,
într#o curte cu mai mul$i copii, participând la pescuit,
la s!niu", la colinde, tr!ind 8 ani în colectivul liceului
militar, a dobândit cultul prieteniei, fiind invitat cu
mult! pl!cere în familiile colegilor, iar apoi mai târziu
împreun! cu so$ia, s! deschid! cu pl!cere "i u"urin$!
casa lor colegilor "i prietenilor.

În perioada când era simultan student "i la electro#
tehnic! "i la facultatea de matematic! a Universit!$ii

din Bucure"ti, la ultima lucra o echip! de profesori de
talie interna$ional!: Grigore Moisil, Miron Nicolescu,
Dan Barbilian, Simion Stoilow, Gh. Vr!nceanu.
Victor Vâlcovici, Alexandru Ghica, Caius Iacob ".a..
Prestigiul lor interna$ional, dar "i modul exemplar în
care S. Stoilow "i Gh. Mihoc, care s#au apropiat mai
devreme de partidul comunist, i#au ap!rat pe Octav
Onicescu (prieten al lui Nae Ionescu), Dan Barbilian
(aderase la mi"carea legionar!), V. Vâlcovici (secretar
general al partidului înfiin$at de Carol al II#lea),
Al. Ghica (prin$ din familia domnitoare Ghica), Gh.
Vr!nceanu (candidase în 1946 din partea $!r!ni"tilor),
a f!cut ca s! nu fie atin"i de urgia comunist!. N.

Dinculeanu consacr! un capitol cu multe
detalii despre profesorii lui. Cum s!
nu#l elogieze pe Moisil, care în afar!
de faptul c! l#a remarcat ca student
foarte bun, student fiind, l#a angajat
ca asistent al lui, atunci când nu mai
avea salariu de la armat! "i când mânca
la supliment, la cantina studen$easc!
(mânca ce r!mânea la sfâr"itul mesei). 

Ca mentor, a îndrumat în $ar!
pân! la plecare, activitatea
a zece doctori în matematic!,

to$i devenind ulterior profesori universi#
tari "i cercet!tori: %erban Str!til!
(California), Theodor F!g!r!"an
(California), Grigore Arsene (Inst.
de Matematic!), Simona Niculescu
(Elve$ia), Ion Chi$escu (Univ. Bucure"ti),
Stelian G!in! (Univ. de Arhitectur!),
Mihai "i Florica Voicu (Univ. de Con#
struc$ii), Gh. Cenu"e (ASE), Valentin
Popescu (Inst. de Matematic!).

Ziarul Evenimentul Zilei din 20 martie 2020 public!
cu litere mari "tirea c! N. Dinculeanu a fost meditato#
rul la matematic! al familiei Ceau"escu. Prin 1963,
când a început meditarea copiilor pe atunci Zoia,
Valentin "i Nicu, apoi "i a lui N. Ceau"escu, viitorul
dictator înc! nu de$inea puterea în stat, nu acceptase
cultul de"!n$at al propriei personalit!$i "i poate erau
cu to$ii a"a cum îi descrie în carte. Oricum, eu r!mân
uimit! de alegerea de c!tre familia Ceau"escu, sau
poate de al$ii, a meditatorului, ca fiind unul din cei
mai valoro"i "i one"ti matematicieni ai acelor ani.

N. Dinculeanu a fost foarte cunoscut în lumea
celor interesa$i de matematic!, nu numai datorit!
acelor excelente manuale dup! care s#a studiat 20
de ani "i a celor 20 de genera$ii de studen$i de la
facultatea de matematic! c!rora le#a predat, dar "i
datorit! tratatelor, publicate la Editura Academiei. Pe
plan interna$ional, l#au f!cut cunoscut c!r$ile publicate
în edituri ca Deutscher Verlag der Wissenschaften,
Noordhoff (Olanda), Pergamon Press (Anglia), ca "i
comunic!rile "tiin$ifice $inute la congrese "i conferin$e
interna$ionale de matematic!. 

Odat! sc!pat din lag"rul socialist, prin 1966, ca
visiting profesor în Canada, s$a n"pustit cu arz!toare
dorin$! s! vad! lumea, s! înconjoare globul, s! vad!
marile muzee ale omenirii. Temându#se de lipsa unei
aprob!ri ulterioare de a ie"i din $ar!, a vizitat Japonia,
India, Egipt, Nepal, Libia, Turcia, pe toate descriin#
du#le istoric "i geografic, a"a c! am putea întitula
cartea "i Memoriile unui matematician mare turist. 

Memoriile unui matematician
Olimpia IORGA!POPESCU

În anul 1977, aveam responsabilitatea, în calitate de membru al Colegiului
de redac$ie al revistei în limba englez! Economic Computation and Eco$
nomic Cybernetics and Research, de a veghea la respectarea program!rii

la tipografie "i apari$iei la timp a celor patru numere pe anul în curs. Conform
legisla$iei în vigoare, traducerea în limbi str!ine trebuia efectuat! doar de tradu#
c!tori autoriza$i. Inginerul %tefan Georgescu#Gorjan, cunosc!tor a cinci limbi
str!ine (italian!, german!, francez!, englez! "i rus!), cu atestate de traduc!tor,
era singurul agreat de conducerea Catedrei de Cibernetic! Economic! pentru
efectuarea traducerii. Am avut, a"adar, prilejul de a#l vedea mai des, discutând
"i despre Brâncu"i. Dup! cutremurul din 4 martie 1977, l#am întrebat despre o
eventual! înclinare a Coloanei. Mi#a relatat c! s#a deplasat la Târgu Jiu la pu$in!
vreme dup! seism "i a f!cut personal m!sur!tori asupra unei posibile înclin!ri,
inclusiv determin!ri catetometrice privitoare la o cu putin$! afundare a Coloanei.
Nu a constatat nici cea mai mic! devia$ie de la vertical! sau vreo modificare a
în!l$imii. Mi#a explicat c! tronsonul central era din o$el, alc!tuit din trei segmente
bine îmbinate, iar elasticitatea acestuia s#a men$inut în timp f!r! modific!ri.
Privitor la o eventual! afundare a Coloanei în sol, datorit! undelor seismice
primare (pe vertical!), nu s#a putut constata nici un milimetru, datorit! structurii
funda$iei de beton extrem de solide. Explicându#mi c! stâlpul central era vopsit

cu dublu strat de miniu de plumb, rugina acestuia era evitat!, iar modulele de
font! nu trebuiau dislocate pentru cur!$ire de rugin!, vreme de „o sut! de ani
de acum încolo”. 

Închei aceste amintiri cu o important! men$iune din Raportul Tehnic (pag. 24)
privind Coloana f"r" sfâr!it, publicat de Misiunea UNESCO la Bucure"ti "i Târgu
Jiu din luna mai 1998: „Coloana este nu numai o capodoper! a artei moderne, ci
"i o extraordinar! oper! inginereasc!”. Aceast! apreciere este "i elogiul suprem
adus inginerului %tefan Georgescu#Gorjan, personalitate de mare valoare tehnic!
"i cultural!, trecut la cele ve"nice în 5 martie 1985. 

Din cartea A!a gr"it$a Brâncu!i (Ed. Brâncu"i, Tg. Jiu, 2018, p. 122) de
Sorana Georgescu#Gorjan, distinsa de$in!toare a unor importante informa$ii des#
pre opera genialului sculptor "i a dosarului tehnic al tat!lui domniei sale despre
Coloan", aducem în aten$ie citatul urm!tor: „Coloana f!r! sfâr"it e aidoma unui
cântec etern care ne poart! în infinit, dincolo de orice durere "i bucurie factice”.

Pe aceast! cale, exprim gratitudinea nem!rginit! doamnei Sorana Georgescu#
Gorjan pentru materialele pe care mi le#a d!ruit, pentru clarific!rile competente
oferite cu generozitate, pentru bucuria reîntâlnirii recente, în care mi#am verificat
aducerile#aminte despre cele relatate mai sus, precum "i pentru lectura textului
"i observa$iile aferente.
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Aproximativ dou!zeci de milioane de
africani au fost c!rate cu for"a în zona
Caraibilor #i a coloniilor americane în secolul

al XVIII$lea, la apogeul pirateriei #i al comer"ului cu
sclavi. (Daniel Seculich, Terror on the Seas, Thomas
Dunne Books, New York, 2009) Jurnalele de bord ale
velierelor, pe baza c!rora au fost întocmite statisticile
actuale, nu dau dimensiunea exact! a comer"ului cu
sclavi, dar au consemnat detalii semnificative pentru
actualele manifesta"ii din America #i din Europa
menite s! dema#te rolul sclaviei în dezvoltarea celor
dou! regiuni prospere. O mare parte dintre proteste
cer s! fie doborâ"i de pe soclul gloriei eterne din
forurile publice indivizi care #i$au creat averi #i
renume prin exploatarea #i „civilizarea” teritoriilor de
peste m!ri. C! manifest!rile au degenerat în ciocniri
de strad!, au vizat personalit!"i care nu au
intrat în clasa exploatatorilor, ci în cea a
exploratorilor, este o discu"ie paralel!. Violen$
"ele actuale rivalizeaz! cu cele ale r!pirilor de
sclavi, de#i au trecut mai bine de trei sute de
ani #i omenirea se consider! mai avansat!
#i mai eliberat! de preconcep"ii #i stereotipii. 

Unii comandan"i de vase ce traversau
Atlanticul înc!rcate cu oameni în lan"uri au
înregistrat „sursa” pasagerilor: capturi ale
trafican"ilor arabi, fo#ti prizonieri ai r!zboaielor
locale vându"i de #efii de trib înving!tori sau
prada raidurilor europenilor. Descenden"ii
acelor uria#e crime cer, în zilele noastre,
decontul pentru frauda imens! în urma c!reia
for"a de munc! african! ieftin! a alimentat
pornirea motoarelor primei revolu"ii industriale. 

Popula"iile locale bantu (nu mai este corect
politic s! le numim de „negri”) au pus în
mi#care exploat!rile de minerale din sudul
Africii, de unde s$au extras cantit!"i enorme de
aur, platin! #i diamante din secolul al XIX$lea
pân! în zilele noastre. (Numai din Namibia –
Africa de sud$vest –, colonialismul german a extras
diamante în valoare de 24 de miliarde de m!rci, în
numai 23 de ani, pân! la începutul Primului R!zboi
Mondial.) Când africanii au dat semne de nemul$
"umire, proprietarii terenurilor aurifere #i diamantifere
au importat muncitori chinezi, stimula"i #i ei cu biciul
#i înfometarea ca s! sape mai cu râvn! sub p!mânt
pân! când c!deau mor"i de epuizare. Comorile
scoase la suprafa"! au f!cut din întreprinz!torii
britanici #i olandezi primii magna"i ai pie"elor inter$
na"ionale de pietre #i metale pre"ioase.

Între ei, Cecil Rhodes (1853–1902) a avut
o carier! fulminant! pentru standardele celei
de$a doua p!r"i a secolului al XIX$lea. Proprietar

de mine, politician, prim$ministru al guvernului
Coloniei Cape între 1890 #i 1896, fondator al
companiei De Beers (controla la început 90 la sut!
din pia"a mondial! a diamantelor, 40 la sut! în
prezent), el a cump!rat (pentru un bra" de p!turi
colorate #i câteva flinte) teritoriul de la nord de fluviul
Limpopo, populat de triburile ndebele #i shona,
acestea din urm! conduse de regele Lobengula,
#i a înfiin"at colonia britanic! Rhodesia, din care
s$a desprins Zambia în 1960 #i Zimbabwe în 1980.

Credincios misiunii civilizatoare a Imperiului
colonial britanic, el a propus construirea unei c!i
ferate de la Cape Town la Cairo, ceea ce ar fi
însemnat pentru Africa sfâr#itului de secol al XIX$lea
un alt canal de Suez, de data aceasta terestru, cu
o valoare economic! inimaginabil!. Personalitatea
lui Cecil Rhodes a fost controversat! înc! din timpul
vie"ii. Unii contemporani, cum a fost George Albu
(descendent al unei familii române#ti din Transilvania),
l$a admirat ca vizionar, întreprinz!tor #i intrigant
politic. Criticii s!i i$au repro#at c! s$a comportat ca un
cuceritor brutal, avid de putere, nemilos #i f!r! scrupule.

Cu o s!n!tate fragil!, cardiac, victim! a unor
accidente, infectat cu malarie, Cecil Rhodes #i$a scris
primul dintre cele #apte testamente la numai 24 de
ani, pe când studia la Colegiul Oriel. El i$a cerut
executorului s!u, lord Rothchild, s! finan"eze dup!
moartea lui o societate secret! care s! subven"ioneze
cultivarea unei elite imperiale. Când avea 45 de ani
(a murit patru ani mai târziu), a scris ultima variant!
a testamentului, prin care a instituit bursa doctoral!
Cecil Rhodes, dedicat! educa"iei tinerilor din imperiul

colonial care dovedeau anumite calit!"i fizice
(robuste"e masculin!, rezisten"!, sportivitate) #i
morale (sim"ul datoriei, altruism, for"! de convingere).
Pe domeniul s!u Groote Schuur, devenit! re#edin"a
#efului guvernului, a dispus ridicarea vilei Woolpack,
pentru tinerii scriitori britanici albi, între care s$a aflat
o vreme #i Rudyard Kipling (Cartea Junglei, 1894).
Spiritul pragmatic al amfitrionului a influen"at #i
criteriile de selectare a bursierilor. „Dup! cum #tii”,
i se adresa editorialistului William Thomas Stead,
pionier al jurnalismului de investiga"ie, „sunt total
împotriva acord!rii burselor doar tocilarilor care stau
toat! ziua cu nasul în carte #i$#i pierd vremea numai
cu greaca #i latina. Trebuie s! l!s!m loc pentru acel
element numit automul"umire, o stare pe care o
creditez cu patru zecimi. Brutalitatea cap!t! dou!

zecimi. Tactul #i
calitatea de condu$
c!tor primesc împre$
un! înc! dou! zecimi.
Ultimele dou! zecimi
îi revin rectitudinii
flexibile.” (Martin
Meredith, Diamons,
Gold and War, Public
Affairs, New York,
2007) Potrivit dispo$
zi"iilor testamentare,
60 de burse erau
rezervate b!rba"ilor
din colonii, 96 ameri$
canilor #i 15 germa$
nilor. Primul bursier
(1903) a fost sud$
africanul William
Miller Macmillan,
devenit istoric, remar$
cabil critic al condu$
cerilor coloniale din

Africa. Între cei peste opt mii de beneficiari ai bursei
post$universitare Cecil Rhodes, dedicat! universit!"ii
Oxford, s$au aflat Dean Rusk, secretar american de
stat între 1960 #i 1969, senatorul republican Richard
Lugar, co$pre#edinte ale Comitetului senatorial pentru
rela"ii externe (al!turi de Jospeh Biden), Strobe
Talbot, subsecretar de stat american, kremlinolog
eminent, generalul Wesley Clark, comandant al
trupelor NATO, Bill Clinton, al 42$lea pre#edinte
american, Susan Rice, ambasadoarea Statelor Unite
la ONU, Wasim Sajjad, pre#edintele Pakistanului,
Dom Mintoff, prim$ministru al guvernului Maltei, Tony
Abott, Bob Hawke #i Malcolm Turnbull, prim$mini#tri
ai guvernului australian. Spiritul filantropic al lui Cecil
Rhodes nu a dep!#it, de$a lungul deceniilor, siajul
comportamentului s!u rasist. Amintirea sclaviei
africane i$a animat pe doctoranzii actuali de la
Colegiul Oriel, a c!rui intrare este dominat! de
statuia binef!c!torului studen"ilor de excep"ie. 

În curentul tot mai popular de distrugere
a statuilor, postura în marmur! a lui Rhodes
este o victim! preferat!. Prea e sus, peste

capetele tuturor, prea e îngâmfat! ipostaza, prea e
alb! marmura, de#i patina timpului a mai înnegrit$o!

Înc! din 2016, studen"i de origine african!, unii
chiar bursieri Rhodes, au cerut violent #i agresiv nu
numai înl!turarea statuii, ci chiar sf!râmarea ei cu
ranga #i cu ciocanul. Protestatarii au preferat s! uite
sau s! treac! cu vederea faptul c! însu#i Nelson
Mandela a abordat subiectul pe un ton conciliant #i
a declarat în 2003 la inaugurarea funda"iei Rhodes$
Mandela, c! primul întemeietor „a fost parte a ceea
ce a devenit Africa de Sud în prezent, un om care
#i$a c!p!tat o statur! impresionant! pe scena istoriei
noastre… Este încurajator c! dup! un secol #i mai
bine exist! momente #i ocazii în care oameni ca Cecil
Rhodes revin în memoria posterit!"ii.” (http://www.
mandela.gov.za/ mandela_speeches/2003/ 030201_
rhodes.htm, accesat 15 iunie 2020)

Peste o sut! cincizeci de mii de oameni au semnat
o peti"ie online pentru demontarea sculpturii. Un
monument al lui Rhodes a fost distrus în prealabil la
universitatea din Cape Town în urma unei campanii
Rhodes Must Fall. Colegiul britanic Oriel, care include
#i o cl!dire impresionant! botezat! cu numele cele$
brului s!u student #i sus"in!tor, a hot!rât s! nu

înl!ture statuia lui Cecil
Rhodes #i s! nu mutileze
fa"ada construc"iei dup!
protestele din 2016. În condi$
"iile actualelor demonstra"ii
anti$rasiste, lord Christopher
Francis Patten, baron Patten
of Barnes, rectorul universit!"ii
Oxford, le$a recomandat
studen"ilor demolatori s! fie preg!ti"i s! accepte
libertatea de gândire, „sau s! se preg!teasc! s!
studieze în alt! parte”. (https://www.theguardian.com/
education/2016/jan/13/cecil$rhodes$statue$row$chris$
patten$tells$students$to$embrace$freedom$of$thought,
accesat 15 iunie 2020) El i$a acuzat pe criticii lui
Rhodes c! blocheaz! spiritul dialogului deschis,
sunt incapabili s! priveasc! drept în fa"! acele fapte
istorice care nu le convin #i, în consecin"!, ignor!
valorile liberale de exprimare de care beneficiaz! to"i.

Shaitza Aziz, membr! a Consiliului municipal
Oxford, l$a calificat pe rector drept „surd”, o ilustrare a
incapacit!"ii conducerii universit!"ii pe care o conduce
de a fi în pas cu timpurile #i cu preocup!rile actuale
ale ora#ului academic. Lord Patten nu poate interveni
direct ca s! direc"ioneze viitorul statuii, dar a "inut s!
precizeze: „Exist! #i ceva ipocrizie în Oxford. Din cei
peste o sut! de bursieri, în fiecare an, cam o cincime
sunt din Africa. Vin la Universitatea din Oxford pe
banii funda"iei (Cecil Rhodes) #i vor s!$i arunce
statuia lui Rhodes în Tamisa. Dac! pentru Mandela
nu au mai contat problemele create de mo#tenirea
Rhodes, ele nu mai conteaz! nici pentru mine.”
(https://www.bbc.com/news/uk$england$oxfordshire$
52990860, accesat 15 iunie 2020)

Interven"ia lordului Patten nu are valoare institu$
"ional!, dar poart! o greutate covâr#itoare dat! de
experien"a sa public!, politic! #i academic!. A fost
ultimul guvernator britanic în Hong Kong, a fost pre$
#edinte al Partidului Conservator, secretar de stat
pentru mediul înconjur!tor în cabinetul Margaret
Thatcher #i cancelar al ducatului de Lancaster. 

Lui i se opun acum protestatarii anti$rasi#ti. Pentru
regatul care a ajuns cel mai întins din istoria omenirii
(35,5 milioane de kilometri p!tra"i, 26,35 la sut! din
suprafa"a globului, la apogeu în 1920), asemenea
ac"iuni de restituire istoric! pot s! par! motivate.

Paradoxal, mare parte dintre manifestan"ii
iconocla#ti sunt beneficiari ai sistemului
alimentat de exploatarea colonial!. Dintre

ace#tia se remarc! noii atei corporati#ti, nu numai
africani. Este un nou regn foarte agresiv #i îngâmfat,
în curs de afirmare, care se manifest! #i pe la noi cu
tot mai mult! nesim"ire. Membrii #i membrele acestei
noi caste ce se auto$consider! superioar!, la umbra
marilor transna"ionale, au câteva caracteristici
demonstrate în Africa, în America, în Marea Britanie
#i chiar #i în România, caracteristici demonstrate
cople#itor de comportamentul lor social. Exemplarele
sale sunt educate în institute de elit! (cum este
Oriel, Oxford), sunt abili/abile, extrem de competen"i/
competente în propriile domenii profesionale, de
preferin"! cele care aduc foarte mul"i bani (avocatur!,
IT, contabilitate$finan"e, industria PR, management,
securitate), sunt globali#ti/globaliste, ur!sc statul
#i simbolurile sale identitare – inclusiv monedele
na"ionale – pentru c! le$ar putea tr!da originile etnice
modeste, declar! credin"a cre#tin! demodat!, dar
adopt! noul idol – profitul. Ca animale sociale, ur!sc
pe toat! lumea #i tot ceea ce nu aduce beneficii
materiale, imateriale, de imagine, sociale. Ur!sc
b!trânii, persoane trecute de 38 de ani, sau care
nu au o sut! de mii de euro în cont, nu apar"in unei
minorit!"i (eventual sexuale), indiferent de vârst!,
muncitorii câmpului, intelectualii discre"i, consecven"i
cu propriile principii, oamenii care nu strig! pe strad!
numai ca s! ias! num!rul #i amploarea unui protest
în care nu cred. Iubesc institu"ia numit! #ef, cu
ner!bdarea de a deveni a#a ceva ca s!$i terorizeze
pe subalterni. Aceast! ga#c! se manifest! peste
tot în lume. Pandemia de la începutul lui 2020
le$a permis s!$#i desf!#oare arogant privilegiile
#i dispre"ul fa"! de cei care nu le au.

(Imagine: desen înf!"i#ându$l pe Cecil Rhodes,
realizat în 1892 de Edward Linley Sambourne #i
publicat în Punch magazine.)

Cecil Rhodes cel urât
Nicolae MELINESCU
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Vali Grossu: Sunte!i destul
de cunoscut "i… „recunoscut”
c# a!i activat pe dou# „t#râ$
muri” (cel al muzicii "i cel
al fizicii) care, în aparen!#,

nu ar avea nicio leg#tur# unul cu cel#lalt. Pute!i s#
reconstitui!i cine v$a descoperit „înclina!iile” pentru
cele dou#?

Benedict Popescu: Înclina!iile pentru muzic" mi
le#a descoperit chiar tat"l meu. Îmi aduc foarte bine
aminte. Era într#o sear" de iarn" (la sfâr$itul anului
1959 sau începutul anului 1960). Tat"l meu mi#a
testat urechea muzical": mi#a cântat o gam"… do#
re#mi#fa#sol#la#si#do $i m#a pus s" o reproduc. Am
reprodus#o întocmai! Apoi mi#a cântat o gam" din
„scrierea” bisericeasc": pa#vu#ga#di#che#zo#ni#pa. Am
reprodus#o $i pe aceasta. Mi#a testat apoi memoria
muzical": mi#a cântat o înl"n!uire de mai multe note,
pe care am reprodus#o cu precizie! Cred c" atunci
tat"l meu a decis s" m" dea la $coala de muzic",
fapt care s#a $i întâmplat câteva luni mai târziu…

Înclina!iile pentru fizic" mi le#a descoperit
înv"!"torul Titel M"rgescu (în vremea aceea nu
prea existau la !ar" profesori cu studii superioare
– diferitele materii fiind predate de… înv"!"tori).
În clasa a VI#a (când am studiat pentru prima
dat" fizica) ne#a dat la tez" o problem" (desigur,
de fizic"). Am fost printre pu!inii din clas" care
a rezolvat#o la perfec!ie. Mi#a luat caietul
$i m#a l"udat în toat" $coala!

V.G.: În perioada comunismului, când avea!i 10
ani, nu a!i fost l#sat s# urma!i cursurile %colii de
muzic# din Pite"ti (unde trecuser#!i examenul de
admitere cu nota maxim#), dat# fiind originea social#
„nes#n#toas#” (fiind fiu de preot). Totu"i, v$a!i
reimaginat pasiunea pentru muzic# pe cont propriu.
Cum a fost întreg procesul – sus!inerea p#rin!ilor,
procurarea instrumentelor ".a.m.d.?

B.P.: Vede!i dumneavoastr", acel moment m#a
marcat (via!a mea ar fi avut alt curs – poate mai bun,
poate mai r"u, dar oricum altul!), dar m#a f"cut s" fiu
mai ambi!ios. P"rin!ii mei nu au putut decât s"#mi
sus!in" moralul, neavând resurse financiare pentru  a
m" ajuta s"#mi procur instrumente. Ca dovad",  prin
clasa a VI#a mi#am cump"rat o vioar" din banii
câ$tiga!i de la Plugu$or, prin clasa a XI#a mi#am
cump"rat o chitar" din banii câ$tiga!i într#o tab"r"
de munc" patriotic" (era prin 1968 – se lucra la
Autostrada Bucure$ti#Pite$ti). Am fost autodidact
în tot ceea ce am f"cut. Am înv"!at singur s" cânt
la mai multe instrumente: fluier, vioar", muzicu!",
ocarin", claviet", blockflute sau un instrument
proiectat $i construit chiar de mine: varitonul. Mai
târziu am descoperit fer"str"ul muzical, teraminul $i
un alt instrument la fel de interesant – martenotonul –
o versiune original" a instrumentului cunoscut sub
numele de „Ondes Martenot”.

V.G.: A!i lucrat aproape toat# via!a în cercetare
"tiin!ific#. Ave!i "i un doctorat în fizic#…

B.P.: Dup" terminarea facult"!ii, în 1974, am
efectuat mai întâi un stagiu în produc!ie la o între#
prindere de prospec!iuni de petrol cu sediul în
Bucure$ti. Apoi am lucrat la un institut de cercet"ri
pe Platforma B"neasa, unde am parcurs toate grade#
le $tiin!ifice, de la cercet"tor simplu pân" la cercet"tor
principal gradul I (echivalent cu cel de profesor
universitar). Am ob!inut 10 brevete de inven!ie $i
am fost implicat în proiecte comune în Anglia $i
Germania. Rezultatele ob!inute în astfel de cercet"ri

sunt acum publicate în reviste de prestigiu din str"i#
n"tate, unele lucr"ri fiind citate de câte 30#40 de ori!

V.G.: Care dintre cele dou# domenii – cel al muzi$
cii "i cel al fizicii – v$au adus mai multe satisfac!ii?

B.P.: A$ putea s" spun c" amândou" – aproape
în aceea$i m"sur". %i asta pentru c" am $tiut
întotdeauna s" îmbin un domeniu cu cel"lalt, a$a
încât cele dou" au „tr"it” în persoana mea într#o
simbioz" perfect". Au fost perioade în care fizica
a fost pe primul plan $i alte perioade în care am
dat întâietate muzicii!

V.G.: Au trecut 100 de ani de când a fost inventat
teraminul. Sunte!i unul dintre pu!inii arti"ti care cânt#
la acest instrument "i nu a!i cump#rat unul, ci v$a!i
f#cut unul. Povesti!i$ne cum l$a!i descoperit "i cum
l$a!i construit…

B.P.: Prin 1999, eram în Anglia $i lucram la
Universitatea din Leicester în cadrul unei burse

post#doctorat NATO –
Societatea Regal" din
Londra. Într#o sâmb"t"
cântam la fer"str"u pe

strad" în centrul
ora$ului. A venit la
mine un domn destul
de tân"r (cu b"ie!elul
lui de mân") $i mi#a
spus c" exist" un
instrument la care se
cânt"… f"r" a fi atins $i care scoate un sunet apro#
piat de cel al fer"str"ului. Mi#a scris pe o buc"!ic" de
hârtie numele: „Theramin”. La scurt timp dup" aceea,
sperând s" g"sesc vreun brevet, am c"utat la cea
mai mare bibliotec" din Cambridge, folosind cuvântul#
cheie „Theramin”, neg"sind nimic. Nu am $tiut atunci
c" o liter" era gre$it" în… spelling – „a” în loc de „e”!

Dup" înc" o vreme, un domn mai în vârst",
pe numele lui Arthur Huscroft, m#a g"sit cântând
la fer"str"u în centrul aceluia$i ora$ (Leicester)
$i mi#a spus c" are acas" o videocaset" despre…
„theremin”. Am aranjat s"#mi dea o copie $i, vizio#
nând#o, am reu$it s" aflu mai multe despre acest
instrument. Apoi, printr#o c"utare pe internet, am
intrat în lumea teraminului: istorie, scheme, interpre!i,
produc"tori, înregistr"ri audio $i/sau video. A$a am
aflat de Jake Rothman, absolvent de facultate în
specialitatea „Electronic" cu aplica!ii în muzic"”.
Jake proiectase o plac" de teramin, pe care am
$i achizi!ionat#o la scurt timp dup" aceea. A urmat
o perioad" de cel pu!in un an în care, pornind de
la pl"cu!a lui Jake, am proiectat $i construit restul:
carcas", antene, stativ, oscilatoare de joas" frecven!"
pentru generarea efectelor de vibrato $i de tremolo
etc. A$a a ap"rut primul meu homemade theremin!

V.G.: Ave!i o evolu!ie asem#n#toare cu cea a
inventatorului, rusul Lev Termen (nume anglicizat
ca Leon Theremin). Amândoi fizicieni, amândoi
inventatori ai unui instrument muzical electronic.
Cum vede!i aceste leg#turi?

B.P.: Într#adev"r, Lev Termen era student la fizic"
$i studia în paralel violoncelul la conservator. Cele
dou" t"râmuri i#au permis s" vad" eventualele pun!i
între electronic" $i muzic". De altfel, el a descoperit
principiul teraminului mai mult printr#o întâmplare:
lucra la un circuit electronic ce urma s" detecteze
eventualele sc"p"ri de gaze (cum sunt cele de la
aragazul nostru). Mi$când mâinile în jurul acelui
circuit a putut auzi ni$te „fluier"turi” într#un difuzor
conectat la ie$irea circuitului electronic. Astfel i#a venit
ideea s" exploateze acest fenomen $i s" creeze un
instrument muzical electronic. De men!ionat faptul
c" teraminul a fost prima sintez# a unui sunet acustic
folosind poten!ialul electronicii. %i asta s#a întâmplat
într#un moment nu prea departe (la vreo numai 12#13
ani) de apari!ia electronicii pe planeta P"mânt! Pe
bun" dreptate, Lev Termen este acum recunoscut
ca fiind p"rintele actualelor sintetizatoare electronice
(fie ele analogice sau digitale).
%i eu am avut $ansa de a activa, precum Lev

Termen, în acela$i timp pe cele dou" t"râmuri:
fizica $i muzica. Nu emit
preten!ia de a fi inventat
teraminul (ideea de baz"
apar!inând lui Lev
Termen), dar, practic, eu
l#am re#inventat – venind
cu multe elemente noi:
(1) am inversat sensul
de control al volumului&
(2) am rotit instrumentul
cu 90 de grade, a$a încât
rolul mâinilor este inversat
în compara!ie cu tera#
minul clasic& (3) am
introdus o a doua anten"
(cu diametrul mai mic),
pentru controlul în"l!imii

sunetului, îmbun"t"!ind în mod substan!ial precizia
de intona!ie – ca s" men!ionez numai trei dintre ele.
Dac" Lev Termen ar fi tr"it $i ar fi v"zut îmbun"t"!irile
aduse de mine acestui instrument, sunt aproape sigur
c" m#ar fi considerat ca fiind un… „b"iat de$tept”!...

V.G.: Care este reac!ia celor care v# v#d cântând
la teramin "i v# ascult#?

B.P.: De$i eu îl consider ca fiind un instrument
muzical de sine st"t"tor, cei mai mul!i îl iau, mai
degrab", ca pe o ciud"!enie. Ceea ce îl deosebe$te
în mod substan!ial de celelalte instrumente este faptul
c" la el se cânt"… f"r" a fi atins. Celor ce v"d pentru
prima dat" un astfel de instrument ($i nu $tiau înc"
de existen!a lui) nu le vine s" cread" c" se poate
cânta la el… mângâind aerul din jur!

V.G.: Cum crede!i c# acest tip de muzic# (la
teramin) ar putea s# ajung# la un public mai larg?

B.P.: Cum? P"i, în principiu, lucrurile ar fi destul
de simple. Mijloacele de informare (posturile de radio
$i de televiziune) ar putea realiza emisiuni în care s"
fie ar"tat teraminul, s" se explice cum func!ioneaz",
s" fie f"cute demonstra!ii, s" fie interpretate piese
de mare rezonan!", s" fie… s" fie… Dar, din p"cate,
acest lucru în România nu s#a întâmplat înc" $i nu se
va întâmpla curând. Mass#media româneasc" alearg"
dup" subiecte cu impact imediat (cum se exprima un
prieten de#al meu – „fuste scurte”) asupra publicului.
Ori teraminul nu reprezint" un subiect de acest gen.
Lucru care pe mine m" doare într#un fel.

Benedict Popescu –fizician
!i cânt"re# la teramin!

Vali GROSSU

Întor!i în Africa din studen#ia militant", membrii închipuitei elite practic"
un rasism invers, la fel de brutal precum cel al albilor de acum o sut" de ani.
Izola!i în cartiere de lux, ap"ra!i de gorile umane, în incinte de fort"rea!",

sluji!i de $oferi personali $i oameni de serviciu, trata!i, efectiv, ca ni$te sclavi,
oameni din aceea$i etnie dar cu statut de clas" muncitoare (inferioar"), ateii
corporati$ti sunt vitrine umbl"toare ale unui standard segrega!ionist $i ajung
opusul a ceea ce doresc s" par". Îi tr"deaz" vestimenta!ia expozitiv de scump",
mersul, gestica, tonul, vocabularul, grupul social (nu au prieteni), distan!area de
p"rin!i, de familie, de fo$ti dasc"li $i îndrum"tori profesionali. Mesajele lor c"tre
„"ilal!i” se reduc la o vitupera!ie otr"vit", la o dezl"n!uire ipocrit" de egoism
$i de respingere a „restului”.

Probabil c" exemplare comportamentale asem"n"toare au mai existat $i
înainte (Uriah Heep, Dinu P"turic"). Comunicarea global" le permite actualilor

atei corporati$ti s" se uneasc", s" deturneze cauze sociale întemeiate în schimbul
unor demagogii „trendy”, s" pun" în pericol un sistem de valori tradi!ionale al
c"ror produs au fost ini!ial, înainte de faza dezumaniz"rii. Proliferarea lor este
tolerat" de corpora!iile care au nevoie de asemenea servo#motoare umane,
competente, ambi!ioase, arogante $i servile, instrumente incon$tiente în lupta
transna!ionalelor cu statul#na!iune pe care vor s"#l scoat" din jocul universal
de putere. 

În prezent, ateii corporati$ti fac slalom printre oameni responsabili, cu viziune
$i pricepere, navigheaz" prin meritocra!ie ca s" mai fure privilegii, rela!ii, stan#
darde sociale. În clipa în care vor ajunge la pârghiile puterii decizionale în
economie, finan!e, politic", armat", diploma!ie, cultur" în num"r cople$itor
de mare, vor duce omenirea la e$afod. 
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Raia Rogac: Drag! Ana
Blandiana, m! bucur s! v!
rev!d din nou la Chi"in!u,
sunt onorat! c! a#i acceptat
aceast! convorbire de suflet,
apreciez rolul organizatorilor
care v$au invitat – îi am aici
în vedere în primul rând pe

redactorul de la „Europa Liber!”, Lina Grâu, precum
"i pe directorul general al Bibliotecii Municipale „B.P.
Hasdeu”, în persoana Marianei Harjevschi. De fiecare
dat! când a#i fost la Chi"in!u, m$am str!duit s! vin la
întâlnirile cu dumneavoastr!, începând cu cele din ani
’90 de la Teatrul „Ginta Latin!”, la Biblioteca „Onisifor
Ghibu” care, pe$atunci, g!zduia oaspe#i de mare
calibru. Dar s! trecem la subiectul întâlnirii noastre.
V! rog s! începe#i cu începutul…

Ana Blandiana: Chiar a! vrea s" începem cu
începutul. Mai întâi, mi#a dat telefon Lina Grâu de la
„Europa Liber"”. Înainte s" spun" cum se nume!te
proiectul, care#i tema pentru care sunt invitat",
m#a anun$at c" vom merge în dou" !coli din dou"
localit"$i. M#am bucurat enorm, pentru mine acesta
a fost într#un fel cadoul pe care mi l#a f"cut „Europa
Liber"”. Îmi doream de mult s" ajung în Basarabia
!i în sate, s" cunosc copii, s" cunosc tineri, s"
putem vorbi de la suflet la suflet…

R.R.: S! v! convinge#i c! în ciuda tuturor
greut!#ilor "i plec!rii masive peste hotare, satele
înc! n$au disp!rut…

A.B.: M#am convins, m#am convins de aceasta
!i m#am bucurat. Vreau s" spun c" toat" via$a mea,
singurul lucrul pe care nu l#am refuzat niciodat", în
m"sura în care am putut, n#am refuzat s" merg în
!coli, mi se pare lucrul cel mai important, !i pentru
scriitori, !i pentru copii. Îmi dau seama cât de
important este pentru c" îmi amintesc !i acum, la
vârsta mea, când a venit în !coala noastr" un scriitor,

!i nu era unul cine !tie ce, dar am fost absolut ferici$i,
$in minte tot#tot…

R.R.: Iar dac! ob#ineai de la acel scriitor un
autograf, fericirea se dubla…

A.B.: Exact. Ideea c" ace!ti copii cu care m"
întâlnesc sunt la fel cum eram eu atunci !i vor $ine
minte tot ce le spun eu, la fel cum am $inut eu minte,
mi se pare extraordinar de important în via$", este
ceva profund emo$ionant. Lina Grâu mi#a spus
c" este vorba de un proiect care se nume!te
„AntiNostalgia – Privind spre viitor”, finan$at de
Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova.
Prima serie de dezbateri în noul format, adresate cu
prec"dere tinerilor, se intituleaz" „%i eu am tr"it în
comunism. P"rin$i#copii: ce a$i f"cut, ce am fi f"cut?”
!i are ca scop s" se discute cu copiii, s"#i întreb"m
cât !tiu ei despre comunism, ce în$eleg despre acea
perioad", s" discut"m !i s" facem leg"tura dintre
epoci, dintre genera$ii. Mi s#a p"rut un proiect
foarte interesant, a mai avut etape !i va mai avea.
Urm"toarea etap" care a fost anun$at" va fi una
pe tema religiei.

R.R.: Veni#i "i atunci?
A.B.: Din p"cate, nu…
R.R.: Poate fi la fel de interesant. La unul din

liceele unde a#i fost "i care se nume"te „Me"terul
Manole”, din S!lcu#a, activeaz! doi preo#i fra#i, Sergiu
"i Nicolae, din dinastia de preo#i Jelihovschi, cu so#iile
lor preotese, trei din cei patru au sus#inut doctoratul
la diferite discipline…

A.B.: Da, dar e a!a de scurt" via$a !i sunt atâtea
de f"cut în ea pentru a reu!i peste tot unde ne#am
dori s" ajungem m"car o dat", dar mai ales s"
revenim dup" o primire c"lduroas"! Deci, am avut
dou" zile lungi, extraordinar de pline. În prima sear"
când am ajuns la Chi!in"u am realizat un interviu
cu Vitalie Ciobanu !i cu Vasile Botnaru la „Europa
Liber"”, a doua zi am plecat la C"u!eni, unde am

avut o discu$ie de vreo trei ore, cred, cu toat" !coala,
care s#a strâns într#un amfiteatru. Cei de la „Europa
Liber"” au preg"tit ni!te filmule$e despre Memorialul
de la Sighet, care reprezint" deopotriv" monumentul
unor eroi din trecut !i o !coal" civic" pentru prezent
!i viitor !i unde fuseser" ei. Erau foarte mul$i copii !i
noi am vorbit, ei au privit filmule$ele !i au pus multe
întreb"ri, a fost o comunicare de suflet. De fapt,
primul popas din proiect a fost cel de la Liceul
Teoretic „A. Mateevici” din C"u!eni, apoi la Liceul
„Me!terul Manole” din S"lcu$a.

R.R.: Cum vi s$au p!rut întreb!rile copiilor?
A.B.: Important este c" au fost extraordinar de

aten$i, m" hipnotizau cu ochii, a fost  o lini!te ca în
biseric", la toate discu$iile… Întreb"ri  au fost foarte
multe, de genul cum am putea noi s! afl!m, asta m#a
impresionat îndeosebi, cum a fost via$a în România
când Basarabia era parte din ea, când era perioada
României libere, c"ci dup" aceea, în comunism, mai
mult sau mai pu$in, a fost la fel.

R.R.: Acea perioad! interbelic! a fost special!
pentru Basarabia…

A.B.: A!a este. A doua zi am fost la liceul din
S"lcu$a, unde am cunoscut#o pe directoarea !colii.
Acest liceu mi s#a p"rut un miracol…

R.R.: Condus de o miraculoas! directoare pre
nume Liuba Ple"ca…

A.B.: A!a cum arat" e un centru de cultur" iradiat
din toate p"r$ile de lumin", era !i un muzeu etnografic
acolo, o bibliotec" extraordinar", mare, ordonat" pe
sistem zecimal, ce oferea acces liber la raft elevilor, o
sal" de festivit"$i !i spectacole, plin" de elevi frumo!i,
cu ochii sclipind de inteligen$", îmbr"ca$i în uniforma
!colii, cu gra$ioase jachete bordo. %coala are aproape
50 de profesori !i mai bine de 550 de elevi, !i tot ce
vezi dovede!te c" formeaz" o familie cu standarde
intelectuale !i morale impresionante, o familie cu
aspect european !i cu suflet românesc. 

Eu am f!cut numeroase turnee în majoritatea $"rilor din Europa !i vreau
s" v" spun, cu mâna pe inim", c" acolo teraminul este cu mult mai
cunoscut decât la noi. Foarte probabil c", în $"rile din vestul Europei,

mass#media a f"cut de#a lungul anilor ceea ce trebuia f"cut – promovarea acestui
minunat instrument !i a muzicii ce poate fi f"cut" cu acesta…

V.G.: Legat de activitatea dumneavoastr! la teramin, în ce s$a concretizat
pân! acum?

B.P.: Prin 1999 am plecat de la dou" piese !i, dup" mai bine de 20 de ani,
am ajuns la un repertoriu de 80 de piese!

Am înregistrat 4 CD#uri, intitulate dup" cum urmeaz": 20 Hits – From Folk
to Classical, Close to Angels, Sweet Like a Honeymoon !i, respectiv, Grandeur
in Smplicity. Piesele au fost orchestrate de oameni de muzic" binecunoscu$i
în România: George Natsis pentru primele dou" CD#uri, Dumitru Lupu pentru
al treilea !i Marius Hristescu pentru cel de#al patrulea.

V.G.: Ave#i vreo recunoa"tere interna#ional! a activit!#ii la teramin?
B.P.: Din fericire, r"spunsul este afirmativ. Anul acesta, cu ocazia împlinirii a

100 de ani de la inventarea instrumentului, o societate din New York (constituit"
pe ideea de teramin !i supervizat" de Dorit Chrysler – o apreciat" cânt"rea$"

la teramin) a adunat înregistr"ri din întreaga lume, constituind o colec$ie de 70
de piese, printre care este !i o înregistrare de#a mea, Valurile Dun!rii (interpreta#
t", desigur, la teramin). Înregistrarea a fost difuzat" !i la radio, într#un program
de   30 de minute (în statul Colorado din America) – realizatorul emisiunii fiind
Rick Reid, el însu!i cânt"re$ la teramin.

În inten$ia de a fi promovat în cursul acestui an, mi s#a cerut s" fac un
videoclip cu piesa Valurile Dun!rii, videoclip pe care l#am realizat de curând !i
l#am postat deja pe YouTube. Cei interesa$i îl pot viziona la https://www.youtube.
com/watch?v=8boE23ncW30

V.G.: La finalul acestei discu#ii extrem de pl!cute, doresc s! v! m!rturisesc
faptul c! tocmai Valurile Dun"rii (un minunat videoclip difuzat la TVR) este piesa
care, în urm! cu mai bine de 10 ani, m$a condus c!tre… dl Benedict Popescu.
Întrucât, pentru un muzician, r!splata cea mai de pre# este bucuria ascult!torilor,
v! invit c!lduros s! v! apropia#i mai mult de activitatea artistului Benedict
Popescu. Unde am putea viziona mai multe clipuri cu piese cântate de
dumneavoastr! la teramin?

B.P.: Simplu… C"uta$i cu numele meu pe YouTube!

Ana Blandiana

De vorb! cu poeta Ana Blandiana
Raia ROGAC

Ana Blandiana s"a n!scut la 25 martie 1942 la Timi#oara, în familia
preotului ortodox Gheorghe Coman, originar din Murani, Timi#. Dup!
retrocedarea Ardealului de Nord în 1944, familia Coman s"a mutat la Oradea,
unde tat!l poetei a slujit ca preot la Biserica cu Lun! – Catedrala Ortodox!
din Oradea. Dup! instaurarea regimului comunist în România, preotul
Coman a fost arestat ca „du#man al poporului”. 

Tat!l poetei a murit într"un accident de ma#in! în anul 1964, la scurt timp
dup! eliberarea din deten$ia politic!. Din cauza lui, fiicei i"a fost interzis
patru ani s! se înscrie la Facultatea de Filologie din Cluj. Mai apoi, a fost
nevoit! s!"#i adopte un pseudonim, dup! numele satului natal al mamei,
respectiv Blandiana, Alba. Cu numele Ana Blandiana #i"a f!cut debutul
poetic în revista Tribuna din Cluj, cu poezia Originalitate. Este pentru
prima oar! când semneaz! astfel. În anul 1960 se c!s!tore#te cu scriitorul
Romulus Rusan. %i din nou are o interdic$ie de patru ani, fiind necesar s!
redebuteze, de data aceasta irevocabil, în revista Contemporanul, condus!
de George Iva#cu. În 1964, debuteaz! editorial cu prima carte de versuri,
intitulat! Persoana întâia plural, cu o prefa$! de Nicolae Manolescu. Din
1967 activeaz! în calitate de redactor la revista Via!a Studen!easc". Înainte
de 1989, Ana Blandiana devine o mare lupt!toare pentru drepturilor omului
#i o curajoas! disident!, f!când declara$ii publice în interviuri acordate
postului de radio Europa Liber! #i unor publica$ii din afar!.

Dup! c!derea regimului, poeta, publicista, traduc!toarea Ana Blandiana
s"a implicat activ în lupta pentru libertate #i drepturile omului, num!rându"se
printre fondatorii primelor organiza$ii ale societ!$ii civile. În 1997 prime#te

Premiul Na$ional de Poezie „Mihai
Eminescu” #i este aleas! membru
al Academiei de Poezie „Stéphane
Mallarmé” din Paris, iar în 1998
înfiin$eaz!, împreun! cu Romulus
Rusan, %coala de Var! de la Sighet,
destinat! adolescen$ilor. Este membru
al Academiei Europene de Poezie,
iar din 2001 este membru fondator
al Academiei Mondiale de Poezie,
constituit! la Verona sub egida
UNESCO. De"a lungul frumoasei
cariere de scriitor #i lupt!tor civic, Ana
Blandiana s"a bucurat #i de alte premii
valoroase: Premiul pentru Poezie al
Uniunii Scriitorilor din România, 1969&
Premiul pentru Poezie al Academiei
Române, 1970& Premiul pentru Proz!
al Asocia$iei Scriitorilor din Bucure#ti, 1982& Premiul Interna$ional „Gottfried
von Herder”, Viena, 1982& Premiul „Opera Omnia”, 2001& Premiul Inter"
na$ional „Vilenica”, 2002& în martie 2016 a primit Premiul „Poetul European
al Libert!$ii” pentru volumul Patria mea A4, care a ap!rut în traducere
polonez! în ianuarie 2016, #.a.

Din 2016, este membru corespondent al Academiei Române. (R. Rogac)
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Am plecat cu sufletul înc!rcat de lumin!.
Discu!iile, întreb"rile, r"spunsurile s#au
desf"$urat într#o impresionant" compre#

hensiune $i din tot ce vedeam deduceam c" ne
afl"m într#un loc în care nu mai e nevoie s" pled"m
împotriva nostalgiei comunismului, c" dac" exist" o
nostalgie în acea oaz" cultural" româneasc", ea este
dup" Basarabia $i România de dinainte de ocupa!ia
sovietic". Cereau cât mai multe c"r!i despre istoria
României $i am promis toate publica!iile Memorialului.
Am plecat cu sufletul înc"rcat de lumina pe care
au reu$it s" o fac" s" lumineze grupul acela de
profesori, f"cându#$i datoria de apostoli într#un
sat cu nume diminutival dintre dealurile $i câmpiile
Basarabiei. Este evident c" directoarea este cea
care a sfin!it $i sfin!e$te locul, doamna Ple$ca. 

R.R.: Îmi amintesc c! la intrarea în liceu se vede
de departe înscrisul: Aici se vorbe"te corect limba
român!!

A.B.: Da, da. Impresionant, n#am mai v"zut a$a
ceva, e un model demn de urmat de toate $colile.

R.R.: A#i vorbit cu drag despre întâlnirile cu
copiii, dar a#i avut întâlniri "i cu a alt! categorie de
admiratori – cititorii. La Biblioteca Municipal! „B.P.
Hasdeu” au venit în num!r mare, au venit preg!ti#i cu
multe c!r#i de$ale dumneavoastr! pentru a le semna
autografe…

A.B.: Da, la Bibliotec" au fost adul!i, mari
intelectuali, scriitori, jurnali$ti, bibliotecari. Am fost
fericit" s" m" întâlnesc cu prietenii mei Vitalie
Ciobanu, Galaicu P"un, cu domnul profesor
Petrencu, cu care suntem în colaborare continu" între
Facultatea de Istorie a USM $i Memorialul Sighet, $i
domnul Bârl"deanu, $i doamna Bârl"deanu – ei vin
la Sighet $i mi#ar pl"cea s" vin" tot mai mul!i $i cu
studen!i. În orice caz, chiar ne sim!im fra!i, $i chiar
lucr"m împreun", iar faptul c" ne#am reîntâlnit la
Biblioteca Municipal" „B.P. Hasdeu” e minunat.
Domnul Petrencu a fost la ambele întâlniri de la
Chi$in"u, adev"rul e c" la acest nivel chiar ne sim!im
lega!i. Cu p"rere de r"u, la noi nu se difuzeaz"
revistele de aici $i aici nu se difuzeaz" revistele
de la noi… doar sporadic se transmit, cu ocazia

anumitor evenimente culturale. 
R.R.: În primii ani de rena"tere na#ional! aceast!

colaborare era cu mult mai eficient!… s$a pierdut…
A.B.: Da, într#adev"r, foarte multe au dat înapoi…
R.R.: Eu cred c! v$a#i sim#it bine la Bibliotec! "i

în calitate de coleg! cu gazdele, chiar dac! nu am
amintit în succintul breviar c! a#i avut o perioad! de
activitate de bibliotecar. Cât de modelator a fost în
acest sens exemplul lui Mihai Eminescu "i Bogdan
Petriceicu Hasdeu!

A.B.: Da, pentru un scurt timp am fost angajata
Bibliotecii Institutului de Arte Plastice $i m#am sim!it
atât de bine lucrând printre c"r!i, încât aproape
uitasem necazurile de scriitor interzis. La Biblioteca
Municipal" „B.P. Hasdeu” a fost pentru prima oar" în
via!" când am scris în calitate de fost" bibliotecar",
aducându#mi aminte cu emo!ie de acea perioad"
din anii '80.

R.R.: Spunea Dostoievski c! „frumuse#ea va salva
lumea”, iar frumuse#ea #ine de cultur!. Eu cred c!
românii de pe ambele maluri ale Prutului se vor
salva prin cultur!…

A.B.: Mi se pare firesc $i logic, ca s" spun a$a, ca
prin cultur" s" putem drege totul, pentru c", în primul
rând, chiar $i cunoa$terea situa!iei din comunism
de c"tre tinerii de azi, care n#au tr"it perioada
respectiv", tot numai prin cultur" se poate face,
tot numai cunoscând istoria, înv"!ând#o, pot s"
deduc" care sunt urm"rile în societatea de azi
ale comunismului, pentru c" pân" la urm" acesta#i
scopul: înve!i istoria nu doar ca s" $tii date din trecut,
ci ca s" vezi în ce m"sur" acest trecut a l"sat urme
rele, urme bune în cadrul istoriei mari. Este clar c",

a$a cum în comunism am rezistat prin cultur", se
discut" la nesfâr$it despre rezisten!a prin cultur" din
comunism, uneori $i peiorativ, pentru c" rezisten!a
prin cultur" nu a fost o rezisten!" cu arma în mân",
adic" scriitorii nu $i#au pus via!a în pericol ca cei
care au luptat în mun!i, dar în române$te cuvântul
„a rezista” are dou" sensuri: a rezista – adic" a
r"mâne în via!" $i e clar c" prin cultur" asta am
f"cut: am r"mas în via!".

R.R.: Uneori cuvântul e o arm! destul de
puternic!…

A.B.: A existat în România $i Rezisten!a din mun!i,
cu arma, care a durat din 1945 pân" în 1962. În 1962
a fost omorât ultimul fugar din mun!i. P"rerea mea
este c" a fost forma cea mai complet" de eroism
care a func!ionat pe teritoriul României $i de care
trebuie s" fim mândri. %in minte un r"spuns al lui Ion
Gavril" Ogoranu, lupt"torul din Rezisten!", pe care
l#am cunoscut, care timp de 30 de ani nu a putut fi
prins de Securitate. Avea o figur" de parc" era un
senator roman $i care nu numai c" a luptat în mun!i,
n#a fost arestat niciodat", dar a reu$it dup" aceasta
s" stea ascuns aproape 20 de ani $i a ie$it în
momentul în care s#au schimbat lucrurile. L#am
întrebat o dat": de ce a!i f"cut#o?, adic" ce v"

închipuia!i, c" o s" învinge!i dumneavoastr" Armata
Ro$ie? &i el a r"spuns: Nu, nu ne#am închipuit c"
vom birui Armata Ro$ie, dar ceea ce am vrut s"
dovedim a fost c" exist" $i români liberi. &i a dovedit.

R.R.: V! a"teptam în hol la Radio Moldova 1 când
sus#inea#i un interviu cu Alina Chiriac$Iva"cu. Felicit!ri
"i pentru acea emisiune foarte bun! despre victimele
deport!rilor, foametei impuse, alte calamit!#i comu$
niste. Mi$am amintit c! în 1990, când lucram la Radio
Moldova 1, am propus s! fac un interviu cu mama
mea, care, pe timpul foametei, avea deja cinci copii,
deci, împreun! cu tata "i bunica matern! erau opt
guri fl!mânde, dar au sc!pat to#i cu via#!, cum
anume, e o povestire foarte interesant!, e un subiect
aparte… Conducerea redac#iei mi$a refuzat interviul.
Regret foarte mult "i ast!zi c! n$am f!cut acea
înregistrare pe band! pentru arhiva personal!. Zilele
acestea am mai auzit de la cineva asemenea regrete.
Apropo de regrete, dumneavoastr! ave#i regrete?
A#i fost "i a#i r!mas o lupt!toare pentru libertate
"i drepturile omului… 

A.B.: Regrete c" n#am f"cut ceva ori c" nu s#au
întâmplat anumite lucruri?

R.R.: … poate nu se întâmpl! înc!, de exemplu,
revenirea la Patria$mam!… 

A.B.: Un exemplu ar fi pentru mine personal c"
a$ da orice ca tata s" fi tr"it pân", cel pu!in, în 1989.
Exist" multe regrete, am încercat întotdeauna s" fac
cât pot, dar e clar c" am f"cut destul de pu!in din
câte ar fi trebuit f"cut sau, mai bine zis, din câte
mi#a$ fi dorit s" reu$esc, dup" 1989. Când a ap"rut
libertatea, a ap"rut $i posibilitatea solidariz"rii,
pentru c" înainte aceasta era obsesia mea. De fapt,

problema era în ce m"sur" puteai s" te opui altfel
decât ca scriitor. Ca scriitor scriai c"r!ile tale $i ele
r"mâneau $i puteai spera, ceea ce s#a $i întâmplat
în cele din urm", s" fie publicate. M" gândeam, de
exemplu, s" zicem, c" în semn de protest !i#ai fi dat
foc în fa!a comitetului central, ce se realiza prin asta?
Prin asta, Ceau$escu nu c"dea, cel mult puteai spera
s" se aud" la „Europa Liber"”, s" se anun!e c"
cineva $i#a dat foc. Îns", f"r" solidarizare, revolta era

aproape f"r" sens. Dup" 1989, când
solidarizarea a devenit posibil", abia
atunci, chiar mi#am ie$it din via!a mea,
am încetat s" mai stau s" scriu c"r!ile
pe care trebuia s" le scriu $i mi s#a
p"rut c" este mai important s" fac
Alian!a Civic", s" ne strângem la un
loc, s" încerc"m s" schimb"m ce#i de
schimbat în %ar", pentru c" toate se
schimb", se schimb" mai încet decât
ne dorim $i decât ar fi bine s" fie,
dar exist" probleme…

În general, trebuie s" lucr"m $i s"
ne purt"m ca $i când totul s#ar p"stra,
ca $i când totul ar r"mâne, ca $i când
totul ar folosi la ceva, pentru c" sunt
absolut convins" c" nimic din ce faci
nu e zadarnic, numai nef"cutul

e zadarnic.
R.R.: Important este s! avem memoria înc!rcat!

"i s! transmitem genera#iilor care vin dup! noi cele
mai valoroase momente…

A.B.: În primul rând s" ne cunoa$tem… Se mai
întâmpl" $i de o parte $i de alta a Prutului când unii
copii aproape nu $tiu nimic despre trecutul apropiat.
Capacitatea de uitare a oamenilor este însp"imân#
t"toare. Eu, de exemplu, am fost cutremurat" într#o
zi când mi#am dat seama c" unii copii nu $tiu ce
înseamn" cuvântul mineriad!. M" aflam la Sighet, la
Memorial, $i, venind un grup din ultima clas" de liceu,
pentru c" s#a f"cut un obicei frumos acolo prin toate
liceele din zon", dup" ce sus!in BAC#ul, vin $i depun
flori la Memorial $i coroni!ele, i#am condus eu prin
memorial, povestindu#le. Ajungând în sala dedicat"

revoltei minerilor din 1977 din Valea Jiului, le#am spus
despre ace$tia, ei fiind al!ii decât cei de la mineriad",
am în!eles c" vorbesc în gol, c" n#au în!eles ce am
spus, mi#am dat seama c" $i cuvântul „mineriad"”
nu l#au în!eles $i am întrebat, $tie cineva s"#mi spun"
ce înseamn" „mineriad"”? Am asistat la o lini$te
absolut" $i o feti!" a ridicat mâna $i a spus: cred c"
e o lupt" a clasei muncitoare pentru o via!" mai bun".
Mie mi#a venit s" izbucnesc în plâns, mineriadele
fuseser" cu zece ani în urm" $i deja se uitase totul!
Ei, cei care s#au n"scut dup" mineriade, nu mai $tiau
nimic despre acestea. Mi se pare absolut important
s" nu l"s"m istoria s" dispar", pentru c" istoria
suntem noi.

R.R.: V! sunt foarte recunosc!toare pentru
aceast! ampl! convorbire de suflet. Am avut impresia
c! ideea despre o lansare de carte la Biblioteca
Municipal! „B.P. Hasdeu” v$a pl!cut mult, adic!
a#i acceptat "i sper ca atunci când ve#i reveni,
elevii de la Liceul „Prometeu” s! interpreteze pentru
dumneavoastr! cântecul Îndem la Unire, care începe
a"a: Noi nu mai vrem o %ar! dezbinat!…

A.B.: Cea mai realist" form" de a ne uni este
aceea de a fi împreun" în Uniunea European", nu
exist" în perspectiv" alt" form" de unire $i, într#un
fel, aceasta este cea mai de folos, e suficient ca
popula!ia RM s" în!eleag" c" trebuie s" sprijine acea
parte din spectrul politic care îndeamn" spre Europa.

(Fragmente dintr#un interviu mai amplu, care va fi
publicat în întregime într#un volum ce va ap"rea curând
în Biblioteca Revistei Curtea de la Arge" – n. red.)
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Pe marii oameni care fac cinste neamului
nostru, care au creat opere durabile pentru
noi !i pentru genera"iile viitoare, e bine

s#$i amintim !i s#$i omagiem în fiecare zi, nu numai
la date aniversare sau comemorative. Dintre aceste
min"i luminate, destinate nemuririi, face parte !i
Marea Profesoar# Zoe Dumitrescu Bu!ulenga,
cea care a tr#it prin cultur# !i pentru cultur#.

S$a n#scut la Bucure!ti, pe 20 august 1920,
într$o familie înst#rit#, ca fiic# a juristului Nicolae
Dumitrescu !i a Mariei Dumitrescu (Apostol) –
profesoar# de Român# !i Francez#. A primit o
educa"ie aleas#, într$un „imperiu” al c#r"ilor. Cânta
la pian ca o adev#rat# pianist# !i !i$a însu!it, din
cas#, franceza !i germana. A f#cut studii muzicale
la Conservatorul „Pro$Arte”, dar !i studii
juridice !i filologice, ob"inând licen"a în
Englez#. A sus"inut teze de doctorat în
Drept (Evolu!ia no!iunii de suveranitate)
!i în Filologie (Rena"terea – Umanismul –
Dialogul artelor). A urcat treptele univer$
sitare, fiindu$i recunoscute calit#"ile
intelectuale, cultura sa întins#, împlinit#
al#turi de marele profesor Tudor Vianu
(8 ian. 1898 – 21 mai 1964) c#ruia i$a
devenit asistent# în 1948. Dup# reforma
înv#"#mântului din '48, în !coli se studia
rusa înc# din clasa a IV$a, iar în liceu
[„!coala medie”] se ad#uga franceza. Or,
la sfâr!itul anilor '50, Doamna Zoe vorbea
franceza !i germana din familie !i î!i luase
licen"a în englez#% în plus, !tia bine latina
!i italiana, citea în spaniol# !i portughez#.
Dup# cum m#rturise!te profesorul Mihai
Zamfir, spre deosebire de aproape to"i
profesorii no!tri, citise marea literatur# a
lumii în original !i î"i d#deai imediat seama
c# faptul în sine definea un cu totul alt
fel de lectur# decât cel curent. (Doamna
Zoe, în România Literar# nr. 20, 19 mai
2006, p. 10). Se !tia, de asemenea, c# era
profund religioas# „!i nu f#cea din asta un secret”. 
&i$a inaugurat lungul !ir al lucr#rilor fundamentale

în 1963, când începuse „dezghe"ul” care avea s#
duc# la eliberarea de"inu"ilor politici în 1964: Ion
Creang#, E.P.L., Bucure!ti. Au urmat alte scrieri
de importan"# capital# pentru promovarea valorilor
culturii române!ti, pentru a face cunoscute valorile
culturii universale. A tr#it numai prin cultur# !i pentru
cultur#. Marele critic !i istoric literar Valeriu Râpeanu
subliniaz# aria întins# a interesului ei, „a citit imens,
cuno!tin"ele sale acoper# nu numai literatura, ci !i
istoria, filosofia cu toate corolarele lor, iar de muzic#
!i pictur# nu se apropie cu cochet#ria amatorului,
ci cu optica celui avizat” (vol. Interferen!e spirituale,
Ed. Eminescu, Bucure!ti, 1970).

Profesoara!savant care !i$a publicat primul
studiu închinat lui Ion Creang#, !i$a con$
tinuat munca de cercetare !i elaborare a

nenum#rate lucr#ri ap#rute în volume sau incluse în
c#r"i ample intitulate „Oameni de seam#”, culegeri de
articole etc. Dintre studiile !i eseurile sale de sintez#,
bazate pe o vast# !i erudit# documentare, amintim:
Eminescu (monografie), Surorile Brontë, Sofocle "i
condi!ia uman#, Eminescu "i romantismul german,
Rena"terea – umanismul "i dialogul artelor, Itinerarii
prin cultur#, Periplu umanistic (impresii de c#l#torie),
Culegere de articole grupate în patru capitole (I
Portrete pentru o istorie a culturii române, II Literaturi
str#ine, III Miscelanea, IV Gânduri de umanist)% în
colaborare cu Iosif Sava, a publicat lucr#rile Muzica
"i literatura: scriitori români, !i Eminescu "i muzica,
la Editura Muzical#, în 1989. A coordonat Istoria
literaturii române. Studii (Ed. Academiei) !i a scris
nenum#rate prefe"e la volume ale unor autori, precum
Ioan Alexandru, Hans Christian Andersen, János
Bencsik, Amita Bhose, I.L. Caragiale, Geoffrey
Chaucer, Rosa del Conte, Constantin Dr#gan,
Mircea Eliade, J.W. Goethe !i mul"i al"ii. S# nu
uit#m Antologia poeziei române"ti, Ed. Didactic#
!i Pedagogic#, 1974.

Pentru meritele sale s$a bucurat de mare cinstire,

primind, pe drept, func"ii, titluri !i medalii. În 1990
este aleas# membru titular al Academiei Române,
iar în perioada 1990$1994 a îndeplinit func"ia de
vicepre!edinte al acestui for. Meritele sale ca
personalitate a culturii europene au fost recunoscute
prin alegerea ca membru al Academiei Europene de
&tiin"e !i arte (Académie Européene des Sciences
et des Arts) !i al Academiei Europaea. Din 1991 pân#
în 1997, a fost director al &colii Române din Roma
(Academia di Romania). A fost distins# cu premiul
special al Uniunii Scriitorilor, cu Premiile Herder,
Adelaide Ristori !i Pleiade. În 2003, a primit Ordinul
Na"ional pentru merit în grad de Ofi"er pentru
întreaga activitate !i contribu"ia la studierea,
conservarea !i promovarea patrimoniului cultural

românesc.
A fost c#s#torit# cu

juristul Apostol Bu!ulenga
– aromân care a decedat
cu aproape zece ani
înaintea sa. La înmor$
mântarea juristului,
înainte de a fi încredin"at
p#mântului, profesoara
de dialectologie Matilda
Caragiu$Mario"eanu
a recitat P#rinteasca
dimândare, adic# Porunca
p#rinteasc#, din care
cit#m câteva versuri, cu
încredin"area c# „porunca”
va fi în"eleas# !i o vor
îndeplini to"i cei de neam
românesc: Care$"i las#
limba lui/ S$lu$ard# pira
focului/ […] Care fudze
de$a lui mum#/ %i di
p#rinteasca$l' mum#,/
Fug#$l'i doara Domnului/
%i dul!eamea somnului.

Convie"uirea cu so"ul s#u i$a înt#rit credin"a
în care fusese educat# înc# din copil#rie.
De altfel, scrie Mihai Zamfir – situa"ie rar#

pentru acele vremi – era profund credincioas# !i nu
f#cea din asta niciun secret. Considera Biblia drept
cartea de c#p#tâi a umanit#"ii, indispensabil# unei
culturi solide. Ne$a recomandat$o nou#, studen"ilor,
la bibliografia obligatorie, !i nu numai pentru cultura
noastr#, ci !i pentru o elementar# educa"ie religioas#,
atât de necesar# tinerilor – considera Domnia Sa.
Când ne explica mitul cosmografiei în literatura
universal#, se referea la o cosmogonie foarte mic#,
la Ioan din Patmos, la începutul Evangheliei lui
Ioan. „La început a fost Cuvântul !i Cuvântul era
la Dumnezeu !i Dumnezeu era Cuvântul.” Poate
c# !i de la aceast# prim# carte a umanit#"ii !i nu
numai forma"iei sale de filolog i se datoreaz# cultul
pe care îl avea pentru cuvânt% se considera cet#"ean
al Galaxiei Gutenberg: „Eu cred în cuvânt pentru c#
cuvântul este Logos, cuvântul este sfânt. Proferarea
cuvântului este un lucru sacru.”

A f#cut, ca mai to"i, concesii, dar nu compromisuri.
Ajungând în func"ii înalte (!eful Catedrei de Literatur#
comparat# la Universitatea din Bucure!ti, director al
Institutului de Istorie !i Teorie Literar# „G. C#linescu”),
se remarc# prin capacitatea, prin energia pus# în
slujba culturii. Astfel, în perioada de relativ# liber$
tate, „pentru a demonstra «deschiderea politic#»,
Ceau!escu a oferit unor intelectuali !ter!i !i obedien"i
câteva locuri în temutul Comitet Central. Din eroare,
probabil, a p#truns acolo !i un intelectual de mare
clas#, Zoe Dumitrescu Bu!ulenga. S# presupunem
oare c# pân# !i min"ile înguste pot fi sensibile
la sclipirea intelectual#? Greu de admis, dar nu
imposibil. E adev#rat, Doamna Zoe n$a f#cut mul"i
purici în acel club închis, dar, ca reflex al trecerii
ei prin «camera pestifer#», a ocupat !i mai târziu
func"ii importante în domeniul culturii.

În ceea ce m# prive!te, am avut fa"# de noile !i
nea!teptatele identit#"i ale profesoarei de Literatur#
universal# o singur# perspectiv# necontrazis# de
fapte: acolo unde Doamna Zoe ajungea s# joace

un rol conduc#tor, aria
civiliza!iei se extindea în mod
automat.” [subl. în text Mihai
Zamfir]

Edrept, aceast# mare profesoar# a folosit
o diploma"ie de tip renascentist, e drept
c#, se$ng#duie „s# fac# oper# de educa"ie

umanist# în România !i s# contribuie la afirmarea
culturii române în lume (!i nu ca s# ob"in# – ase$
menea altora – înalte titluri prin impostur#)”. Doamna
Zoe l$a tratat ca o adev#rat# doamn# pe Ceau!escu
(Alex. &tef#nescu, România literar#, 12 mai 2006,
p. 6), e drept c# n$a putut s# reac"ioneze energic
atunci când, în 1983, cl#direa care ad#postea
Institutul „C#linescu” a fost demolat#, dar, vorba
cronicarului, „nu e omul la cârma vremurilor, ci bietul
om sub vremuri”: atitudinea ei s$a adaptat condi"iilor
impuse de acele vremi. I$au fost impuse, uneori,
decizii pe care nu putea s# le resping#, dar cugetul
i$a fost întotdeauna curat. Dar, dup# '90, au fost voci
care au condamnat$o, i$au atribuit !i ce n$a f#cut, au
acuzat$o c# ar fi fost „prieten#” cu Elena Ceau!escu
(cea din ordinul c#reia a fost demolat# cl#direa care
ad#postea Institutul „C#linescu”: tovar#!a nu putea
suporta existen"a unei doamne care o punea în
umbr#)% ba, au acuzat$o c# l$a comparat pe
Ceau!escu cu Eminescu (de!i nimeni nu a demon$
strat pân# acum, ar#tând rândul scris, c# ea ar
fi f#cut clar – nu sugerat – aceast# compara"ie).

În primul rând, cine sunt ace!ti detractori? Câ"i
dintre ei nu sunt a!a$zi!i disiden!i, de fapt, lupi
îmbr#ca"i în blan# de oaie? Care e valoarea lor !i
de pe ce pozi"ie ridic# glasul s# condamne un uria!
al culturii române? În al doilea rând, cine e f#r# p#cat
s# arunce primul cu piatra. În al treilea rând, cum
ar fi putut s#$!i continue activitatea dac# se opunea
„directivelor”? &i cât ar fi pierdut cultura româneasc#
dac# nu !i$ar fi continuat$o? Când te afli în fa"a
unui du!man puternic, îi întinzi pun"i de aur ca s#$"i
p#strezi identitatea !i s# nu faci r#u poporului t#u.
Dar aceste voci care se vor topi în neant precum
întunericul la raza soarelui s$au întrebat, oare, care
au fost actele ei de curaj? Astfel, prin anii '50, când
intelectualii erau aresta"i pentru te$miri$ce, Doamna
Zoe a cerut introducerea Bibliei în bibliografia
studen"ilor !i în programa de înv#"#mânt „Secretarul
P.C.R. pe Universitate, mi$a spus: Doamn#, m#
nenoroci"i, m# dau afar#, m# bag# în pu!c#rie, cum
pute"i s#$mi cere"i a!a ceva? – Drag#, te prive!te,
eu zic a!a: dumneata s# le spui #lora c# dac#
scoate"i din program# Biblia, care este prima carte
a umanit#"ii, cartea mare a întregii umanit#"i, atunci
sunte"i ni!te incul"i, ni!te ignoran"i !i o s# v# râd#
lumea! &i a!a a r#mas Biblia în bibliografie. A fost
prima oar# când am pus un picior în prag !i i$am
speriat, f#cându$i ignoran"i.” (Cf. Radu Com#nescu,
interviu reluat la Radio România Actualit#"i,
7 mai 2006)

Surpriza a fost $i mai mare când a avut
o ini"iativ# care avea s$o coste scump:
l$a invitat pe Gala Galaction în amfiteatrul

„Odobescu” !i, glorificându$i opera !i activitatea
literar#, a l#udat valoarea Bibliei, cartea de c#p#tâi
a civiliza"iei cre!tine. La sfâr!it, cei doi s$au îmbr#$
"i!at !i tot amfiteatrul a aplaudat furtunos. Neavând
încotro, au aplaudat !i vigilentele organe prezente
la datorie. Profesorul &t. Cazimir a venit cu preciz#ri:
evenimentul a avut loc în 1954 !i la el a luat parte
!i prof. Emil Boldan, decanul de atunci al facult#"ii
de Limba !i Literatura român#% la întâlnire, Doamna
Zoe îl numea pe Gala Galaction P#rintele scriitor.

În volumul Omagiu Acad. Zoe Dumitrescu
Bu"ulenga la 80 de ani, Alex. &tef#nescu ne
dezv#luie alt act de curaj al Profesoarei: i$a luat
ap#rarea în adunarea pe facultate programat#
pentru a fi sanc"ionat. Ce f#cuse, oare, acest student
din anul II care, cu exuberan"a celui care devenise
„tân#r”, ie!it, deci, din adolescen"#, a improvizat
o parodie dup# Împ#rat "i proletar, intitulat# &#ran
"i secretar, în care$l compara pe bietul colectivist
cu proletarul lui Eminescu. 

Marea Profesoar#
Zoe Dumitrescu Bu$ulenga

Elis RÂPEANU
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De!i în 1964 de"inu"ii politici fuseser!
elibera"i, s#a considerat c! studentul a f!cut
afirma"ii „du$m!noase” la adresa regimului.

Se cerea excluderea lui din UTC $i chiar exmatri#
cularea din facultate $i trimiterea în produc"ie, „ca
s!#i vin! mintea la cap”. Unii colegi, manevra"i
dinainte, l#au încriminat. Consemn!m gândurile celui
propus la „condamnare”: „Aveam ochii în lacrimi, dar
nu reu$eam s! mi le re"in. O vedeam pe Doamna
Zoe în prezidiu $i îmi aminteam cu cât! înfl!c!rare
vorbea la cursuri despre datoria de a ne iubi
aproapele $i a respecta semenii. Prelegerile sale
de Literatur! universal! nu erau niciodat! prezent!ri
neutre ale unor autori $i opere, ci emo"ionante lec"ii
de umanism. Dar – îmi spuneam cu ironie amar!
în sinea mea – principiile nobile enun"ate ex catedra
nu sunt aplicabile în via"a de zi cu zi. M! în$elam $i
eram nedrept. Chiar în clipa aceea, Zoe Dumitrescu
Bu$ulenga l#a fulgerat cu privirea pe George Radu
Serafim $i l#a admonestat cu dispre":

Dumneata î"i dep!$e$ti atribu"iile! %tef!nescu
este un student eminent $i soarta lui o hot!râm noi,
profesorii s!i, nu dumneata. /…/ Profesoara mea
a f!cut aceast! afirma"ie ca s! p!streze discu"ia
în raza competen"ei sale profesionale. /…/ Când
membrii prezidiului au deliberat asupra soartei mele,
Zoe Dumitrescu Bu$ulenga a fost categoric împotriva
elimin!rii din facultate. Punctul ei de vedere s#a
impus.” În încheierea articolului Zoe Dumitrescu
Bu!ulenga a spus NU securit"#ii, Alex. %tef!nescu
sintetizeaz! în nici patru rânduri, faptul c! Profesoara
mea $i a Domniei Sale reu$ea s! se impun! f!r!
compromisuri: „F!r! s! declare în mod deschis
autorit!"ilor, str!duindu#se chiar – cu o diploma"ie
luminoas! de om de Rena$tere – s! r!mân! în
rela"ii cordiale cu persoanele oficiale $i, în m!sura
posibilit!"ilor, s! le… educe, iubita mea [$i a mea!]
Profesoar! a sus"inut sistematic $i eficient cauza
libert!"ii $i a demnit!"ii.”

În volumul Omagiu Acad. Zoe Dumitrescu
Bu!ulenga la 80 de ani (Ed. Roza vânturilor)
$i#au exprimat respectul $i aleasa pre"uire pentru
activitatea neîntrerupt!, de mai bine de o jum!tate de
veac, pus! în slujba culturii, a credin"ei $i a identit!"ii
de neam, personalit!"i ale culturii $i chiar ale politicii:
Valeriu Râpeanu, Alexandru Balaci, Constantin
Ciopraga, R!zvan Theodorescu, Dan Grigorescu,
Dan Horia Mazilu, Cornelia %tef!nescu $i mul"i al"ii.
Însu$i Ion Iliescu, pre$edintele României, subliniaz!:
„Printre cei care $i#au închinat o via"! de munc! $i de
apostolat pedagogic punerii în lumin! a marii noastre
tradi"ii culturale, c!utând a#i determina locul pe harta
intelectual! a continentului, omul de $tiin"! $i dasc!lul
str!lucit Zoe Dumitrescu Bu$ulenga $i#a asumat un
rol exemplar.”

Fostul ministru Paul Niculescu#Mizil
o consider! o Mare Doamn! care a dat
dovad! de curaj în momentele în care pân!

$i b!rba"ii î$i ascundeau capul între urechi. Un
exemplu semnificativ e atitudinea pe care a avut#o
dup! „revolu"ie”, luându#i ap!rarea printr#un articol:
„Eram arestat, trimis în judecat! penal!, f!r! niciun
fel de dovezi, pe baza unor acuza"ii prefabricate.
Eram supus unei înscen!ri judiciare, unei r!fuieli nu
cu faptele mele, ci cu convingerile mele. Ei, bine, în
acel moment extrem de greu pentru mine, Doamna
Profesoar! Zoe Dumitrescu Bu$ulenga a luat pozi"ie
public!. A scris un articol în s!pt!mânalul Ordinea din
27 iunie – 4 iulie 1991, intitulat A ajutat la ridicarea
valorilor, a în#eles nevoile culturii. Marele om de
cultur! $i academician de uria$ prestigiu a fost mi$cat
de situa"ia mea. P!strez cu sfin"enie acel articol, ca
$i altele asemenea, în arhiva mea. /…/ Am apreciat
atunci, în închisoare, $i apreciez $i ast!zi articolul
respectiv ca un gest de mare verticalitate moral!,
de mare curaj civic.”

Eminescu a fost iubirea constant! a vie"ii sale.
Doamna Zoe, în afar! de modele, credea în iubirile
totale, în statornicie, în valorile etice $i estetice
consacrate, în dragostea pentru Eminescu $i în
lumina lui Dumnezeu. A scris mult despre Eminescu
$i o tez! de doctorat n#ar fi suficient! pentru tratarea
acestei teme. Ceea ce a$ vrea s! subliniez este
combaterea celor care, din interese meschine, str!ine
de neamul românesc, neag! credin"a ortodox! a
marelui poet. „Eminescu lipsit de credin"!?” – se
întreba retoric. În nenum!rate lucr!ri, articole, studii,
a subliniat, dând exemple edificatoare, c!, în întreaga
sa liric! ($i nu numai), Eminescu exprim! iubirea,
acest sentiment cu care Dumnezeu l#a înzestrat pe

om. Îns!$i biografia Domnului Iisus Hristos „întru#
peaz! $i descoper! iubirea care a ridicat popoare
din întuneric $i le#a constituit pe principiul iubirii
aproapelui”. Nimic vulgar, nimic deplasat în poezia de
dragoste a acestui geniu, în care sunt prezen"i îngerii
ca s#o ocroteasc! pe ea. Imaginea Fecioarei, la care
poetul se roag! pentru izb!vire, apare ca o lumin!
în versurile sale. %i, în fond, se#ntreab! Marea
Profesoar!, oare exist! om care s! nu fi avut, în via"a
lui, momente de îndoial! de care, apoi, s#a c!it? „Cu
cât! dragoste, cu cât! evlavie se îndreapt! cel ajuns
la cap!tul cunoa$terii $i al dezn!dejdii spre Maica
Sfânt!, spovedindu#se $i cerându#$i înapoi tinere"ea
$i credin"a, cu o smerenie într#adev!r mântuitoare:
R"sai asupra mea, lumin" lin",/ Ca$n visul meu
ceresc de$odinioar"%/ O, Maic" Sfânt", pururea
Fecioar",/ În noaptea gândurilor mele vin"!”

Da, cultur$, credin"$, verticalitate. La
spiritul enciclopedic al Marii Profesoare,
nu se poate vorbi de convertirea la înv!#

"!tura lui Iisus Hristos, dup! cum afirm! $i Radu
Com!nescu în interviul reluat la Radio, pe 7 mai
2006. Credin"a i#a fost s!dit! în suflet înc! din
copil!rie, când mergea regulat la biseric!. Bunicul
dinspre mam! era preot. A înv!"at la maici catolice,
pe strada Pitar Mo$. Înainte s! intre în clas!, copiii
mergeau la capel! s! spun! Ave Maria $i, la fiecare
or!, spuneau Tat"l Nostru. „Când intra Maica de
German!, de Francez! sau de Român!, ne ridicam
în picioare $i spuneam Tat"l Nostru în limba respec#
tiv!, f!r! cusur. /…/ Mergeam la biseric!, m! împ!r#
t!$eam în fiecare post, dar nu aveam deschiderea.”
Respirând în atmosfera de sacralitate a celor dou!
religii, o durea foarte mult schisma dintre ortodoc$i
$i romano#catolici, subliniind implicarea f!"i$! a
acestora în politic!, din vremuri vechi. „În facultate
am început s! am ni$te duhovnici foarte buni. /…/
A venit $i momentul interven"iei Duhului. Cel care a
fost la început primul duhovnic – P!rintele Nicolae –
mi#a explicat un lucru ciudat, în leg!tur! cu intrarea
mea în partid, ca s! pot fi trimis! în str!in!tate pentru
c! altfel n#aveam voie s! ies din "ar! $i m#am dus la
Sfin"ia Sa sub patrafir s! m! spovedesc. Plângeam,
mi#era fric! s! m! duc acas! la tata… I#am zis:
P!rinte, n#o s! m! scoate"i din rândul credincio$ilor
dac!… Iar Sfin"ia Sa mi#a r!spuns: «Cum î"i închipui
asta? (Era un om în"elept) Dac! ar fi fost mul"i
intelectuali ca dumneata poate nu s#ar fi ajuns aici.»
Atunci am r!mas absolut tr!snit! c! P!rintele a zis
c! s#ar putea ca eu s! am un rol pozitiv f!când ce
am de f!cut… Am început s! în"eleg. /…/ Dup!
aceea, am avut un alt duhovnic, care m#a introdus,
de fapt, în esen"a rug!ciunii, p!rintele Gheorghe
Chiriac. Era un om extraordinar, doctor în Teologie
la Strasbourg. F!cuse o pu$c!rie amarnic! $i era
b!trân, mare credincios, $i de la Sfin"ia Sa am
început s! aflu de rug!ciunea inimii& mi#a spus
«încearc!!» %tia c! eu o iubesc foarte mult pe Maica
Domnului $i insista: «Încearc! $i când te ui"i la icoana
ei, du imaginea ei în inim! $i întoarce#o înapoi în
minte $i f! gimnastica asta, du imaginea de la minte
la inim! $i din inim! la minte, ca s!#"i faci liber! calea
pentru mai târziu, ca s!#"i cur!"e$ti inima pentru
Mântuitor.» /…/ 'sta a fost începutul… Pe urm!
a intervenit contactul meu cu m!n!stirile. /…/ Ei,
$i a venit '75, când Valerica Sadoveanu, prietena
mea, m#a invitat la V!ratec $i, dup! mai multe ezit!ri,
am dat curs invita"iei $i am mas în casa m!icu"ei
Benedicta Braga, plecat! în Statele Unite ca misio#
nar!, s!#i fie reazim Maicii Alexandra, numele de
c!lug!rie a principesei Ileana. Preasfin"itul arhiereu
al Clujului $i Feleacului, Bartolomeu Anania, care

st!tea în Palatul Episcopal, în apartamentul pe
care  i#l l!sase lui episcopul Sofron, venea la Lily
Teodoreanu, so"ia lui Ionel Teodoreanu, $i ne#am
împrietenit la toart!, venea Profira Sadoveanu, ve#
neau aici dirijorul Horia Andreescu $i Horia Bernea,
care a pictat aici, în veranda asta, s!pt!mâni întregi.”

Zoe Dumitrescu Bu!ulenga transformase
V!ratecul în centru cultural european. A dorit
s!#$i tr!iasc! ultimii ani pentru a respira

sacralitate. Chemarea spre via"a închinat! Domnului
a determinat#o, pân! la urm!, s! se c!lug!reasc!.
Cu binecuvântarea Fericitului P!rinte Teoctist, patri#
arhul Bisericii Ortodoxe Române, a#mbr!cat haina
monahal! la M!n!stirea „Petru Vod!”, slujba fiind
oficiat! de Prea Cuviosul P!rinte Justin Pârvu,
primind numele Maica Benedicta, întru cinstirea
celei în casa c!reia se retr!gea din prim!var! pân!
toamna, în prag de iarn!. Casa, cu un lung pridvor
închis pe dou! laturi, e a$ezat! în partea de sus, la
marginea localit!"ii, lâng! p!durea de brazi. Curtea
larg! coboar! spre vale, purtând în spate pomi
fructiferi, straturi de legume $i zarzavaturi, iar sub nuc
se afl! o mas! cu dou! b!nci cuprinz!toare. Maica
Frusinica îi spunea Mam" $i Profesoara s#a dus
la so"ul ei (când acesta tr!ia) $i i#a zis: „Am g!sit
o fat!. Mi#a zis mam". Tu ce zici?” La care domnul
a r!spuns: „P!i a$ dori $i eu din suflet s!#mi spun!
tat".” %i, de atunci, a$a le#a spus. Maica Frusinica
mi#a povestit, când am vizitat#o în vara lui 2006 $i
am fost g!zduit! în aceea$i camer! în care vie"uise
Profesoara mea, c!, atunci când erau în larga
verand! închis!, „de b!tea clopotul de Vecernie,
Mama se retr!gea într#o c!m!ru"! din spate, st!tea
în genunchi $i se ruga. Se ruga profund. Nici nu m#a
auzit când am intrat $i am ie$it.” O interesa tot ce
"inea de via"a "!rii. Îl admira pe Octavian Bellu care,
„cu gimnastele lui”, f!cea cinste României $i aducea
aurul gloriei, o asculta pe Sofia Vicoveanca, îl iubea
pe P!rintele Arhim. Grigore B!bu$& avea o dragoste
$i o grij! deosebit! fa"! de tineri, considerând c!
o lume f"r" r"d"cini este o lume f"r" moral".

Pu"in! lume $tie c! Maica Benedicta a servit
sculptorului Gh. Anghel (1904#1966) drept model
pentru o statuet! care, ini"ial, a fost pus! la mormân#
tul acestuia, de la M!n!stirea Pas!rea, apoi a fost
dus! în muzeul acestui sfânt loca$ de c!lug!ri"e.

Dar timpul e necru"!tor $i, în ultimii ani, a fost
suferind!. Cu dou! s!pt!mâni înainte de clipa final!
a fost internat! la Spitalul de Urgen"! din Ia$i. Despre
semnele sfâr$itului $i tot ce s#a întâmplat dup! aceea,
mi#au relata Maica Frusinica $i doctorul Adrian Fochi,
nepotul cunoscutului culeg!tor de folclor cu acela$i
nume (doctorul a fost botezat de unchi), care a
îngrijit#o din 1990. Acesta spunea: „Pentru mine nu
exist! moarte, exist! trecere dincolo”. Cum semnele
se ar!taser! mai înainte, $i#a scris Ultima dorin#"
în care scria c!, în func"ie de locul în care va muri,
s! fie înmormântat! în cimitirul de la M!n!stirea
Cernica sau în cel de la Putna, iar serviciul religios
s!#l îndeplineasc! I.P.S. Pimen.

Atrecut pragul ve!niciei pe 5 mai 2006 $i
a fost dus! la M!n!stirea Putna, în cimitirul
c!reia se odihne$te lâng! Biserica „Adormi#

rea Maicii Domnului”, de unde ne vegheaz! %tefan
cel Mare $i Sfânt. Astfel, celei care transformase
V!ratecul timp de 30 de ani, cel pu"in în timpul verii,
într#un iradiant centru cultural, cu musafiri veni"i $i
de peste hotare, $i îmbr!case haina monahal! sub
numele de Maica Benedicta, i s#a îndeplinit ultima
dorin"! de a fi, $i dup! moarte, al!turi de %tefan cel
Mare $i Sfânt – simbolul românilor de pretutindeni.
N#a existat om al condeiului care s! nu#$i fi manifes#
tat, în rândul scris, regretul pierderii acestui spirit de
excep"ie al culturii. Dan H!ulic! a numit#o „Marea
Doamn! a culturii române$ti $i universale, o con$ti#
in"! înalt! al spiritualit!"ii”, a venit din str!in!tate $i
a ajuns la Putna duminic! 7 mai 2006, fiind singura
personalitate a Bucure$tiului prezent! s#o omagieze
pe cea care st!tea în sicriu în haine monahale, cu
fa"a la Dumnezeu. Grigore Ilisei (Un tezaur, în
Convorbiri Literare, 2006, p. 35) împ!rt!$e$te afirma#
"ia acestui mare critic literar $i de art!, ambasador,
care, în cuvântul mi$c!tor rostit în ziua înmormânt!rii
a spus c! dac! ar fi tr!it în Japonia, Zoe Dumitrescu
Bu$ulenga ar fi fost declarat! tezaur na"ional. I#a
r!spuns cu am!r!ciune, la telefonul ce i#l d!duse
apoi din str!in!tate, c! nu suntem în Japonia,
ci în România, „într#o "ar! care se becalizeaz!
de la o zi la alta”. 

In memoriam
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În anul 1978 ap!rea la Editura Albatros cartea
Un roman epistolar, cu autori Ion Negoi!escu "i
Radu Stanca. Protagoni"tii romanului sunt chiar

cei doi autori. În fapt, Negoi!escu este cel care publica
"irul de scrisori între el "i Radu Stanca, desf#"urat
de$a lungul unui deceniu "i jum#tate, 1945–1961, pe$
rioad# de umbr# pentru via!a intelectualit#!ii române. 

Preciz#ri face Ion Negoi!escu în paginile
introductive: „Epistolarul se întemeiaz# pe o idee
explicit româneasc#, iese în eviden!# conceptul
exaltat al prieteniei literare, fecund# pe plan creator,
în puritatea ei ideatic#, "i preocuparea permanent#
a conjug#rii valorii estetice cu valoarea
moral!…” (subliniere I.N.).

Termenul cuplu spiritual, pe care îl folosesc
în titlu, îi apar!ine lui Radu Stanca, "i îl aflu
în scrisoarea pe care acesta i$a trimis$o în 8
septembrie 1946, dup# ce, în noiembrie 1945,
numise prietenia sa cu Ion Negoi!escu drept
„unica sa aventur# literar#”.

Idealuri, proiecte, tr#iri, sentimente, p#reri
ale celor doi litera!i despre via!a cultural# a
epocii "i despre semenii lor le voi culege, în
parte, nu urm#rind cronologic "irul scrisorilor,
ci încercând a le a"eza pe câteva planuri. Cred
c# sunt necesare "i unele date biografice pentru
Radu Stanca "i Ion Negoi!escu, a c#ror prietenie
î"i are începutul în anii de studen!ie la Facul$
tatea de Litere "i Filosofie a Universit#!ii clujene,
refugiat# la Sibiu între 1940 "i 1945. Foarte
important de re!inut "i c#, atunci "i acolo,
l$au avut profesor pe Lucian Blaga.

Radu Stanca, dramaturg, poet, eseist "i regizor de
teatru, s$a n#scut la Sebe" în 1920, fiind fiu de preot
ortodox român. S$a stins din via!# la Cluj, în decem$
brie 1962. Ion Negoi!escu, poet, eseist, critic "i istoric
literar, s$a n#scut la Cluj în 1921, fiu de ofi!er de
carier# "i avocat, a tr#it pân# în 1993, când, expatriat,
a murit în Germania, la München. Explica!ia faptului
c# schimbul epistolar se opre"te la 1961 "i nu merge
pân# în ultimul an din via!a lui Radu Stanca am
g#sit$o în Wikipedia: în acest an, Negoi!escu
a fost arestat "i închis la Jilava, pe motive politice. 

Atmosfera intelectual! febril! în Sibiul
primilor ani de dup# 1940, generate în
principal de prezen!a facult#!ilor Universit#!ii

clujene, se manifest# în cadrul unui cerc literar, care
editeaz# Revista Cercului Literar "i public# Manifestul
Cercului Literar din Sibiu în anul 1943. Acest Mani"
fest este o scrisoare deschis# adresat# lui Eugen
Lovinescu, unde, între altele, se afirm#: „Acei care
V# scriu aceast# scrisoare au, în ocupa!ia lor
intelectual#, ca obiectiv, studiul estetic sau aplicat
fenomenului artistic "i cu specialitate în literatur#. Iat#
de ce rândurile ce vor urma se vor referi îndeosebi
la opera literar#, de"i, într$o atare discu!ie, e angajat#
o întreag# problem# artistic# "i – mai departe –
fenomenul cultural.” Manifestul, semnat „Cercul
Literar din Sibiu”, este conceput de Negoi!escu,
al#turându$i$se Victor Iancu, E. Todoran, Corneliu

Regman, Ovidiu Drimba, Ion Oana, Radu Stanca,
Romeo D#sc#lescu, %tefan Aug. Doina". Aproape
toate aceste nume le vom întâlni în coresponden!a
protagoni"tilor romanului epistolar. (Manifestul este
publicat în aceast# carte, pp. 368$374.)

Nu pot s# nu m# opresc la o fraz# din Manifest,
în care se exprim# întreaga admira!ie pentru cercul
„Sbur#torul” al lui Lovinescu, în care „Nu numai
creatori de mare art# au fost, în zilele noastre,
sbur#tori"ti, precum Hortensia Papadat$Bengescu,
Ion Barbu sau Dinu Nicodin, dar s$a n#scut acolo
îns#"i critica literar#, în ce are ea mai definitiv”.

Proiectul celor doi
prieteni era crearea unei
reviste, c#reia hot#râser#
s#$i dea numele Euphorion,
cu subtitlul „Caiet de critic#
"i poezie editat de Cercul
Literar”. Explica!ia alegerii
acestui titlu ne vine de la
Negoi!escu: „Euphorion
personific# sufletul poetului,
e un simbol bogat "i cer$
chist. El simbolizeaz# tot
ce e nou pe plan spiritual…
Ca fiu al Elenei "i al lui
Faust, în el s$au contopit
spiritul grecesc, apolinic
(limitele, ordinea elin#) "i
fausticul modern al euro$
peanului, adic# dinamismul,
avântul nes#buit.” 

În afara revistei, ei vor proiecta un teatru
C. L., euphorionistic, pe care îl vedeau ca
pe „un început de ev nou”. De asemenea, î"i

doreau a avea împrejurul lor o „"coal# cerchist#”.
În aceast# idee, Radu Stanca adaug# c#, din lecturile
sale de natur# teologic#, unde „a descoperit lucruri
admirabile”, se gânde"te ca din colocviile ce le vor
avea în viitor, ar putea desprinde "i o concep!ie
original#, pentru a putea completa ideologia cerchist#. 

În anul 1946, Ion Negoi!escu scria, gândind în
perspectiva viitorului: „Se d# azi în lume o lupt#
teribil# pentru instaurarea unei lumi noi "i noi nu
putem fi decât al#turi de Europa, de tradi!ia latin#, de
spiritul europenismului”. %i unul "i cel#lalt î"i doreau
continuarea studiilor în str#in#tate. Radu Stanca î"i
propunea s# scrie Istoria contemporan! a României,
v#zând idealul în europenizare. Negoi!escu, pentru
a sa Istorie a literaturii române, o vedea a deveni
„un volum dens, nu de prezent#ri de scriitori, ci de
dezv#luire a sensului istoric "i a destinului literaturii
noastre. Va fi un adev#rat manifest al lui Euphorion.”

Cum este normal într$o coresponden!# între
prieteni, în multe scrisori, trimise din Sibiu, Cluj sau
Bucure"ti, afl#m m#rturisiri ale tr#irilor sentimentale,
precum "i probleme ale vie!ii materiale cu care
deseori s$au confruntat, persecu!ia declan"at# de
asaltul dictaturii inculturii, atotputernic# în acei ani.

Dintre rândurile care dezv#luie sim!#minte
suflete"ti, transcriu pe cele ale lui Radu Stanca,

care$i descriu tr#irile inspirate
de Doti, în luna mai 1951:
„O întâlnire cu o f#ptur# pre$
destinat# s# intre în via!a
mea. E acea uimitoare sur$
priz# a afinit#!ii elective –
dincolo de sentimente "i
doruri… Doti vine în via!a
mea ca un augur minunat,
care$mi va împlini destinul...
O iubesc – cu o iubire în care
tot eul meu e angrenat. Tot
sensul meu e cuprins în
aceast# iubire – "i ea e toat# în acest eu, încât nu
mai pot concepe nimic din mine care s# nu fie ea.
Dac# am via!# înainte, o voi avea de la ea – dac# am
vreo urm# de geniu în mine, mi$l va dezv#lui ea.” În
adev#r, destinul i$a fost împlinit, c#s#torindu$se cu
Doti, talentata actri!# care va fi Dorina Stanca (1927–
2019). Dorina Stanca este cea care, p#strând toat#
coresponden!a so!ului ei, o va pune la dispozi!ia lui
Ion Negoi!escu pentru a realiza acest roman epistolar.

Despre greut!"ile vie"ii materiale,
zbuciumul, uneori disperat, pentru a$"i
asigura traiul zilnic, afl#m multe citind

coresponden!a celor doi litera!i. Fiecare sufer#
alternan!a situa!iilor în care au o slujb# remunerat# cu
cea în care sunt "omeri. Stanca, de la a fi fost propus
asistent la catedra de filosofie a culturii, condus# de
profesorul Lucian Blaga, devine doar simplu profesor
la conservatorul popular din Sibiu (uneori nepl#tit),
actor (violon d’Ingres pentru el), ajutor de regizor "i
regizor la teatru& Negoi!escu, în aceast# perioad#,
este ajutor de bibliotecar, bibliotecar "i secretar la
o clinic# medical# din Cluj, copist diurnist la Oper#
"i, în sfâr"it, bibliotecar la Filiala din Cluj a Academiei
Române. Situa!iile materiale precare prin care trec
sunt amplificate de suferin!a sufleteasc# de a nu
le fi publicate lucr#rile, Despre momentele lor critice,
"i$au desc#rcat necazurile în scrisori. 

S#$l urm#rim mai întâi pe Radu Stanca, dup# cum
îl vedea prietenul s#u, având „o ocupa!ie mai practic
ocupant# decât a sa”, putea dep#"i mai u"or piedicile,
necazurile& dovad# c# î"i exprimase crezul s#u în
1946: „Dac# ai con"tiin!a vie a valorii tale, orice jignire
!i se aduce r#mâne f#r# urm#ri”. În 20 decembrie
1946, scrie: „Dac# a" izbuti s#$mi g#sesc o slujb#
modest# pe argin!i – m$a" declara perfect mul!umit în
Sibiu”, iar în aprilie 1947, despre „o teribil# dezordine
financiar# "i sufleteasc#”& în luna mai, „fiind din nou în
mare criz# financiar#, m$am înso!it  cu câ!iva amatori
"i am preg#tit o comedie pe care o vom juca prin
împrejurimile Sibiului”& în septembrie 1948: „O duc
din ce în ce mai prost materialice"te.  E în firea
muncii noastre literare ca ea s# caute expresia
public#… De dou# s#pt#mâni am în buzunar exact
doi poli”& iar în octombrie, „Aceea"i blestemat# lips#
de bani, dorin!a de a ob!ine la Cluj o situa!ie – cât
mai anonim#, bineîn!eles, dar care s#$mi asigure
venitul de la o zi la alta”.

Cuplul spiritual Radu Stanca # 
Ion Negoi"escu, în romanul lor epistolar

Eufrosina OTL!CAN

La mormântul Maicii Benedicta s$a a"ezat o cruce de piatr# purtând
semn#tura lui Vasile Gorduz "i modelat# de cioplitorii din Vama. La
ini!iativa lui Dan H#ulic#, în deplin acord cu stare!ul Sfintei M#n#stiri

Putna – Arhim. Melchisedec Velnic, aici s$au pus bazele seminarului "tiin!ific
anual „Art# "i Credin!#” de c#tre Funda!ia „Maica Benedicta”, prima sesiune
având loc în august 2007. La aceast# manifestare de înalt nivel "tiin!ific, particip#
oameni de cultur# din întreaga lume. Am avut cinstea s# particip la edi!ia a II$a,
pe 18$20 august 2008, unde am prezentat lucrarea Lumin! din Lumin!… marea
Profesoar! Zoe Dumitrescu Bu#ulenga, ap#rut# la Ed. Printeuro, Ploie"ti, 2007.
A fost un eveniment de excep!ie "i de mare emo!ie pentru mine: i$am avut al#turi
pe prorectorul de la Universitatea „Al.I. Cuza” din Ia"i, prof. univ. Gh. Popa, "i
pe romanistul Bruno Mazzoni de la Facoltà di Lingue e Litterature Straniere
de la Universitatea din Pisa. Vorbea române"te ca aproape orice român. 

Marea Profesoar# n$a apucat s# tr#iasc# momentul consfin!irii intr#rii noastre
în Europa Unit#, dar, lucru nu lipsit de importan!#, a sim!it respingerea din partea
occidentului: „Una dintre durerile mele este "i lipsa de iubire cu care ne întâlnim
în Occident”. Nu ne mir#m c# vremurile noi i$au l#sat un gust amar. Spunea c#
tot ce se întâmpl# în actualitate întrece Sodoma "i Gomora. %i ce o durea cel
mai mult e dec#derea culturii, lipsa de cultur# spre care se îndreapt# tineretul,
contestarea valorilor române"ti. În leg#tur# cu globalizarea, considera c# nu e
normal ca individul apar$inând oric!rui popor, s!"#i p!r!seasc! matca proprie,

izvorât! din ni#te r!d!cini, dintr"o istorie a spiritului, a intelectului, a creativit!$ii
înse#i (Gânduri c!tre tineri). Pentru Zoe Dumitrescu Bu"ulenga, lupta dintre carte,
pe de o parte, "i televizor "i internet, pe de alt# parte, se cristalizeaz# în elemente
materiale, între cuvântul scris "i ziditor al min!ii "i imaginea fugitiv#, r#v#"itoare
de min!i, e lupta dintre expresia Logosului "i cea a vr#jma"ului s#u.

Multe ar mai trebui spuse despre acest colos al culturii române, un
savant umanist care se na"te o dat# la o sut# de ani. A fost în continu#
verv# intelectual# pân# în cel din urm# ceas. Cantitatea de informa!ii

pe care voia s$o transmit# la cursuri sau în expuneri, când vorbea liber, întrecea
parc# posibilitatea de vorbire, totu"i ideile erau exprimate clar: vocea era gr#bit#,
dar ferm#, avea totdeauna o dimensiune de ra!ionalitate. Spunea mereu c# un
popor f#r# modele nu poate tr#i, se pr#bu"e"te. %i, pentru noi, a fost un model.

De"i ne$a p#r#sit, Doamna Zoe r#mâne aici, cu noi, în acumul#rile noastre
spirituale la baza c#rora st# spiritul ei. E al#turi de noi "i azi, când ar fi împlinit,
în acest august, 100 de ani. Pentru acest simbol al spiritualit#!ii noastre, de"i
s$a întors în p#mântul din care venim to!i, timpul nu curge pe dedesubt, ci pe
deasupra, sim!im mereu deasupra spiritul ei, sim!im lumina pe care ea a s#dit$o
în noi, „copiii” ei. Ne$a dat lumin# din lumina ei. Cuvântul care i se potrive"te
cel mai mult este Lumin#, ca în Crez: Lumin# din Lumin#… 
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Într!un iunie bântuit de vijelii !i de spaimele
mor"ii, a plecat, pe nea!teptate, spre t#râmuri
mai lini!tite, „unde nu$i nici întristare, nici

suspin”, unul dintre cei mai vechi colaboratori ai
revistei Curtea de la Arge! !i ai Clubului Iubitorilor
de Cultur" din ora!ul basarab, profesorul Cezar
B"descu. Ramur# a aceluia!i trunchi din care m#
trag, acest istoric d#ruit, personalitate incontestabil#
a înv#"#mântului arge!ean, încheie o dinastie didac$
tic# ce a marcat, neîndoielnic, via"a spiritual# a
localit#"ii în care ne$am n#scut amândoi, satul Aref.
O dinastie început# cu bunicul nostru Ilie B#descu,
dus# mai departe de p#rin"ii mei, unchii s#i, Elena !i
Gheorghe B#descu, !i continuat# de el, adev#ratul
lor mo!tenitor în universul !colii arefene. Mo!tenitor
nu doar al harului pedagogic, al performan"ei actului
de predare, ci !i al asum#rii condi"iei de „înv#"#tor”,
în în"elesul vechi al acestui cuvânt înv#luit de aura
lui transcendent#, acela de îndrum#tor spiritual al
comunit#"ii, implicat în via"a !i destinul acesteia.
P#str#tor !i transmi"#tor al valorilor de vie"uire, de
cultur#, de datini !i de obiceiuri. Înscriindu$se poate
printre ultimii purt#tori în cuvânt !i suflet ai civiliza"iei
rurale române!ti. Slujit !i de talentul oratoric în care
înainta!ii s#i au str#lucit !i pe care l$a mo!tenit cu
prisosin"#. A f#cut parte, ca !i predecesorii s#i, dintre
aceia despre care scriam recent c#: „Erau ai satului.
Erau cu satul. Se reg#seau în aproape tot ce conta
pentru comunitate. Au fost. Oameni ai unei alte lumi,
ai datoriei !i jertfei de sine.” 

Oameni de carte !i cu
carte, dasc#li de înv#"#tur#
dar !i de inim#, f#uritori
de min"i dar !i de suflete.
Oameni cu principii. Oameni
probi. Oameni de cuvânt.
Oameni pentru care cea mai
înalt# datorie !i cea mai mare

satisfac"ie era aceea
de a lumina spiritul,
de a da întâietate !i
de a tr#i întru spirit !i
de a$i convinge !i pe
al"ii s$o fac#. Oameni
în jurul c#rora
universul str#vechi
care este satul, bine
a!ezat în temeiurile
lui, gravita, încercând
s# armonizeze
existen"a locuitorilor
cu aceste centre

spirituale iradiante, în speran"a de mai
bine. Educatori !i formatori care au dat
lumii române!ti genera"ii !i genera"ii
de oameni, adic# de fiin"e împlinite în
destinul lor. Adev#ra"ii înv#"#tori, cei care
îndrumau deopotriv# mintea !i inima.
Un asemenea om, un asemenea dasc#l
a fost Cezar B#descu. 

Dinastiei din care face parte,
Areful îi datoreaz# fondarea
!colilor sale, a primului c#min

cultural, a dispensarului, a telefoniei
automate. Iar profesorului Cezar
B#descu, noua, impun#toarea !coal#,
la construirea c#reia a trudit dimpreun#
cu unchiul s#u, Gheorghe B#descu,
!i admirabilul muzeu al satului, pe care
l$a gândit !i s$a str#duit s#$i dea via"#

cu întreaga lui !tiin"# !i putere de munc#. Fiindc# un
muzeu este expresia memoriei ra"ionale !i, deopotri$
v#, a ceea ce putem numi memoria inimii, reconstitu$
ind în materialitatea exponatelor sale sufletul locului
!i al oamenilor, via"a interioar# în întreaga ei bog#"ie.

A avut, ca !i înainta!ii s#i, o con!tiin"# manolic#,
cu dorin"a de a f#ptui !i de a se zidi în f#ptuirea sa.
Un om, în deplinul în"eles al cuvântului.

Impunerile acestui timp ie!it din "â"âni nu mi$au
îng#duit s# fiu lâng# el la întoarcerea în "#râna din
care venim cu to"ii. Dar Cezar va fi prezent mereu
în gândul !i inima mea. Acolo unde to"i du!ii no!tri
ne sunt mereu al#turi.

Un om
Horia B!DESCU

La rândul lui, Negoi#escu, despre cauza situa"iei economice „atât de
absurde”, dup# ce speran"a în demersurile f#cute pentru a ob"ine bursa
în str#in#tate e!uase, scria în decembrie 1947: „Cu toat# structura mea

optimist#, am din ce în ce mai dese momente de c#dere, când toate orizonturile
mi se anuleaz#. Atunci m# gândesc s# fug.” La fel ca Stanca, scrie despre „nevoia
de public”, stimulent care, atunci când lipse!te, poate fi fatal#. În noiembrie 1954:
„Cu mizeria m$am înv#"at, au fost zile destule în care nu mi$am îng#duit s# cinez,
a!a cum demult am renun"at la dejunul matinal”% în februarie 1955, din Bucure!ti:
„Cu banii ob"inu"i pe ceasul de aur al lui tata, voi putea tr#i lini!tit pân# la 1 iunie”. 

Negoi"escu are !i o reprezentare a situa"iei generale, europene. În 29 decem$
brie 1947, scria: „Prea e tulbure cazanul… într$o eventual# pax americanum,
Europa e sortit# s# fie un muzeu pentru yankei… În ceea ce prive!te criza
financiar#, pe rând, to"i intr#m în ea. Dac# pân# azi – f#r# abunden"# – n$am
resim"it$o, e iminent#.”
&i totu!i, amândoi s$au bucurat de aprecierea, exprimat# în acte oficiale,

a marilor oameni de litere cu care au fost contemporani. Radu Stanca prime!te
Premiul „Sbur#torul” în 1947 !i Premiul de Stat cls. III în 1952, iar Ion Negoi"escu
este primit în Uniunea Scriitorilor în 1948. Despre modul cum a decurs atunci
!edin"a de primire, poveste!te c# avut loc dup# un scandal „nemaipomenit,
discu"ii vehemente despre Manifestul CLS din 1943”. I$au luat ap#rarea
Crohm#lniceanu, Cicerone Teodorescu, Jebeleanu, Perpessicius. De ase$
menea, Camil Petrescu, Vianu, Rosetti i$au sprijinit deseori pe amândoi.

În scrisori sunt !i alte aspecte relevante ale vie"ii celor doi prieteni spirituali.
Aproape în fiecare scrisoare î!i povestesc despre audi"iile muzicale sau cele
de teatru care le umplu serile, ascultând posturile de radio din Hamburg, Paris
sau Monte Carlo. Unul în Sibiu, cel#lalt în Cluj, merg la cinematografe, î!i scriu
unul altuia comentarii, apreciaz# filmele de art# ruse!ti. &i cel mai adesea, î!i
împ#rt#!esc p#rerile despre c#r"ile de literatur# sau filosofie pe care le citesc
!i, mai ales, despre oamenii de cultur# ai vremii lor !i despre cei care, prieteni
fiindu$le, se afirmau atunci în literatura româneasc#. 

Din partea lui Negoi"escu, g#sim mai multe referiri la Lucian Blaga, nu
totdeauna admirative. Dar în paginile introductive din roman, simte nevoia s#$!i
reconsidere pozi"ia fa"# de profesorul lor: „Pentru Blaga am avut cu to"ii (vorbesc

de Radu, de mine !i de prietenii no!tri sibieni) un cult, dar apropierea zilnic# de
el, atâ"ia ani, la Sibiu !i la Cluj, a creat acele rezerve care adesea vin din instinctul
de independen"#, din teama de a nu fi blagieni”. 

Cele mai aspre rânduri le scrie Negoi#escu în noiembrie 1951, dup#
ce în septembrie intrase în post, bibliotecar la Academie: „De când lucrez
la acela!i serviciu cu Blaga !i ne vedem zilnic, mi$am dat seama !i mai

bine de faptul cât de str#ini suntem noi de el, adic# mai bine zis cât de opac e el
la genera"ia noastr#: nu poate distinge între noi !i ceilal"i cu care vine în contact…
E atât de preocupat de persoana sa, încât nu$l intereseaz# real decât ceea ce
poate servi aceast# persoan#. Ne în"elegem foarte bine, dar niciodat# nu simt
nevoia s#$i comunic ideile !i problemele care m# preocup#… Ca om este complet
rece !i, dac# nu a! avea în general un puternic sentiment pentru opera de cultur#
în sine, nu a! putea stabili niciun fel de comunica"ie cu el. El nu are entuziasm, ci
numai interese, chiar !i în cele mai acute situa"ii spirituale. Lucrurile îl intereseaz#,
nu se d# niciodat# lor. Iat# de ce nu are Dumnezeu !i nici nu$l caut#.” O r#utate
strecoar# !i Radu Stanca în 1947, când, fiind vorba de înfiin"area unui teatru
al prim#riei Sibiu, propune în repertoriu Arca lui Noe a lui Blaga, dar scrie în
parantez# lui Negoi"escu: „de!i nu merita s#$i fac acest serviciu”. În schimb,
în luna mai 1957 scrie c# i$a f#cut o „vizit# pl#cut#” lui Blaga la Cluj.

În octombrie 1956 Negoi"escu scria c# „circul# zvonul (mi l$a confirmat chiar
el [Blaga]) c# e propus pentru Premiul Nobel”.

Din multele referiri la marii creatori ai literaturii române, m# opresc la Caragiale
!i Eminescu. Radu Stanca, pe când regiza O scrisoare pierdut", scrie: „Caragiale
e o asemenea culme atins# de cultura noastr#. De aceea eu îl consider cel mai
mare scriitor al nostru.”

Ion Negoi"escu (în mai 1959, Cluj): „M$am cufundat în masiva produc"ie
ziaristic# a lui Eminescu, în care descop#r o proz# deosebit de viguroas# !i
de matur# (stilistic vorbind). Ideile sunt edificatoare pentru o întreag# pozi"ie !i
mentalitate în cultura noastr#. Ce interesant# ar fi o istorie a ideologiei române!ti.”

Cu aceste rânduri voi încheia parcursul meu printr$un roman epistolar, gr#itor
pentru epoca în care se desf#!ura.

În fotografie, Cezar B#descu împreun# cu fiul s#u, rapsodul popular Gra"ian B#descu

Nicolae Dan Fruntelat", Scaunul electric, Editura Semne, Bucure$ti, 2020
„Scaunul electric” este, de fapt, un simbol al memoriei mele care începe s#

se topeasc# în aburul vârstei. El este un liman al salv#rii amintirii în de!ertul uit#rii
de sine !i de mine. 

Îl iubesc, dar mi$e team# de el. De asta i$am zis scaunul electric. Pentru c#
e la grani"a dintre amintire !i uitare, pentru c# are în el disperarea unui om care
vrea din r#sputeri s#$!i p#streze !i s#$!i povesteasc# scrierile pe care le$a umblat,
într$un fel de odisee, de aventur# a spiritului. (…)

Eu tr#iesc din c#r"i, eu voi scrie despre c#r"i, eu îmi voi judeca prietenii dup#
c#r"i. 

M# obsedeaz# Scaunul electric. M$am hot#rât s# scriu o carte unde voi
cuprinde tot ce$a avut aceast# rubric# din Bucure!tiul literar !i artistic, precum !i
însemn#ri despre Mitic# Matal#, despre Jan Andrei"#, despre Ioan Barbu, despre
Doru Mo"oc, despre Vasile Szolga, despre &tefan Mitroi, despre Artur Silvestri,
despre Vasile R#vescu, despre Rodica L#z#rescu, despre vechiul meu prieten,
Nicolae Drago!, despre mul"i al"ii.

Pe urm# o s#$i adaug !i alte c#r"i. (Autorul, la începutul volumului)

Mihai Spori", Dialoguri cu duhul poe#ilor. Recitiri, reformul$ri, r$st$l%
m$ciri, Editura Intol Press, Râmnicu Vâlcea, 2019

O interesant# „carte de recitire”, imaginând un paralelism sugestiv între teme !i
motive existente în volume remarcabile de poezie, tip#rite prin editurile vâlcene,
dar !i prin alte locuri, !i propria inspira"ie liric#. Creatorii selecta"i pentru realizarea
acestui experiment inedit sunt: Ilie Gorjan, George '#rnea, George Voica, Adrian
P#unescu, Grigore Vieru, Vasile Ponea, Mona Vâlceanu, Marinela Belu$Cap!a,
Paul Everac, Constantin Mosor, Petre Dinulic#, Ion Marinescu, Ion Mocioi.(…)

Bucuria recitirii poeziilor
într$o nou# cheie e molipsitoare
!i... concomitent benefic#. (…)

Dialogul, atins uneori de
umor !i încifr#ri rebusistice
precum !i catrenele atitudinale
dau !i ele o coloristic# anume,
deschizând o poart# !i spre
cele... lejere. Descoperim pe
de$a întregul, cu bucurie, un
demers poetic nou !i$i salut#m
oportunitatea. (Lidia Viorica
Hanaru, în Prefa"#)

Semn(al) de carte
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„Personalitatea european! a Elenei
V!c!rescu se constituie din îns!"i
complexitatea ei valoric!: este o poet!

ce se înscrie organic în cadrul celor mai importante
mi"c!ri literare de la sfâr"itul sec. al XIX#lea "i din
prima jum!tate a sec. al XX#lea$ este apoi o figur! cu
voca%ia europenit!%ii care s#a consacrat stabilirii de
contacte temeinice între cultura româneasc! "i cea
francez!$ în sfâr"it, a slujit cauza unit!%ii continentale
prin întreaga sa activitate (cultural!, diplomatic!,
literar!)”, scrie Mihai Cimpoi în monografia sa, Elena
V!c!rescu, poeta „nelini"tii divine” (Târgovi"te, 2015).

Descendenta poe%ilor V!c!re"ti (Iancu îi era bunic,
iar Ien!chi%!, str!bunic), Elena V!c!rescu se na"te
la Bucure"ti, la 21 septembrie 1864, ca fiic!
a Eufrusinei (n. F!lcoianu) "i a diplomatului
Ioan V!c!rescu. Începe studiile cu profesori
particulari, le continu! la Sorbona, aici
stabilind leg!turi cu marii scriitori francezi.
Talentul s!u literar precoce este apreciat de
V. Alecsandri "i Titu Maiorescu. Debuteaz!
editorial în 1886 cu vol. Cântecele Aurorei,
pentru care prime"te Premiul Academiei
Franceze, aceea"i institu%ie premiind#o
"i pentru urm!torul volum, Rapsodul
de pe Dâmbovi#a (1900).

Fascinat! de personalitatea reginei
Elisabeta (Carmen Sylva), intr! în suita
acesteia (1888#1891) "i, influen%at! de regin!,
se logode"te în tain! cu prin%ul mo"tenitor
Ferdinand, act dezavuat de rege "i de
oamenii politici. Este obligat! s! accepte
exilul în 1891, stabilindu#se la Paris, pentru
tot restul vie%ii (îns!"i regina este pedepsit!).
&i, astfel, nu s#a putut realiza o c!s!torie între
urma"a unor domni p!mânteni "i un rege
german. Multe date biografice apar în cartea
sa, Regi "i regine pe care i$am cunoscut (1904).

De"i obligat! s! tr!iasc! departe de %ar!, ca
al%i mari patrio%i români (Ioan Inochen%iu Micu Klain,
N. B!lcescu, Al.I. Cuza, Mircea Eliade, Emil Cioran,
E. Ionescu, &t. Baciu, Vintil! Horia, Brâncu"i, G.
Enescu etc.), Elena V!c!rescu se implic! "i în alte
activit!%i intelectuale europene spre a#"i promova
%ara: membr! a delega%iei române pentru Conferin%a
de Pace de la Paris (al!turi de N. Titulescu), repre#
zentanta României la Societatea Na%iunilor, deschide
un salon literar la Paris (1898), cofondatoare a
Cercului Analelor din Bucure"ti, a Ligii Culturale,
a Bibiliotecii Universale pentru sprijinirea traducerilor,
a Institutului Interna%ional de Cooperare Intelectual!
(1924), a Casei Române"ti din Paris, a Catedrei
„Eminescu” de la Nisa etc., membr! în conducerea
Comisiei de Cooperare Intelectual! de la Geneva "i
a Comitetului Interna%ional pentru Difuzarea Artelor
prin Cinematograf, pre"edint! de onoare a Academiei

Feminine de Litere de la Ia"i "i ini%iatoarea Premiului
„Femina” pentru români, distins! cu Legiunea de
Onoare a Fran%ei. Traduce "i popularizeaz! scriitorii
români, pentru care are o sincer! venera%ie. („De
câte ori deschid vol. de Poeme al lui Eminescu, am
impresia c! m! întorc acas!, dup! o c!l!torie lung!
[...]$ pe Eminescu nu#l pot uita. Confruntat cu marii
mânuitori de lir!, Eminescu nu scade, ci cre"te.”)
Dup! r!zboi este numit! consilier cultural pe lâng!
Ambasada României (1945) "i membr! a delega%iei
române la Conferin%a de Pace. La 15 septembrie
1945 î"i redacteaz! testamentul, înregistrat "i
contrasemnat pentru autentificare de savantul Simion
Stoilow, ambasadorul României la Paris. Trece la cele

ve"nice la 17
februarie 1947, la
Paris, în 1959 fiind
reînhumat! în
cavoul familiei de la
Cimitirul Bellu.

În 1925, este
primit! în Academia
Român!, ca mem#
bru de onoare,
prilej de sus%inere
a tradi%ionalului
Discurs de
recep#ie, mai
pu%in cunoscut
azi. Dactilograma
acestui discurs
a fost preluat!
în 1966 de Ion
St!v!ru" – autorul
monografiei Elena
V!c!rescu (1974),
a vol. Scrieri alese

(1975) "i Memorii (1989), de la fosta secretar! a cele#
brei scriitoare. 

„N!scut! din cel mai curat p!mânt
românesc, crescut! genera%ii dup!
genera%ii în volbura veacurilor române"ti,

eu am respirat adierea parfumat! a prim!verilor
noastre”$ a iubit %!ranul român înc! din copil!rie,
pentru c! „nu l#am întâlnit în alt! parte”. Iubirea de
%ar! este profund!: „Îmi iubesc %ara pentru toat!
originalitatea ei autentic!, din care s#a pl!m!dit
propria#mi originalitate”. Nu evit! nici evocarea
momentului exilului s!u impus: „Am fost ursit!
dezr!d!cin!rii. Dezr!d!cinare! Cuvânt greu, cuvânt
trist, cuvânt tragic! Dorul meu de frumos "i de divin,
nostalgia p!mântului n!sc!tor "i toat! aspira%ia mea
c!tre deslu"irea poetic! a tainelor eterne, nu le#am
cântat în grai românesc, ci în grai str!in.” Cumplit!
dest!inuire! „C!ci dac! eu nu eram în %ar!, %ara era

cu mine.” &i o dovede"te
prin c!r%ile sale, în care dorul
este sfâ"ietor: libretul operei
Le cobzar (1907), Le jardin
passioné (1908), Miresme de
departe (1927, împreun! cu
Anna de Noailles, n!scut! Brâncoveanu) etc., dar
"i prin activitatea sa european! proromâneasc!.

Discursul s!u la Academia Român! continu! în
aceea"i not! de sinceritate: „Am servit ideea româ#
neasc! [...], am încercat s! r!spândesc peste hotare
faima neamului românesc "i am servit în lume
expansiunea sufletului românesc. [...] Am înv!%at
mai întâi c! ideea româneasc! nu se poate disocia
de cultul trecutului românesc.”

Sunt lec%ii de românism, de patriotism, mai actuale
ca oricând: „Tipul patriotului autentic mi se pare acela
care "tie s! %in! cump!na dreapt! între elementul
na%ional "i factorul interna%ional”. Cât adev!r, cât!
dreptate!

Cu o generozitate rar întâlnit!, Elena
V!c!rescu vorbe"te în acest discurs
despre contesa Anna de Noailles (primit!

în Academia Român! în acela"i timp), „o sintez!
româno#bizantin!, o fericit! sintez! de fine%e elen!
"i de spontaneitate româneasc!”, „zei%! zburdalnic!
"i copil!reasc!”, „o cuceritoare de oameni, o vr!ji#
toare de suflete”. Soarta Annei Brâncoveanu i#a fost
asem!n!toare, fiind "i ea o „mare neadaptat!”, dar
în aceast! neadaptare la condi%ia omeneasc! st!
îns!"i condi%ia „divin! a poeziei”. Neadaptarea Annei
(n!scut! în Fran%a) este explicat! prin ra%iuni atavice.
„A fost o fiic! a Orientului nostru fierbinte, înrudit!
de aproape cu mitul acestui leag!n al civiliza%iei
care a fost Asia$ [...] "i#a suspinat prin fiecare vers,
prin fiecare gest, nostalgia paradisului pierdut.”

Cât prive"te izvorul românesc al vie%ii "i crea%iei
Annei de Noailles (pe care o cunoscuse de 35 de
ani),  Elena V!c!rescu este îndrept!%it! s! afirme
"i s! se întrebe retoric: „Clocot de sânge românesc,
al!turi de clocotul sângelui ionic "i asiatic. S! fie,
domnilor, o simpl! întâmplare c! unul din ultimele
sale poeme închide  în rimele lui m!rtirisirea de
românc! a poetei?” Este vorba de poemul tulbur!tor
Amintirea str!mo"ilor. Anna Brâncoveanu sim%ea
„vigoarea elementar! a sufletului %!r!nesc de la noi.
O mi"ca pân! la lacrimi acest lirism”, în baladele
române"ti descoperind „ecouri din sufletul ei”, „patria
dep!rtat! "i vis!toare”.

Elena V!c!rescu nu "i#a iubit %ara doar teoretic,
prin declara%ii sau prin crea%iile sale. De"i a tr!it
"i a murit departe de România, „inima mea nu a
încetat un singur moment de a bate pentru dânsa”
"i, ca atare, concret, prin testamentul s!u, din 15
septembrie 1945, î"i las! cea mai mare parte a averii

Domnule Pre"edinte, Domnilor Colegi,
Când, acum câ%iva ani, m#a%i chemat printre dumneavoastr! ca membr! cores#

pondent!, am încercat una din emo%iunile cele mai adânci ale vie%ii mele. Era un
sentiment complex, %esut din bucurie "i triste%e – bucuria de a m! sim%i în%eleas! "i
recunoscut! de dumneavoastr!, triste%ea de a m! "ti departe de p!mântul str!mo"ilor
"i copil!riei mele. Mai presus de toate îns!, ceasul acela de"tepta în sufletul meu
de nedezmin%it! românc! mândria datoriei împlinite vreme de zeci de ani "i con"tiin%a
solidarit!%ii mele intime cu sufletul "i mintea româneasc!, a c!ror aleas! expresie
sunte%i dumneavoastr!.

Mai mult înc!. Vedeam în gestul acesta de chemare un gest simbolic, în persoana
mea cinstea%i faima de peste hotare a românismului "i acorda%i aprobarea dumnea#
voastr! unei atitudini statornice, unei ac%iuni pasionate, în sfâr"it, unei idei – ideea
expansiunei noastre spirituale în Europa.

A vrut ursita ca acestei idei s!#mi închin via%a. Zadarnic încercam a scruta voin%a
nedeslu"it!, dar neiert!toare a destinului. N!scut! din cel mai curat p!mânt românesc,
crescut! genera%ii dup! genera%ii în volbura veacurilor române"ti, eu am respirat
adierea parfumat! a prim!verilor noastre, am înfruntat criv!%ul z!pezilor noastre...
Pove"ti str!vechi mi#au alinat copil!ria, iar în%elepciunea "i poezia rustic! mi#au nutrit
cele dintâi gânduri "i sentimente. Înr!d!cinat! într#un mediu de patriarhal! comuniune

cu întreg trecutul, cu întreaga fire de la noi, substan%a mea sufleteasc! e pl!m!dit!
din colori, din sunete, din toat! comoara de senza%ii, de visuri, de tradi%iuni române"ti.
Eu cred în puterea acestor influen%e elementare. Suntem alc!tui%i în armonie intim!
cu înainta"ii no"tri "i cu natura în care înflorim. &ipotul râurilor noastre repezi nu l#am
auzit în alt! parte. P!durile fo"nesc la noi cu fo"nete grave "i omene"ti. Lumina cald!,
lumina franc! a cerului românesc se deosebe"te în aceea"i m!sur! de însorirea
vesel! a %!rilor din sud "i de clar#obscurul %inuturilor septentrionale. La noi, valurile
de grâu în luna mai posed! un caracter de m!re%ie vegetal!, care nu aminte"te întru
nimic cultura utilitarist! întâlnit! aiurea. Se simte în largul câmpiilor noastre înfr!%irea
omului cu solul, un fel de îndr!gostire a %!ranului cu glia$ cerealele cresc la noi cu
voie bun!, f!r! siluirea industrializ!rii "i ne pl!tesc fericirea lor obscur! desf!tându#ne
sufletul ca nic!ieri. P!durea "i muntele, râul "i câmpia, lanurile "i florile, anotimpurile,
zorii "i amurgul, furtuna "i z!pada – toate aceste st!ri "i fenomene naturale î"i g!sesc
sub fiecare latitudine existen%a lor original! "i exprim! un timbru personal, o coloare
individual!.

'!ranul nostru mi#a fost drag din copil!rie: nu l#am întâlnit în alt! parte. Aici,
deosebirea este cu totul evident!. Atâta filosofic! împ!care cu sine "i cu firea, atâta
obscur! statornicie în felul s!u de a fi, atâta drag de omenie, de cumin%enie "i de lucru
frumos n#a fost h!r!zit altui popor pe lume. Cine n#a cunoscut de aproape %!ranul
român nu poate în%elege pe deplin entuziasmul meu. 

Elena V!c!rescu # Un excep$ional
discurs la Academia Român!

Tudor NEDELCEA

Discurs la Academia Român!
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Cine nu l!a ascultat cântându!"i durerea în fa#a mor#ii "i bucuria în aburul
prim$verii, nu poate "ti cu adev$rat tot pre#ul durerii, tot pre#ul bucuriei. Exist$
în sufletul rustic de la noi o plenitudine de sim#ire, o rotunjime de gând, o anume
autentic$ umanitate care se datore"te unor împrejur$ri unice. De obicei, chiar
oamenii cei mai simpli î"i cioplesc idoli sub form$ de prejudec$#i artificiale "i
nu privesc via#a "i lumea decât prin aceast$ prism$. Un v$l le tulbur$ privirea.
Singur #$ranul "tie a privi lucrurile "i evenimentele cu ochi limpede "i ager, a"a
cum i l!a l$sat Dumnezeu.

Iar dac$ cineva m$ întreab$ de ce!mi iubesc #ara, îi r$spund: îmi iubesc #ara
pentru toat$ originalitatea ei autentic$, din care s!a pl$m$dit propria!mi originalitate.
%i s$ nu se cread$ c$ m$ complac în contemplarea unei imagini f$urite de mine
în colori de legend$ "i vis. Nu eu am f$urit aceste mari linii ale sufletului "i firei
române"ti, ci ele m!au f$urit pe mine. Pe aceast$ arm$tur$ de instincte "i tendin#e
s!au altoit toat$ înv$#$tura "i toat$ experien#a pe cari le!am c$p$tat: Platon
"i Shakespeare, Shelley "i Victor Hugo.

Ei bine, Domnilor, a"a cum sunt, am fost ursit$ dezr$d$cin$rii. Dezr$d$cinare!
Cuvânt greu, cuvânt trist, cuvânt tragic! Dorul meu de frumos "i de divin, nostalgia
p$mântului n$sc$tor "i toat$ aspira#ia mea c$tre deslu"irea poetic$ a tainelor
eterne, nu le!am cântat în grai românesc, ci în grai str$in.
Oameni de pretutindeni mi!au acordat aten#ia lor, mi!au
ascultat cuvântul: "i le!am spus lor cuvânt neromânesc. Ani
de!a rândul am r$mas departe de tot rostul existen#ei mele
suflete"ti. Iar în vremea r$zboiului, vestea catastrofei "i
triumfului nostru îmi sosea pe drumuri întortocheate "i lungi,
întârziere ce sporea tortura nelini"tei, întocmai ca a"teptarea
ve"tilor de la o mam$ cu via#a primejduit$...

Dezr$d$cinare! %i totu"i, Domnilor, acest cuvânt dureros
nu mi se potrive"te. Refuz s$ v$d un fenomen de acest fel în
existen#a mea tumultoas$. C$ci dac$ eu nu eram în #ar$, #ara
era cu mine. În dep$rtata Fran#$, pe malul îngust al Senei, îmi
transportasem pena#ii "i un fragment din fiin#a româneasc$.
S$la"ul meu parizian a fost întotdeauna un col# de patrie
româneasc$. În casa mea d$inuia nu numai un spirit româ!
nesc, ci o atmosfer$, o atmosfer$ cu parfum patriarhal "i
religios ce plutea deasupra sfintelor icoane. M$ sim#eam
acolo, departe, în misiune. Eram un sol al sufletului românesc,
sortit s$!i cânte destinele, s$!l împ$rt$"easc$ prietenilor
"i neprietenilor, s$!l apere, s$!l pream$reasc$.

Am pronun#at numele Fran#ei. Fran#a! Un sentiment de
nem$rginit$ recuno"tin#$ îmi umple sufletul de câte ori evoc
chipul acestei #$ri. Fran#a mi se înf$#i"eaz$ ca un adev$rat
miracol al civiliza#iei omene"ti. %i ca orice alt miracol ea cere,
spre a fi în#eleas$, o adev$rat$ preg$tire. C$l$tori de diferite na#ionalit$#i au vizitat!o
în grab$ "i s!au întors în #$rile lor p$strând în privire doar viziunea fugar$ a
Parisului, iar în suflet dispozi#ia de a critica tot ceea ce nu izbutise s$!i uimeasc$...
Sunt convins$ c$ dumneavoastr$ r$mâne#i indiferen#i la afirma#iile acestor
pamfletari cu vederea scurt$ "i cu ambi#ii nem$rturisite. Ei nu pot în#elege Fran#a
"i poate nici nu vor s!o în#eleag$.

C$ci patria lui Descartes, a lui Voltaire, a lui Pasteur nu prezint$ observ$rii nimic
violent, nimic senza#ional, nimic excesiv. Faptul francez a izbutit s$ realizeze o
sintez$ absolut unic$ în istoria omenirii, o sintez$ între extreme "i între tendin#ele
dogmatice ale tuturor ideologiilor, atât în literatur$, cât "i în societate. Se spune
uneori c$ Fran#a e o #ar$ b$trân$. E adev$rat, dar cu o rezerv$: b$trâne#ea Fran#ei
înseamn$ în#elepciune, nu lips$ de vigoare. Dac$ cineva îndr$zne"te s$ pun$
la îndoial$ civismul francez, sensul datoriei patriotice pe care!l posed$ fiecare
cet$#ean, istoria vine s$!l dezmint$ cu o mie de argumente "i de fapte. Fran#a
e patria tuturor reformelor, tuturor experien#elor sociale "i politice. Iar dac$ ast$zi
p$streaz$ acea cumin#enie de care se mir$ lumea întreag$, aceasta nu dovede"te
nici oboseal$, nici lips$ de curaj: aceasta dovede"te pur "i simplu c$ poporul
francez, atât de încercat "i de fr$mântat în trecutul s$u, a înv$#at din propria!i
experien#$ c$ progresul spiritual "i ameliorarea condi#iilor de via#$ nu se ob#in decât
într!o atmosfer$ de lini"te general$, de modera#ie "i de munc$ rodnic$. Fran#a
r$mâne, Domnilor, #ara temperat$ prin excelen#$, #ara semitonurilor "i a discre#i!
unei. Bunul gust francez nu este o iluzie, ci un magistral adev$r. El înseamn$ c$
francezul, renun#ând la ambi#ii supraomene"ti în art$ ca "i în "tiin#a societ$#ii, se
m$rgine"te la simpla perfec#iune omeneasc$. Buna cre"tere, polite#ea, vestita
sociabilitate francez$, toate aceste apuc$turi, pe care uneori str$inii le interpreteaz$
cu zâmbet de ironie, formeaz$ împreun$ un admirabil ideal omenesc "i, în acela"i
timp, singurul mijloc de perfec#ionare treptat$ a civiliza#iei. S$ fie oare aceasta o
pild$ de dispre#uit? Mi se pare, dimpotriv$, c$ în zilele noastre înnourate de tot felul
de idei "i de acte excesive, echilibrul francez e plin de înv$#$minte.

Nu e vorba, Domnilor, s$ lu$m Fran#a drept model al dezvolt$rii noastre sociale
"i spirituale. Am dep$"it de mult stadiul imita#iei servile. Nicio #ar$ din lume nu poate
servi altei #$ri drept pild$ permanent$. Numai istoria r$u conceput$ pretinde c$ un
fenomen omenesc se poate reproduce identic sub alt$ latitudine. Dac$ îns$ nu
cerem nim$nui un model, cerem tuturor exemple de meditat, exemple ce trebuiesc
gândite cu gândire personal$, în lumina împrejur$rilor specifice de la noi.

Întrucât m$ prive"te, eu datorez Fran#ei mai mult decât respectul pe care orice
român ar trebui s$!i închine. Pentru mine, Fran#a r$mâne #ara care a primit solia
mea româneasc$, #ara care, în#elegându!mi misiunea, mi!a înlesnit!o cu o gene!
rozitate pe care renun# s!o descriu în colori ditirambice. În memoriile mele din
vremea r$zboiului se vor putea citi într!o zi fapte necunoscute sau pu#in cunoscute
ast$zi, care vor releva toat$ sinceritatea alian#ei franco!române, toat$ grija pe care
ne!o purta nu numai oficialitatea, dar pân$ "i publicul francez cel mai pu#in preg$tit
s$ ne iubeasc$. %i ve#i recunoa"te, Domnilor, c$ experien#a unei îndelungi
colabor$ri cu Fran#a îmi permite s$ proclam aici admira#ia mea pentru o #ar$ care,
"tiind în ce m$sur$ am r$mas românc$ în mijlocul ei, în ce m$sur$ fiecare gest
"i fiecare cuvânt al meu reflecta o cerin#$ a sufletului "i a intereselor române"ti,
mi!a acordat un concurs constant "i neprecupe#it.

Dar, Domnilor, n!am venit în fa#a dumneavoastr$ s$ povestesc propria!mi via#$,
înainta"ii mei m!au înv$#at c$ via#a trec$toare a omului atârn$ u"or în cump$na

eternit$#ii. Suntem, fiecare dintre noi, o celul$ dintr!un corp imens, pe care mintea
nu!l poate pricepe în întregul s$u. Atât "tim c$ suferin#ele noastre personale,
c$ via#a "i moartea fiec$ruia se pierd în curgerea vremilor. Lucru ciudat, omul
nu transmite posterit$#ii decât partea cea mai impersonal$ din personalitatea sa.
Ne mir$m uneori c$ via#a unor ilustre personagii istorice nu ni s!a p$strat decât
sub forma simplificat$ a legendei sau ca un simbol abstract. Simplificare admi!
rabil$, care ar trebui s$ ne umple de umilin#$, c$ci ea dovede"te f$r$ replic$
nimicnicia vie#ii personale! Al$turi de pumnul de cenu"$, ce r$mâne din trecerea
noastr$ prin via#$? R$mâne ceva imponderabil "i totu"i puternic, ceva nematerial,
dar nespus de activ, r$mâne IDEEA, Domnilor! Fiecare om este exponentul unei
idei, iar adev$ra#ii nemuritori sunt aceia care au "tiut muri pentru idee.

Am servit "i eu, cu toat$ modestia, o Idee. Am servit ideea româneasc$. Dac$
arunc o privire asupra trecutului meu, asupra trecutului genera#iilor din care cobor,
surprind în fiecare act manifestarea acestei idei române"ti. Am con"tiin#a de a fi
respectat consemnul str$mo"esc, str$duindu!m$ din toate puterile s$ colaborez
la „cre"terea limbei române"ti” "i la „a patriei cinstire”. Am încercat – vor spune
al#ii mai târziu întrucât am izbutit – am încercat s$ r$spândesc peste hotare faima
neamului românesc "i am servit în lume expansiunea sufletului românesc. Din

aceast$ lung$ experien#$ de lupt$, dou$ înv$#$minte de
seam$ am tras, pe care vreau s$ vi le împ$rt$"esc acum
în pu#ine cuvinte.

Am înv$#at mai întâi c$ ideea româneasc$ nu se poate
disocia de cultul trecutului românesc. Avem în #ar$ o "coal$
istoric$ înfloritoare, reprezentat$ de înv$#a#i cu reputa#ie
universal$. Pe zi ce trece, se deslu"e"te o nou$ fil$ a c$r#ii
neamului, se precizeaz$ o dat$, se stabile"te o filia#ie de
fapte, se restituie cauza obscur$ a unui eveniment.
Activitate admirabil$. H$rnicie mai presus de orice laud$!
În aceast$ privin#$, Domnilor, n!am decât o singur$ îndoial$.
Mi se pare – "i cum a" dori s$ m$ în"el! – c$ truda
înv$#a#ilor no"tri nu mai produce în marele public repercu!
siunea fecund$ care este indispensabil$ form$rii unui curent
de opinie general$. %i s$ fereasc$ Dumnezeu poporul a
c$rui istorie r$mâne apanagiul unui mic num$r de speciali"ti,
oricât de inimo"i "i de geniali ar fi ei! Comuniunea pioas$
cu înainta"ii no"tri, în#elegerea deplin$ "i impar#ial$ a
evenimentelor, interesul pentru activitatea genera#iilor ce
ne!au precedat r$mân "i ast$zi, mai ales ast$zi, în mijlocul
amenin#$rilor de tot felul, singura "i adev$rata garan#ie
a unui viitor în organic$ dezvoltare. Dar ideea româneasc$
se va sprijini pe un al doilea factor, care nu contrazice decât
în aparen#$ pe cel dintâi. Vreau s$ vorbesc de factorul

interna#ional. Împrejur$ri numeroase, pe care dumneavoastr$ le cunoa"te#i ca
"i mine, au hot$rât în vremile moderne c$ un neam nu poate exista "i mai pu#in
înc$ prop$"i decât în func#ie de vecinii lui, de popoarele continentului, de
popoarele lumii întregi. Mai mult chiar: un neam nu!"i poate în#elege propria!i
tradi#ie, propriu!i destin decât comparându!se cu alte neamuri. Cine n!a citit decât
o carte, cine n!a studiat decât un sistem filosofic sau politic, cine n!a contemplat
decât un singur tablou sau o singur$ statuie, acela nu poate pretinde la destoinicia
unui critic literar sau artistic, nici la în#elepciunea larg cuprinz$toare a omului
de stat. Eu cred c$ adev$rata pozi#iune a unui patriot luminat "i cu r$spundere
nu poate rezulta decât din îmbinarea lucid$ "i echilibrat$ a factorului na#ional
cu factorul interna#ional. Definind pe al#ii, ne definim pe noi în"ine. În gama
valorilor universale, s$ înscriem cu modestie valoarea noastr$ autentic$,
în lumina valorilor vecine.

Dac$ cineva ar voi s$ pun$ la îndoial$ folosul expansiunii spiritului româ!
nesc în str$in$tate, i s!ar putea r$spunde c$, asemeni unui mizantrop izolat în
singur$tatea gândurilor lui, un popor nu exist$ "i nu colaboreaz$ la civiliza#ia
universal$ decât în m$sura în care izbute"te s$!"i valorifice personalitatea. Tr$iesc
poate între noi individualit$#i puternice care au creat pentru propria lor satisfac#ie
capodopere de frumuse#e genial$. Aceste presupuse capodopere nu exist$ decât
din clipa în care s!au impus admira#iei ob"te"ti. Tot a"a se întâmpl$ cu popoarele
ce se izoleaz$ într!un na#ionalism îngust, dispre#uind factorul interna#ional "i
pream$rind exclusiv propria lor existen#$. Aceste popoare exist$ f$r$ a exista
"i oricât ar fi de puternic$ vitalitatea lor ini#ial$, por#ile viitorului le vor r$mâne
de!a pururi închise.

Iat$, Domnilor, câteva din înv$#$mintele pe care le trag din experien#a mea de
propagare a românismului. Datoria care decurge din aceste considera#ii sumare se
define"te de la sine: nu vom reu"i s$ încheg$m personalitatea noastr$ de Stat "i de
neam decât în lumina valorilor universale. Tipul patriotului autentic mi se pare acela
care "tie s$ #in$ cump$na dreapt$ între elementul na#ional "i factorul interna#ional.
Cu r$d$cini adânc înfipte în glia româneasc$ "i în substan#a trecutului, sufletul
nostru va îmbr$#i"a cu privire ager$ "i nep$rtinitoare toate orizonturile. Cu cât va
privi mai departe, cu atât r$d$cinile lui vor p$trunde mai puternic în elementul natal.
O floare nu poate cre"te "i rodi decât dovedind potrivnicia plantelor parazite ce!o
în$bu"esc "i str$b$tând victorios în lumina însorit$ a cerului larg cuprinz$tor.

Aceste considera#ii, Domnilor, m!au îndreptat pe nesim#ite c$tre Contesa Anna
de Noailles, a c$rei amintire doresc s!o celebrez în minutele ce!mi r$mân. Ilustra
poet$ francez$ mi se pare a fi posedat, printre alte numeroase virtu#i, "i pe aceea
de mesager al sufletului românesc în lume. Aceast$ vedere nu vi se va p$rea
nou$, dumneavoastr$, care a#i manifestat un sentiment analog în ziua când, odat$
cu mine, a#i chemat în sânul Academiei pe Anna Brâncoveanu. Marele Maurice
Barres, care i!a fost prieten drag "i devotat pân$ la moarte, a recunoscut în dânsa
scânteia nestins$ a sufletului românesc: „Vous êtes venue du Danube comme
Ronsard et de Byzance comme Chenier.../ Ai venit de la Dun$re cum a venit
Ronsard”, îi scria Barres. Cu prilejul fiec$rui volum nou, cu prilejul dureros al
mor#ii, vreme de treizeci de ani, presa francez$ a celebrat în Anna de Noailles
nu numai pe un autentic poet francez, dar "i pe coborâtoarea din cele mai vechi
familii dun$rene. Doresc s$ adaug la atâtea alte m$rturii "i m$rturia mea. Doresc
ca acest minut solemn s$ integrez, fie "i numai par#ial, spiritul "i opera Contesei
de Noailles în patrimoniul românesc.
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!i îndr"znesc, Domnilor, s" afirm c" m"rturia mea este autorizat". De Anna de
Noailles m" leag" treizeci #i cinci de ani de amintiri scumpe, o via$" întreag" de
prietenie devotat", luminoas" #i f"r" umbr". În restri#tea încerc"rilor grele din vremea
r"zboiului, Anna de Noailles era necontenit al"turi de mine, cu vorba ei blând" #i
consolatoare, cu îmbieri me#te#ugite spre n"dejde. I%am cunoscut via$a #i gloria zi cu
zi, ceas cu ceas. Îi #tiu suferin$ele #i durerile, nelini#tea #i tulburarea. !i vin s" proclam
aici c" avem dreptul s" revendic"m pentru românime partea noastr" din gloria poetei.

Descendent", dup" tat", din familia Bibescu, aliat" printr%o bunic" V"c"rescu cu
propria%mi familie, Anna de Noailles a fost o Brâncoveanc" prin adop$iune. Soarta ei
str"lucit" a vrut ca numele Brâncovenilor s"%i încununeze genealogia cu ghirlande de
vechi tradi$ii române#ti, cu acea b"trân" atmosfer" de fast patriarhal care ne%a r"mas
atât de scump". Mama ei cobora din vechea familie fanariot" Musurus, pe care o
vedem în lungul veacurilor tr"ind în cea mai autentic" atmosfer" bizantin". Anna
Brâncoveanu era, astfel, o sintez" româno%bizantin", o fericit" sintez" de fine$e elen"
#i de spontaneitate româneasc". Taina acestui dublu atavism d"inuie#te, bogat"
#i fantastic", în toat" opera poetei, precum #i în via$a ei paradoxal".

A fost o cuceritoare, dospit" din farmec nedefinit #i din imperioas" voin$". O v"d
mic" #i fragil", cu ochi vioi, cenu#ii în ovalul de sidef al figurii, cu mâini
lungi #i nervoase... O v"d alunecând cu pa#i m"run$i de zbur"toare
neobi#nuit" cu mersul p"mântesc... O v"d p"trunzând în vreunul din
aceste saloane pariziene unde se întâlne#te tot ce Fran$a are mai de
seam" în toate domeniile. O privire repede asupra grupurilor formate
dup" afinit"$i #i interese îi ajunge spre a%#i alege tactica ei de cuceritoare.
C"ci Anna de Noailles nu cobora printre muritori decât pentru a%i robi,
pentru a%i înjuga la carul ei triumfal. Admira$ia #i entuziasmul îi sunt tot
a#a de necesare ca aerul pe care%l respira. Încet, încet, se va desprinde
din mul$imea adoratorilor #i va pluti deasupra contingen$elor, singur"
#i fericit". Zei$" zburdalnic" #i copil"reasc"! Zâmbetul ei distribuit dup"
cuviin$" îi deschide calea inimilor. În jurul ei, cercul de ascult"tori devine
mereu mai larg. Anna vorbe#te. Vorbe#te cu voce de cristal, în propozi$ii
precipitate, în cascad" de fraze. Poveste#te o întâmplare, evoc" amintiri,
descrie un lucru v"zut, s"geteaz" cutare personagiu cu un cuvânt
ascu$it... Vorbe#te #i e ca #i cum ar cânta. Apropieri neb"nuite se nasc
între lucruri, sugestiuni fascinante poart" sufletul ascult"torilor în sfera
muzical" a gândurilor poetizate. E o vr"jitoare ce transfigureaz" realitatea
cu un semn de baghet" magic". Lucrurile î#i schimb" fa$a& sentimentele
#i ideile prind trup, devin transparente #i mai adev"rate decât obiectele
materiale. Cuvântul poetei e o oglind" în care se reflect" adâncul tainic
al vie$ii spirituale #i divine. Un întreg univers ia fiin$", un univers miraculos
în care totul e alc"tuit armonic #i simplu, un univers f"urit din pietre
pre$ioase, din mun$i de aur, din râuri de argint, un univers aidoma cu
viziunea din „O mie una de nop$i”. Muritorii de rând se mir" de aceast"
întâmplare minunat". Iar poeta, liberat" de grija p"mânteasc", uitând de
toate #i de sine îns"#i, evolueaz" în lumea creat" de dânsa #i, împ"cat"
cu via$a, domne#te.

A fost o cuceritoare de oameni, o vr"jitoare de suflete. De unde s"%i fi venit acest
instinct dominator dac" nu din Bizan$? Uneori mi se pare c" întruchipa o împ"r"teas"
bizantin", în ve#mânt de aur #i de purpur", o basiliss" mândr" de m"re$ia ei, îmb"tat"
de visuri supraomene#ti #i de parfumul voluptuos al luminilor de dincolo.

Astfel, Domnilor, Anna de Noailles a fost o mare neadaptat". S%a r"t"cit ca o stea
în noaptea terestr". A c"zut ca o zei$" din Olimp într%o lume gr"bit", prozaic", plin"
de griji practice #i de interese imediate. !tiu, Domnilor, c" într%un fel fiecare mare poet
este un neadaptat: în aceast" neadaptare la condi$ia omeneasc" st" îns"#i condi$ia
divin" a poeziei. Dar mai #tiu c" rari, foarte rari sunt poe$ii care î#i tr"iesc poezia pân"
la cap"t, care î#i cânt" via$a ca ciocârlia, care cânt" zorile în triluri mereu mai repezi
#i mai sfâ#ietoare. Cine a urm"rit fulgerarea Contesei de Noailles pe firmamentul
veacului nostru va în$elege ca mine adev"ratul rost ai poeziei creatoare. Un cântec
spontan n"#tea f"r" încetare pe buzele ei. Ce n%a cântat? Ce n%a transfigurat? De
la aspectele generale ale crea$iunei, pân" la nota$iunea infim" a unui subtil moment
sufletesc. A cântat cerul #i lumina cu o bog"$ie de colori neasem"nat", în fiecare
ceas al zilei #i al anotimpurilor. În cuibul sonor al cuvântului a prins cu m"iestrie jocul
capricios al luminii, miile de tonuri ale azurului. Florile n%au avut prieten" mai înduio%
#at", mai în$eleg"toare #i mai subtil". Toate fastele vegetale, cre#terea copacilor,
pocnirea prim"v"ratec" a mugurilor, via$a complex" a p"durii, a gr"dinii, a peisagiilor,
s%a reconstituit muzical în planul cu infinite ecouri al sufletului s"u. „Mon coeur – vaste
témoin du monde...” (Inima, martor imens al lumii...) (Forces éternelles).

Ad"uga$i la aceast" transfigurare poetic" a universului, transfigurarea lumii
suflete#ti. Anna de Noailles a tr"it ca nimeni marea dram" a vie$ii, dragostea, #i
marea ei tragedie, moartea, le%a g"sit sensul poetic, le%a integrat în lumea misterelor
dumnezeie#ti. Iar misterul ultim, sensul suprem al vie$ii #i neantului, cheia lumii
fermecate pe care o crease în visul ei intens au plutit ca o ve#nic" întrebare în sufletul
fr"mântat de o prealucid" curiozitate. În preajma marelui salt în necunoscut, în pragul
existen$elor pure #i necondi$ionate de dincolo de lut, lira Contesei de Noailles a sunat
cu tulburare #i nedumerire. Pe Dumnezeu l%a b"nuit numai, f"r" s"%l cunoasc", f"r"
s"%l recunoasc". De aici durerea tragic" a poetei: s" iube#ti lumea cu toate f"pturile
ei pân" a te topi într%o raz" de lun", într%un bob de rou", s" te identifici cu zbur"toa%
rele cerului #i cu rodul livezilor, s" înal$i lumea aceasta pe planul unei în$elegeri curate
#i nobile, #i totu#i s" cau$i orb pân" la sfâr#it rostul atâtor frumuse$i, atâtor aparen$e!
S" creezi f"r" s" #tii de ce, s"%$i cân$i uimirea fa$" de minunile firii #i s" nu%i afli
temeiul dintâi #i din urm": dureroas" tragedie, Domnilor, sub povara c"reia Contesa
de Noailles a sim$it încovoindu%se um"rul ei pl"pând...

A fost o inspirat" în sensul cel mai precis al cuvântului. A cântat ca privighetoarea,
ca ciocârlia, fiindc" nu putea s" nu cânte. Poezia Contesei de Noailles e o fatalitate.
Ea curge de%a dreptul dintr%un izvor dumnezeiesc, f"r" sfor$are, f"r" sprijinul nici unei
teorii, nici unei #coli literare. Nu cunosc, într%adev"r, un poet mai dep"rtat ca dânsa
de orice teorie, de orice ideologic" prevedere a mijloacelor de înf"ptuire poetic".
Trupul ei pu$in s%a mistuit la flac"ra focului l"untric. Iar inima ei vast" s%a mistuit
luminând, desf"tând, împ"rt"#ind oamenilor posaci #i grei daruri dumnezeie#ti
de gra$ie #i de frumuse$e.

A scris o poezie senzual", sc"ldat" în bel#ug de parfumuri #i con$inând ceva
din savoarea mirodeniilor arabe #i persane. E ca un rod greu al verilor noastre calde,

un rod mustos #i plin de rumeniri ademenitoare. Fiecare senza$ie î#i reveleaz" poetei
propria ei personalitate, devine un tip, o fiin$", o idee, un sentiment. Poeta resimte
atât de puternic ecoul lucrurilor ce%i întâlnesc sim$urile, încât toat" fiin$a ei se tope#te
în azurul Lemanului, în verdele gr"dinii, în ro#ul aprins al florii. Sufletul ei se înal$"
vehement, se coboar" pân" la #oapt", alunecând neîncetat pe gama colorilor
#i a sunetelor.

Nu din întâmplare sau dintr%o fantezie personal" întrebuin$ez ace#ti termeni
muzicali. C"ci poezia Contesei de Noailles îmi face impresia unei vaste partituri
muzicale cu infinite modula$ii. !i acest caracter mi se pare revelator pentru natura
temperamentului s"u poetic. Considera$i unul din peisagiile ei scânteietoare, una
din elegiile pe care i le inspira presim$irea neantului. Ve$i descoperi c" procedeul
întrebuin$at nu este nici pictural, nici retoric. Peisagiile apar f"r" contur precis, f"r"
nicio c"utare plastic" sau lapidar" a liniei ori a volumului. Ele se topesc într%o curgere
sonor", sugerat" atât de muzicalitatea vocalelor, cât mai ales de jocul #i degradarea
nesim$it" a colorilor. Nu logica înl"n$uirii ideilor explic" trecerea de la o fraz" la alta,
de la o strof" la alt" strof", ci o logic" muzical", un sens al orchestra$iei sentimentale
care vrea instinctiv ca poemul s" se moduleze melodic.

O mare neadaptat"& o cânt"rea$" cu inspira$ie bogat
curg"toare, dotat" cu viziunea senzual" #i muzical" a
lucrurilor #i a sufletului. A#a am cunoscut%o. Dac" îns"
cercetez mai adânc natura geniului ei fr"mântat, ajung
la concluzia care intereseaz" de%a dreptul aceast"
comunicare. Neadaptarea Contesei de Noailles se explic"
prin ra$iuni atavice. A fost o fiic" a Orientului nostru
fierbinte, înrudit" de aproape cu mitul acestui leag"n
al civiliza$iei care a fost Asia. Transplantat" în Occidentul
tuturor pruden$elor #i al strictei m"suri, r"s"dind sufletul
ei iluminat de iriz"ri orientale în termenul bine z"g"zuit
al limbii franceze, Anna de Noailles #i%a suspinat prin
fiecare vers, prin fiecare gest, nostalgia paradisului
pierdut. Nostalgie uneori con#tient", cele mai deseori
nel"murit". Am"nunte #i amintiri oarecum materiale vin
s" m"rturiseasc" obsesia Orientului în opera ei. Cu ce
p"trunz"toare melancolie a evocat pe acea str"bun" –
Greaca cu ochii lungi – de la care recunoa#te a fi primit
plânsul poetic! O alt" str"bun" greac" î#i profileaz"
silueta în acela#i poem din volumul Forces éternelles:
poeta o vede brodând sau mânuind harpa la umbra unui
chiparos& îi cunoa#te cuvio#ia #i dragul pentru icoanele de
aur cu care î#i ctitorea m"n"stirile. Iat" o a treia bunic",
pe care o reprezint" luându%#i r"mas%bun de la Creta
natal" pe când corabia se dep"rteaz" de $"rm. În gestul
acesta de desp"r$ire, eu închipuiesc tot destinul poetic al
Contesei de Noailles, toat" aspira$ia ei de mai târziu c"tre

limanul natal, c"tre insulele grece#ti nimbate de mitul homeric, c"tre plaiurile bogate
ale întreg Orientului nostru. Nostalgia aceasta se dovede#te atât de viguroas", încât
versul francez econom #i bine cump"nit parc" se sparge sub presiunea substan$ei
str"ine pe care o închide. În m"surile lui limpezi #i corecte se desf"#ura o imens"
bacanal" de sunete, de colori, de parfumuri, o lume întreag" de vehemente doruri
#i de imnuri senzuale. Re$eaua metric" impune cu greu disciplina ei rigid" luxului
verbal, exuberan$ei pe care poeta le%a mo#tenit de la înainta#ii s"i orientali.

Intimitatea ei cu lucrurile firii mi se pare a veni din acela#i izvor oriental. Contesa
de Noailles poseda acea viziune direct", acea p"trundere în inima f"pturilor, pe care
Occidentul nu i le putea mijloci. Tendin$a ei c"tre jocul dezinteresat #i nara$ional,
gustul ei instinctiv pentru toate capriciile, pentru toate contrastele violente, pentru
colorile prea vii, toate aceste elemente descind din orizontul nostru oriental, grec,
asiatic #i românesc.

Izvor românesc! Clocot de sânge românesc al"turi de clocotul sângelui ionic #i
asiatic! S" fie, Domnilor, o simpl" întâmplare c" unul din ultimele sale poeme închide
în rimele lui m"rturisirea de românc" a poetei? Acest prea frumos poem se intituleaz"
Le souvenir des aieux (Amintirea str!mo"ilor) #i îmi este dedicat. A ap"rut în revista
L’Illustration din septembrie 1929, sub ocrotirea unei reproduceri a ciobanului lui
Grigorescu. Ajuns" la sfâr#itul înc" neb"nuit al vie$ii sale fragede, prin ce miracol fiin$a
româneasc" s%a desc"tu#at în sufletul poetei, smulgându%i ceea ce mi se pare a fi un
adev"rat Testament spiritual? Suferin$ele noastre în r"zboi, eroismul $"ranului%soldat
va fi dat de gândit acestui suflet solicitat de numeroase chem"ri atavice. Se poate de
asemeni ca apropierea #i rudenia cu românca fervent" ce totdeauna am reprezentat
în ochii ei s" nu fi r"mas f"r" ecou în sensibilitatea sincer" a poetei. M" gândesc
la admira$ia ei generoas" pentru baladele române#ti pe care în tinere$ea mea le
adunasem din gura poporului #i pe care le%am publicat pe fran$uze#te în Rapsodul
Dâmbovi#ei. Anna Brâncoveanu sim$ea acolo vigoarea elementar" a sufletului
$"r"nesc de la noi. O mi#ca pân" la lacrimi acest lirism exprimat cu simplicitate epic"
#i desf"#urat în cadrul marilor evenimente ale crea$iunii. Cu ce c"ldur" încerca s"
p"trund" taina acestor naive capodopere! În ele descoperea ecouri din sufletul ei
#i p"strez credin$a c" la lumina lor Contesa de Noailles a deslu#it cu încetul semnele
pe care rasa româneasc" le înscrisese în pl"smuirea ei.

Oricare ar fi cauza revela$iei târzii, ea r"mâne absolut sigur", s"pat" pentru
eternitate în marmura poemului pe care l%am citat. Poeta evoc" „Patria dep"rtat"
#i vis"toare” care%i formase ursita în torsul harnic al fusului, întrevede prin bruma
dep"rt"rilor $"rmuri bucolice, spa$ii scânteind din porumbul #i grâul lor, spa$ii vegheate
de un $"ran cu râsul pe buze, dar cu melncolia în suflet... Ne spune cum a înfiorat%o
un cântec din fluier: poate c" via$a mea ve#nic însetat" vine din acest cântec frenetic
#i nomad – adaug" poeta pe gânduri. „'ara aurit", vorb"rea$" #i naiv"”, cu zile f"r"
sfâr#it de coloarea zorilor, copii cu trupul gol, ziduri albe& biserici, morminte – toate
aceste fugare viziuni române#ti cap"t" un prestigiu venerabil, c"ci „ne#tiutorul suflet”
al poetei din ele se n"scuse...

Vede$i, Domnilor, c" nu f"r" temei am încercat s" revendic pentru patrimoniul
românesc o parte din geniul poetic al Annei Brâncoveanu. Din sferele înalte unde
sufletul ei complex #i dureros va fi g"sit pacea senin" de care nu s%a bucurat în
via$", moarta ilustr" ascult", poate, aceste cuvinte ale mele #i sunt sigur", Domnilor,
c" le aprob".
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De!a lungul
timpului, proza lui
Urmuz a fost privit!

în fel "i chip, de la aprecieri
entuziaste, majoritare, la
contest!ri radicale, foarte

pu#ine, dovedind obtuzitatea anali"tilor ori, pentru a
fi mai re#inu#i, refuzul bunului$gust estetic în fa#a unei
atare opere. Începând cu Tudor Arghezi, Sa"a Pan!,
Geo Bogza, Mihail Cruceanu, Perpessicius, Eugen
Ionescu "i continuând cu George C!linescu, Solomon
Marcus, Valeriu Cristea, Paul Anghel, Marin Sorescu,
George Munteanu, Lucian Raicu, I. Negoi#escu,
Eugen Negrici, Artur Silvestri, Ioan Petru Culianu,
Marin Mincu, Ana Olos, Aurel R!u, Ion Pop, la care
s$au ad!ugat studii mai recente, fie în articole distincte,
fie în studii mai largi privind mi"carea avangardist! ori
modernismul în ansamblu: Adrian L!c!tu", Daniela
Petro"el, Dan Gulea, Radu Cern!tescu, Irina
Ungureanu, Constantin Cuble"an etc. –, fiecare
ad!ugând o nou! dimensiune prozei lui Urmuz. Între
toate acestea, autoritatea critic!, analiza de detaliu
a lui Nicolae Balot! "i analiza critic! de încadrare în
corintic, adic! într$un stil narativ distinct, a lui Nicolae
Manolescu, sunt studii care îl a"az! pe Urmuz la
locul cuvenit unui talent autentic. De asemenea, nu
putem s! nu eviden#iem o lucrare de excep#ie a lui
Constantin Cuble"an, Urmuz în con!tiin"a criticii "i
Studiul introductiv al domniei sale, Absurdul fabulos,
grotesc !i parodic, care esen#ializeaz! aspecte ale
prozei urmuziene. Un punct de vedere care clarific!
perspectiva în care trebuie citit bizarul acestor texte
este dat de Eugen Negrici, care propune o cheie de
lectur! c!reia îi acord!m distinct interes: parodierea
parodiei. Esen#ial! este "i perspectiva savantului
Solomon Marcus, care punea la baza în#elegerii
operei urmuziene paradoxul, de fapt, singura solu#ie
de a în#elege, poate chiar de a desfiin#a no#iunea de
bizar atribuit! prozelor sale, proiectându$le în alt!
dimensiune filosofic! "i logic!. De asemenea, am
#inut cont de opiniile de distinct! profunzime analitic!
ale c!rturarului Andrei Oi"teanu, care p!trunde într$o
dimensiune mai pu#in sau aproape deloc explorat!
a prozelor urmuziene, în contexte tematice mai largi,
de generoas! deschidere.

În aceast! parte a studiului nostru, noi d!m mai
mult! aten#ie aspectelor legate de sufletul (psihicul
personajelor), determin!rilor de adâncime, dar "i unor
aspecte particulare privind mediul social "i familial,
cadrului „intim” al dezvolt!rilor psihice în act, în
proces, agresivitatea, furia "i frustr!rile personajelor,
mecanismelor interioare ale structur!rii "i construc#iei
personajelor. Ocup!m un anumit spa#iu pentru
eviden#ierea emotivit!#ii particulare a eroilor, densi$
t!#ii, aglomer!rii stilistice, discursului privit ca efect
estetic, în eviden#ierea acestor tr!iri, de la speran#!
la pr!bu"irea psihic!, moral! "i fizic!, particularit!$
#ilor lingvistice, de la mediu, fizionomii, fiziologii
(prezentate naturalistic), regim nocturn, „întunecat”
ori umbrit, la îmbr!c!mintea de carnaval a persona$
jelor, pân! la „meniul” preferat, culinar "i „spiritual”,
la comportamente "i gesturi ritualice, ceremoniale,
legate de credin#e religioase, simbolice. 

Epicul major. „De!a dreptul urmuzian”. În
aceste texte scurte, descrierile "i portretele
sunt concise, clasice, l!sând locul privilegiat

„pove"tii”, în sens epic, istoriei, nar#rii. Singurul text
care face excep#ie, din acest punct de vedere, este
Pâlnia !i Stamate$ roman fiind, se d! o mai mare
întindere descrierii apartamentului familiei Stamate,
cu precizarea c! spa#iul ocupat e caracterizant pentru
o locuin#! cu trimiteri în zone simbolice "i ritualice,
c!tre un mediu specific unei comunit!#i, un spa#iu
închis, claustrant, limitat "i sufocant, ap!s!tor, pân!
la a înc!rca protagonistul cu acea energie a dorin#ei
de fug!, de eliberare, ca un ultim gest de supra$
vie#uire% dar nici acesta suficient pentru a fi salvator.
Aceast! tendin#! de evadare dintr$un mediu mai mult
decât ostil, pentru c! e activ, este îns! o constant!
a torturii psihice pe care o suport! eroii urmuzieni
într$un mediu social, familial, istoric agresiv sau
închis în automatismele cotidiene, repetate pân!

la a m!cina orice voin#! de evadare: personajele,
ca s! folosim o formul! atât de expresiv! "i cuprin$
z!toare, fiind aduse în situa#ia de a%!i lua câmpii.

În absen#a unor portrete „elaborate”, ca
dimensiune, în sensul detaliilor abundente (altfel,
portretele au o înc!rc!tur! semnificativ! puternic!)
"i a descrierilor stufoase, cantitatea verbelor, a
atributelor calificative acordate st!rilor prin care
trec personajele, din perspectiv! auctorial!, este
substan#ial! "i sublinierea lor prin cursive a fost
necesar!, tocmai pentru a marca abunden#a lor.
În lipsa lumii citate,
adic! a dialogului din$
tre personaje, pentru
a le putea caracteriza
prin propria limb!, prin
propria vorbire, nu
ne r!mâne decât ca
lumea narat# s! fie
singura modalitate de
a p!trunde în psihicul
lor. Folosirea unor
mijloace apar#inând
diferitelor ideologii
literare (clasicism,
baroc, manierism,
pre#iozitate, roman$
tism, realism, natura$
lism), reafirmate subtil
"i negate avangardist
prin parodiere "i
parodierea parodiei
(Eugen Negrici), prin
suprarealism "i absurd
– toate acestea
ne impun un efort
substan#ial de aten#ie
"i de delimitare. Ad!ug!m paradoxul, caracteristic!
eviden#iat!, cum am precizat, de Solomon Marcus,
situa#iilor deopotriv! contradictorii "i demonstrabile,
posibile% "i posibilit!#ile de lectur! a unor alte
paradigme lingvistice "i de în#elegere, chiar
pilduitoare, „profetice”. Relief!m de la început
"i apartenen#a textelor lui Urmuz la literatura de
puternic impact estetic, la epicul major, la încadrarea
textelor în specii literare distincte, a"a cum autorul
însu"i, în mod demonstrativ "i parodic, le nume"te,
f!r! a le nega ca specie: roman, fabul#, epopee. 

Spre deosebire de al"i avangardi#ti, Urmuz
nu caut! forme literare hibridate, subminate
de întreruperi logice, de incoerent, de

abolire sau fracturare gramatical!, de renun#are
la punctua#ie, de disloc!ri sintactice "i de înc!rcare
baroc! a textului, intersect!ri ilogice, cu elemente
apar#inând altor arte (pictopoezie, sugestie formal!
corespondent! con#inutului, temei textului, ca la
Guillaume Appolinaire), dicteu automat, hazardul
„formelor” dup! cum se împr!"tie culoarea pentru
un oarecare efect cromatic. Din suprarealism, Urmuz
„preia” (cuvântul e relativ, Urmuz fiind un precursor)
tehnici de compozi#ie "i de construc#ie (constructi$
vism): observa#ia lui Adrian Marino c! nu putem vorbi
nici de antiliteratur#, nici de antiepic, nici de antiroman,
în sensul desfiin#!rii lor, e îndrept!#it!% Urmuz cultiv!
specii literare clasice "i romantice, teme predilecte
în epoc!, fiind în epoc# din acest punct de vedere "i
devansând$o prin noutatea scriiturii, a stilului. Nicolae
Manolescu (Arca lui Noe. Eseu despre romanul
românesc) observa, cu fine#e analitic!, complementa$
ritatea dintre literal "i literar, asocierile printr$un fel
de paralogism formal, intrând, cum spune, în „miezul
problemei” sau, cum zicea Nicolae Balot!, în acele
situa#ii „de$a dreptul urmuziene”. Opinia lui Tudor
Vianu se îndrepta în aceea"i direc#ie, vorbind
de o „persiflare a fixismelor de limb!”. 

Persiflarea presupune "i parodiere. Urmuz pare
a$"i persifla "i propriul stil, propriul „limbaj” "i numai
în acest sens pot fi în#elese constructele, compusele
cu anti%, în#elegând, mai bine decât oricare alt avan$
gardist, c! fiind anti% a tot ce "i mai ales cum s$a scris
literatur! pân! la tine, "i opera ta va avea aceea"i
soart!, în procesul continuu de primenire a formelor

artistice, pân! la „epuizarea” spiritului uman. &i în
acest sens, considerarea ca parodiere a parodiei
în prozele lui Urmuz, pe care o face Eugen Negrici,
nu numai c! se sus#ine, dar trebuie reconsiderat!
la orice nivel al acestor texte exemplare. A"a cum
Natura cuprinde nenum!rate forme în continu!
transformare (vezi Pu"in# metafizic# !i astronomie:
„setea mul#imilor, a încâlcelei "i a contradic#iei”,
„setea num!rului, distan#elor "i iu#elilor mari, f!r! rost
"i necesitate”: singurele legi dup! care func#ioneaz!
Universul – purul hazard), tot a"a spiritul uman, prin

datul crea#iei, caut! s! se exprime
mereu diferit, c!utând forme noi,
transformându$le. Aparent, totul e
urmare a luptei fiin#ei umane de a
crea con"tient, de a st!pâni mental
realitatea "i de a crea prin for#a
cuvântului "i deci a gândirii. În rea$
litate, "i fiin#a uman!, am!gindu$se c!
e st!pân! pe propriul destin, e dus!
înainte de aceea"i sete, atras! de
aceast! sete „f!r! rost "i necesitate”.
E o iluzie, pare s! ne spun! Urmuz,
c! exist! ceva permanent: totul
e supus fie transform!rii, meta$
morfoticului, fie repet!rii. &i în litera$
tur! func#ioneaz! acelea"i principii:
clasicismul de secol XVII reia
clasicismul „vechilor”, Antichit!#ii,
romantismul se întoarce la „subiecte”
"i atmosfer! de Ev Mediu "i la baroc%
iluminismul, la noi mai departe ca
epoc!, prin Istoria Ieroglific# a lui
Cantemir, "i prin &iganiada lui
Deleanu, ceva mai aproape (la o
distan#! de mai bine de 100 de ani)
de baroc% prin pa"optism, în spa#iul

culturii române, „arzând etapele”, dup! expresia
lui Ibr!ileanu, ideologiile literare se întrep!trund,
clasicism "i romantism, atingând perfec#iunea prin
Eminescu în epoca postpa"optist!, junimist!, sintez!
de apollinic "i dionisiac (= „art!” – Nietzsche). Moder$
nismul se inspir! din arta primitiv!, din mitologie
(a"a cum o f!cea "i romantismul explorând basmul,
legendarul, istoria real!), din elemente de sintez!
tradi#ionalist!, c!utând esen#ialitatea simbolic!
a formelor simple sau alambicarea, ambiguitatea. 

Putem sintetiza prin observa#ia f!cut!
de Adrian Marino, într$un context din care
nu lipse"te Urmuz: „Orice crea#ie autentic!

are voca#ia clasicit!#ii. Dincolo de inten#ii "i programe,
ceea ce triumf! în cele din urm! "i în orice ipotez!
este realizarea. Iar realizarea estetic! nu este
posibil! f!r! un num!r de condi#ii minimale, care #in
de esen#a oric!rei structuri artistice. În mod analog,
manifestele cele mai incendiare nu pot fi concepute
decât într$o anumit! ordine a ideilor, cu o bun!
silogistic!.” A"adar, "i textele lui Urmuz trebuie
în#elese ca anti% doar în sensul unui alt fel de a scrie
literatur!, fa#! de formele anterioare, f!r! a nega
literatura ca form! de manifestare a spiritului uman,
dar ajuns! în pragul epuiz!rii ideilor de con#inut
"i formale. Urmuz pare a nu nega teoretic vechiul
„artistic”, ci doar practic, prin propria literatur!,
propunând altceva ca form!, dezideratul artei literare,
gratuita inutilitate, arta „pur!”. În Algazy & Grummer,
mai ales, literatura e definit! ca o „hran! mai aleas!”
decât altele% cea veche, „ce mai r!m!sese bun
în literatur! e mâncat "i digerat” de mai tân!rul
Grummer. B!trânului Algazy i se restituie totu"i
aceast! hran! superioar!, dup! ce „fermenteaz!”
în stomacul asociatului care „o vomit! în mâinile lui
Algazy, trezindu$i fiorii literaturii viitorului, g!sind c!
tot ce i se ofer! este prea pu#in "i învechit...” Nefiind
niciunul în stare s! g!seasc! „prin întuneric hrana
ideal! de care amândoi aveau atâta nevoie, reluar!
atunci lupta cu puteri îndoite "i, sub pretext c!
se gust! numai pentru a se complecta "i cunoa"te
mai bine, începur! s! se mu"te cu furie mereu
crescând!, pân! ce, consumându$se treptat unul
pe altul, ajunser! ambii la ultimul os... Algazy
termin! mai întâi...” 

Paradoxul Urmuz. 
Parodierea parodiei
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Arta – „hrana ideal!”. Epilogul din Algazy &
Grummer definitiveaz! un adev!rat manifest
literar, rezumând întreaga atitudine a frondei

care se opune vechii literaturii, „hrana ideal!” a
vechilor, dar "i a celor noi, posteritatea având acela"i
destin, al apogeului "i, apoi, al pr!bu"irii inevitabile:
„una din so#iile lui Algazy” [o adept!!] devine,
simbolic, „m!tura care, dând de dou!$trei ori, în
dreapta "i în stânga [adic! f!r! a excepta vreo
alegere], m!tur! tot ce g!si [„într$un "an#, la poalele
muntelui”], la gunoi...” E un adev!rat manifest,
cuprinzând nu numai o atitudine, ci "i o convingere
ferm!, o întreag! profesiune de credin#!, o viziune
aproape profetic!. E de spus "i c! perioada inter$
belic! aproape c! epuizeaz! formele de manifestare
artistic!, cea de a doua jum!tate a secolului XX
nemaifiind tot atât de prolific! în forme artistice noi,
probându$se întrucâtva criza spiritului, instituirea
cenzurii transcendentale. E prima perioad! în istorie
când !tiin"a o ia înaintea Artei. Artele nu mai #in pasul
cu descoperirile "tiin#ifice "i pierd o parte din impactul
public al altor epoci. Se extind temele, subiectele, în
contact cu evolu#iile "i transform!rile sociale, politice,
economice, dar formele noi sunt din ce în ce mai
rare "i mai pu#in spectaculoase. Neomodernismul,
postmodernismul, transpostmodernismul "i alte
câteva direc#ii artistice sunt, cel pu#in cantitativ, în
diminuare fa#! de numeroasele tendin#e, de desc!$
tu"are, manifeste în prima jum!tate a secolului trecut
"i, în afar! de elementele de compunere neo#, post#,
transpost#, nu "i$au g!sit înc! un nume propriu
dincolo de esen#a lor modernist$. O enumerare a
ideologiilor estetice interbelice ar fi suficient! pentru
a marca „deficitul”. Se multiplic! îns! formele de
investigare a literaturii, poetici, retorici, aspecte
teoretice, terminologie, aspecte lingvistice, multipli$
carea "tiin#elor din domeniul limbajului: lingvistica
textului, semantica, semiotica, semasiologia, para$
digmatica, hermeneutica, gramaticile etc. etc. De
asemenea, critica literar!, domeniu care valorific!
"i „recreeaz!” opera literar!, instituie perspective
multiple, construie"te istorii tematice, coborând
investiga#iile la istoria unor motive, teme, specii
literare, "coli "i mi"c!ri literare mai mult sau mai pu#in
locale, la monografii de autor, de epoci etc. Adic!
o extensie a cercet!rii "tiin#ifice. În ciuda faptului c!
se scrie foarte mult, "i ca urmare a evolu#iei sociale,
ideologiile literare, artistice, perspectivele estetice
noi sunt pu#ine. În domeniul romanului, de exemplu,
dup! Balzac, Proust, Gide, Faulkner, James Joyce,
Dostoievski, Kafka nu apar formule noi. Remarca
pe care o face îns! Nicolae Manolescu c! exist! tot
atâtea genuri romane%ti câte romane exist!, f!când
practic imposibil! orice clasificare strict!, este îndrep$
t!#it!, cu amendamentul c! doar unele am!nunte,
uneori semnificative, alteori nu, ar putea elibera
textele respective din încadrarea lui Ibr!ileanu (roma$
ne de crea"ie "i de analiz$) sau de încadrarea de
excep#ie a exegetului nostru (doric, ionic sau corintic).
Formula lui Urmuz, a romanului s!u „în patru p!r#i”,
e una nou!, încadrabil! în ceea ce se în#elege prin
originalitate, imposibil de imitat, pentru c! formula ar
fi imediat recognoscibil!, a"a cum, dac! cineva ar
imita „stilul” lui Brâncu"i, ar fi imediat dat în vileag. 

Oincursiune în via"a sufleteasc! a perso$
najelor, judecat! ca psihic, introspectiv, ca
sensibilitate manifest!, e în m!sur! s! ne

aduc! mai aproape un Urmuz inteligibil, construind
ra#ional, con"tient, cu o sinceritate dezarmant!, dar
încifrat!, ca s! nu zicem ermetizat!, în stil, în scriitura
sa neobi"nuit!, nou!. În calitate de psihologie, psiha$
naliza este „o psihologie a incon"tientului”, spre
deosebire de psihologia prefreudian! care este o
„psihologie a con"tiin#ei”. Psihologia incon"tientului
studiaz! acele fenomene psihice care nu sunt acce$
sibile în mod direct con"tiin#ei, ci doar datorit! inter$
ven#iei interpret!rii de tip psihanalitic. Psihanaliza
incon"tientului nu anuleaz! psihologia con"tiin#ei,
ci o completeaz!. Primele con#inuturi ale incon"tien$
tului descoperite de psihanaliz! au fost de natur!
instinctual! (acele comportamente umane neaccep$
tate de cultur!). 

Dup! Freud, incon%tientul este preistoria dez$
volt!rii libidoului. Tendin#ele sexualit!#ii cele mai
expuse reful!rii datorate cenzurii culturale apar#in
sexualit!#ii infantile (pân! pe la "ase ani). Adler
va pune în discu#ie con#inuturile sociale ale
incon"tientului. Dorin#a de autoafirmare, care reia
nietzscheiana voin"$ de putere, "i corelativele

sentimente de inferioritate sunt luate în considerare
de acesta. C.G. Jung vorbe"te de un „incon"tient de
jos”, produs de reful!ri "i de un „incon"tient de sus”,
alc!tuit din norme culturale interiorizate afectiv în
prima copil!rie. Aceast! instan#! superioar! e numit!
de Freud Supraeu. Savantul psihanalist Vasile Dem.
Zamfirescu reaminte"te c!, dup! Freud, „secretul
vie#ii” ar consta din lupta dintre Eros "i Thanatos,
dintre instinctul vie"ii "i instinctul mor"ii. (Introducere
în psihanaliza freudian$ %i postfreudian$, Curs
universitar, Edi#ia a treia, Editura Trei, Bucure"ti,
2012, p. 41) E acesta un conflict care s! poat!
fi identificat "i în cadrul textelor lui Urmuz? 

Psihanaliza, ne spune eminentul psihanalist,
nu reduce psihicul tuturor la suflet (psihic), ci
demonstreaz! prezen#a con#inuturilor psihice
incon"tiente în marile opere culturale, f!r! s!
conteste specificul acestora, de exemplu, ireduc$
tibilitatea valorii estetice. Asta înseamn! c! nu
con#inutul psihic (con"tient sau incon"tient) produce
valoarea estetic!, ci talentul creatorului. „Tendin#ele
oedipiene refulate produc la nevrotic simptome, la
omul s!n!tos psihic, disconfort, iar la creatorul de
geniu, opere literare de mare valoare – Hamlet de
Shakespeare.” Cele mai frecvente dimensiuni ale
psihanalizei aplicate sunt psihanaliza literaturii "i
psihanaliza artei. (Vasile Dem. Zamfirescu, op. cit.,
p. 42) Între altele, psihanalistul aminte"te "i de
lucrarea doctorului Constantin Vlad, din 1932, Mihai
Eminescu, din punct de vedere psihanalitic, în care
acesta f!cea o analiz! de mare impact critic privind
„rela#ia dintre opera poetului "i via#a sa psihic!
profund!”. (Op. cit., p. 74) Afirm!, de asemenea,
c! nici G. C!linescu, nici Perpessicius nu pre#uiau
prea mult acest fel de investigare a artei, a literaturii
"i creatorului de literatur!.

Preocupat de psihanaliz! a fost îns! Lucian
Blaga. Piesele de teatru Ivanca "i Fapta
(1920) se bazeaz! pe idei freudiene despre

complexul lui Oedip "i Kastrationem complex, iar
Filosofia culturii se bazeaz! pe ideea de incon%tient
colectiv. Nici drama Me%terul Manole, din 1927,
nu e str!in! de acest „incon"tient” – vezi personajul
G!man "i mul#imea. Proza lui Camil Petrescu e
imposibil de interpretat f!r! aceast! dimensiune, la
nivel individual sau colectiv (vezi r!zboiul). Rebreanu,
prin „glasul p!mântului” "i „glasul iubirii”, alternând,
defulant "i refulant, ori prin comportamentul lui Petre
Petre, care î"i reprim! din ra#iuni sociale instinctele
sexuale, dar care vor exploda violent, trecând s!lbatic
peste orice determinare moral!, deschide la noi
marea proz! a sufletului. 

Indiferent de domeniul c!ruia se aplic! (boala
psihic!, starea de s!n!tate psihic! sau domeniile
importante ale culturii: filosofia, religia, artele, morala,
"tiin#ele), psihanaliza folose"te aceea"i perspectiv!
a incon"tientului psihic. Spre deosebire de perechea
„normal – patologic”, bazat! pe criterii statistice,
cantitative, cum spune Vasile Dem. Zamfirescu,
perechea „s!n!tate – boal!” #ine seama de „criterii
intrinseci calitative”. (Op. cit., p. 74) Freud relateaz!
o scen! în care so#ul, nereu"ind s! între#in! actul
sexual cu so#ia, pentru a nu se ru"ina în fa#a servi$
toarei care ar fi g!sit a"ternutul imaculat, arunc!
cerneal! ro"ie în patul conjugal. E aici „sensul
simbolic al unui act compulsiv, strâns legat de for#ele
psihice în conflict, care$l produc”. So#ia pluseaz!
"i vars! "i ea cerneal! ro"ie pe fa#a de mas!
din camera al!turat!, p!rând a$"i spune sie"i "i
servitoarei: „Nu e adev!rat, el nu are de ce s! se
ru"ineze!” Femeia îns! se izolase de lume, desp!r#it!
în fapt de so# (nu "i juridic) pentru a evita orice ispit!
"i ru"inea social! – „gura lumii”. Femeia îns! spera
s!$"i refac! via#a, nu avea îns! curajul s! o spun!,
pentru c!, de fapt, so#ul era impotent. (Dup! Vasile
Dem Zamfirescu, op. cit., p. 79) 

Aplicând, p!trunzând în proza lui Urmuz,
s! ne amintim comportamentul lui Stamate
care „"terge cu un otrep pâlnia "i îi unge

g!urile mai principale cu tinctur! de iod”, de parc!
ar vrea s! spun!, s! transmit! c! e „curat!”, „nou!”,
„nefolosit! înc!”, „dezinfectat!” "i nu „ruginit!”,
amu"ind o realitate ru"inoas!, pe care refuz! s!
o accepte. În schimb, so#iei „legitime "i devotate”
îi d! „în degrab! o vopsea”. În Fuchsiada, eroul are,
de asemenea, un comportament compulsiv, alternant
(nu altfel sunt Stamate, Turnavitu, Cotadi "i Dragomir
ori Grummer% eroul din Plecarea în str$in$tate e deja

un model de frustrare, situat! între reprimare "i
explozie (so#ia „b!trân!” "i „netrebnic!”, de"i „seac!”
pasional "i tocmai din acest motiv, sufer! de gelozie),
dar r!mâne s!n!tos psihic, de"i are propriile lui
halucina#ii "i visuri (aspira"ii, cum sunt cele muzicale,
morale, educa#ionale), asemenea unui individ normal.
Dar "i vise, cu cele dou! con#inuturi – „manifest”
(ceea ce este con"tient "i poate fi con"tientizat) "i
„latent” – dorin#a incon"tient! de natur! instinctual!
sau pulsional!. 

Eliberarea. Divina muzic!. Stamate "i Fuchs
au un psihic mai complex, cu preponderen#a
unei dorin#e care le motiveaz! par#ial

comportamentul% primul, de a împlini, deopotriv!, un
ideal de cunoa"tere "i unul emo#ional, ambele legate
între ele, dragostea devenind ea îns!"i o form! de
cunoa"tere "i un suport pentru cunoa"terea lumii
în general. Cel de$al doilea, c!utând fericirea tot
în dragoste, sentiment care st! nu numai la baza
crea#iei artistice, s!mân#! a „divinei muzici”, a
sunetului, ci la na"terea lumii înse"i, a omului "i
Olympului, „c!l!uzitor”, germinativ. Deziluzionat
c! dragoste absolut! (tem! romantic!) nu exist!,
Stamate, „c!tând pentru ultima oar! prin tubul
de comunica#ie”, se elibereaz! de toate frustr!rile,
pentru c! „mai prive"te o dat! Kosmosul cu ironie
"i indulgen#!” ("i ironia "i în"elegerea sunt forme
de ap!rare împotriva violen#elor de orice fel)%
agresivitatea e "i ea inutil!, pentru c! fuseser!
eliminate motivele (so#ia „devotat!” e ermetizat$
într$un strat „de vopsea” "i „cusut! într$un sac imper$
meabil”% Bufty, fiul, "i „pâlnia” sunt „arunca#i într$un
tramcar "i li se face vânt cu dispre# în Nirvana”.
Închiderea so#iei într$un „sac impermeabil”, pentru
a p!stra „mai departe, intact!, tradi#iunea cultural!
a familiei” sugereaz! c! Stamate ia hot!râri radicale,
a"a cum procedeaz! "i cu ingrata pâlnie "i cu
„pref!cutul” Bufty, cel care doar mimeaz! dragostea
filial!. Nirvana înseamn! „stingere”% alegoric,
semnific! „eliberarea din durere”, dar polisemia
cuvântului cuprinde "i sensurile de „dispari#ie”,
„sfâr"it”, „curmarea existen#ei”, dar "i „curmarea
"irului de reîncarn!ri”, deci „inexisten#a”, „antipodul
lumii imediate a lucrurilor schimb!toare "i instabile,
al lumii pline de agita#ie, emo#ie "i suferin#!”. Cu
aceast! semnifica#ie, Nirvana ar fi echivalent! cu
mântuirea. (Victor Kernbach, Dic"ionar de mitologie
general$. Mituri. Divinit$"i. Religii, Ed. Albatros,
Bucure"ti, 2004, pp. 445$446) În Pâlnia %i Stamate,
sensul duce spre în#elesul de uitare, „uitarea oarb!”,
„eterna pace”, semnifica#ii c!tre care ne îndruma
"i Eminescu, excelent cunosc!tor al mitologiei
Hindustanului, budiste "i brahmane. P!trunderea
în Nirvana nu mai e îns! aici, în textul lui Urmuz,
o recompens!, ci o pedeaps!, pentru c! nici Bufty,
nici pâlnia nu dovediser! vreo virtute, pentru a deveni
sfin#i prin credin"$, b$rb$"ie, aten"ie, concentrare
%i în"elepciune, "i nu vor str!bate „cele trei por#i
ale eliber!rii”, de"i Bufty, „urcat sus”, fusese „l!sat
s! intre "i s! treac!”, dar nu e vorba de Nirvana,
ci de „pâlnie”! – fiecare dintre ele c!p!tând un sens
negativ: golul, vacuitatea, apoi absen"a semnelor
"i absen"a dorin"elor, care, f!r! starea care permite
revela#ia sinelui, nu mai pot deveni por#i ale eliber!rii.
Astfel, trimiterea în Nirvana nu mai produce fericirea,
ci un chin permanent: Stamate î"i vindec! frustr!rile
prin pedeaps! "i nu prin generozitate. Cu privire la
sine, Stamate se deta"eaz! de realitate "i, pierzând
ra#iunea, con"tiin#a lumii (= nebunia), accelereaz!
tendin#a de a p!trunde "i a disp!rea în „infinitul mic”,
adic! într$o tendin#! etern!, nesfâr"it!, o tulburare
f!r! sfâr"it, spre „cap!tul misterios al canalului”,
spre cunoa"terea cauzei cauzelor, tema din Pu"in$
metafizic$ %i astronomie% „Kosmosul” de la cap!tul
tubului de cunoa"tere, de comunica"ie, „ce i$ar fi
permis s! satisfac! "i cerin#ele dragostei, "i intere$
sele superioare ale "tiin#ei”. Pendularea aceasta între
realitate, metafizic "i mitologic e o modalitate de a se
crea ambiguitate, asocieri, alegorii "i polisemii care
ne oblig!, în plus, la încadrarea prozei lui Urmuz
în modernism "i avangardism. Fuchs, de exemplu,
caut! dragostea, rateaz! o prim! încercare trupeasc!
dar, continuând o misiune implacabil!, dispare "i
el „pentru totdeauna, în mijlocul naturii m!re#e "i
nem!rginite...” E cam acela"i lucru cu dispari#ia
în „infinitul mic” a lui Stamate din Pâlnia %i Stamate,
numai c! Fuchs se scufund! în infinitul mare, tot f!r!
un liman, un cap!t, o limit!, „spre gloria Eternit!#ii...”

(Va urma)
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Începutul anului 1889
nu!l g"si prea bine pe
„mo#ul” Ion Creang". La

Ia#i „pe d"râm"turile Junimii”,
se ridicase, „oarecum la
concuren$"”, cum observ"
G. C"linescu (Via!a "i opera
lui Ion Creang#, Bucure#ti!

Chi#in"u, Ed. Litera), o alt" tinerime, grupat" în jurul
doctrinarului socialist #i profesorului ie#ean Ion
N"dejde (1854!1928, directorul, împreun" cu Vasile
Mor$un, al revistei Contemporanul), din care f"ceau
parte, între al$ii, Eduard Gruber (1869!1896), ginerele
Veronic"i Micle, tân"r creditat cu faim" de filosof, dar
#i Artur Gorovei, Artur Stavri (viitorul prefect liberal, ce
semna cu numele de Coresi, atât la Contemporanul,
cât #i în Adev#rul #i Convorbiri literare), #i care!l
convinseser" pe Creang" s" citeasc" în Cercul lor
literar un fragment din partea a IV!a a Amintirilor din
copil#rie. Acum, noteaz" G. C"linescu, „Creang" nu
mai asculta sfaturile altora, ci d"dea el însu#i sfaturi”
(op. cit., p. 224) prezidând adun"rile serios "i !eap#n,
cum v"zuse el c" proceda Maiorescu, la Junimea:
„Ia mai cite#te odat", rostea el, m"surând fraza”,
asta pentru c" „unica lui con#tiin$" artistic" era m"su!
ra” (noteaz", con#tiincios Artur Gorovei, în articolul
Amintiri despre Ion Creang# ($ez#toarea, V, decem!
brie 1889). Mai târziu, îmbulzindu!se în bojdeuc#,
tinerii îl g"sesc pe maestru îmbr"cat lejer, cu celebra
lui c"me#oaie de in, cu dungi albastre, înconjurat
de pisici, dar #i de „însemn"ri, caiete #i c"r$i” (Grig
I. Alexandrescu, Biografia lui I. Creang#, în Opere
complete, I, Biblioteca pentru to$i, 28, p. 173). 

„Dar cu s"n"tatea cum mai mergi, mo" Creang"?”,
întrebau ei, f"cându!se a nu!i observa fa$a supt",
g#lbenicioas#, #i sl"biciunea evident", în ciuda
„voiniciei afi#ate ostentativ.” „Ia, stupesc în barb" #i
trag oghealul”, o da pe glum" Creang", apoi, serios:
„D!apoi iar mi!a venit pârdalnica de boal"”. În var",
se!auzir" de la Bucure#ti ve#tile rele, c" Eminescu
ar fi iar bolnav, apoi sosi #tirea cea grozav": Eminescu
a murit! (p. 225). Creang" fu v#zut plângând ca un
copil "i adormind cu cartea lui Eminescu în mân#.
Apoi, firesc, ca fost preot ce  se afla, chiar #i a#a,
oprit de dou" ori de la slujire, Creang" fu cuprins #i
de presim$irea mor$ii, care!i înnegri #i mai tare inima:
„De!acum nu!i mult pân" departe”.

Pe 31 decembrie, institutorii Ia#ului cerur"
o audien$" ministrului Instruc$iunii, Theodor Rosetti
(1837!1923, fost junimist, conservator, #i membru în
Consiliul de administra$ie al ziarului Timpul). Era o zi
cu ploaie, iar z"pada topit" f"cea mersul #i mai greu.
Ion Creang" ie#i #i el în târg s" afle ce mai e nou.
Pe la prânz, i se f"cu r"u #i se ab"tu pe la tutungeria
fratelui Zahei, de pe strada Goliei 51, unde!l prinse
moartea. Spre sear", amicii, lua$i prin surprindere de
trista veste, nu prea avur" ce mai face. Institutorul
Gh. Ien"chescu, cel cu manualele, se ocup" de
înmormântare #i tot el merse la primarul Vasile Pogor
(1833!1906, #i el junimist #i anticuzist), ca s"!i ob$in"
o groap" în cimitirul cel mare al Ia#ilor, Eternitatea.
În prip", se tip"ri #i o invita$ie, cu totul banal", ce
se încheia cu o impardonabil" gre#eal" gramatical":
„Fii(!), frate #i surori roag" pe to$i amicii #i colegii
a asista la înmormântare” (p. 228).

Într!adev"r, pu#ini fur" prezen#i la funeralii,
pe 2 ianuarie, între ace#tia aflându!se Eduard
Gruber, cel care va rosti #i cuvântul de adio,

apoi profesorul N. Iorga, Stavri, Gorovei #i, evident,
Ien"chescu, împreun" cu „tovar"#ii” de la manuale.
Peste câteva zile, mai precis, pe 5 ianuarie, dup"
cum consemneaz" scrupulos istoricul literar Nicolae
Georgescu, în articolul Eduard Gruber "i destinele
eminescianismului (Cercet#ri filosofico%psihologice,
an III, Bucure#ti, 2011, p. 103 #i urm.), la Hotelul
Traian din Ia#i are loc o întâlnire unde se stabile#te
destina$ia manuscriselor lui Creang". De#i fusese
rugat, prin Petre Missir, s" încredin$eze textele
Junimii, pe motiv c" ele ap"ruser" ini$ial în Convorbiri
literare, fiul scriitorului, c"pitanul Constantin Creang",
prefer" s" i le ofere lui A.D. Xenopol, împreun"
cu suma de 9 mii de lei, probabil mo#tenire de la
Creang", în vederea alc"tuirii unei edi$ii complete.
Apoi, odat" contractul încheiat, merser" la bojdeuc#,
de unde ridicar" manuscrisele, „câte s!au mai g"sit”,
prilej cu care mai scotocir" prin lucrurile defunctului,

de unde alese fiecare ce dori, iar restul îi l"sar"
Tinc"i, „$iitoarea”, viitoarea doamn" Ecaterina Deliu,
care, „sc"pând de terfeloagele ce!i #edeau de atâta
vreme în gât, f"cu, în sfâr#it, cur"$enie” (p. 229).
Desigur, „alt" moarte se c"dea feciorului Smarandei
#i al lui %tefan al Petrei, care se r"t"cise dincolo
de Siret” (p. 228), dar, am v"zut, „i!a fost dat altfel”. 

Interesant" este #i soarta manuscriselor lui
Ion Creang". Cump"rate de la Emil Gârleanu, în
februarie 1908, ele au intrat în posesia Academiei
Române. La acestea se adaug" o serie de Scrisori,
vândute de fiul scriitorului, Constantin Creang", unui
oarecare Vupperman, din Ia#i, în iunie 1907, ajunse,
pe vremea directoratului lui G. C"linescu, în 1954, la
Institutul de Istorie Literar" #i Folclor. Pân" la acest
moment, ce se prelunge#te istoric, târziu, spre anul
1915, cu excep$ia câtorva articole memorialistice,
semnalate de biografii târzii ai lui Ion Creang",
practic interesul pentru valorificarea mo#tenirii literare
a marelui povestitor humule#tean a fost cu totul
minimal. Tonul acestei atitudini, greu  de în$eles,
l!a dat inclusiv Titu Maiorescu, care a v"zut în
„nepre$uitul Creang"” mai degrab" un scriitor
„poporal”. Pentru junimi#ti, se pare c" simpla pre!
zen$" a lui Creang" la #edin$ele curente, dar mai
ales la Serb"rile Junimii, unde str"lucea prin textele
rostite când „pe uli$a mare”, când pe cea „mic"”,
era de ajuns pentru a contura impresia de realism
!#r#nesc, f"r" alte conota$ii de tip intelectual. Sur!
prinz"tor, primul interpret cu adev"rat empatic fa$"
de con$inutul rural #i, în esen$", etic, al operei lui
Creang", a fost un biograf amator, p"rintele econom
Dumitru Furtun", un c"ut"tor autentic de comori
bibliofile pierdute în cotloanele arhivelor ori ale
colec$iilor personale de scrisori, o revela$ie istorio!
grafic" târzie, am spune, dar niciodat" ignorat" de
veritabilii degust"tori de rarit"$i filologice, între care
se situeaz" #i neobositul editor Gheorghe Macarie. 

Pasionat înc" din vremea frecvent"rii
Seminarului „Veniamin Costachi”, din Ia#i,
de crea$ia lui Ion Creang", p"rintele Dumitru

Furtun" va transforma, de!a lungul vie$ii, aceast"
pasiune într!un adev"rat „cult” al marelui scriitor
(Gh. Macarie, Introducere, Istorie literar#, Colec$ia
Pr. Dumitru Furtun#, Omul "i opera, Ia#i, Ed. Sf.
Mina, p. 9). Stabilit la Dorohoi, dup" 1915, va sluji
la „bisericu$a” de lemn, monument istoric a ora#ului,
iar, între 1916!1940, va preda la mai toate #colile
mari ale urbei, o vreme fiind #i director, de unde

#i titlul onorific de econom al Seminarului „Pimen
Mitropolitul”. „Animator al vie$ii culturale de provincie”,
cum ne asigur" biograful s"u, Gh. Macarie (p. 10),
va conduce o vreme revistele Tudor Pamfile #i
Însemn#ri, unde public" majoritatea scrierilor sale.
Opera sa istoriografic" principal", din p"cate
nefinalizat", este îns" Cuvinte "i m#rturii despre
Ion Creang# – cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la
moartea sa (Bucure#ti, Editura Libr"riei Leon Alcalay,
1915, 100 p.). Ulterior, pân" în 1949, p"rintele D.
Furtun" va mai publica 39 de texte pe aceea#i tem"
(ultimul, în Almanahul Pentru pace "i cultur# lupt#m),
25 dintre acestea fiind cuprinse în volumul editat
de Gh. Macarie, f"r" îns" a da un contur final unei
cercet"ri unice în peisajul critic al vremii. 

Împletind confesiunea direct" cu documentele
de arhiv", m"rturiile epistolare cu informa$iile culese
direct de la surs", de la rude, cons"teni, prieteni,
p"rintele D. Furtun" alc"tuie#te, în cartea sa, un
portret literar veridic al lui Ion Creang", diferit de
m"rturiile „joviale”, v"dit prelucrate, aranjate, ale unor
„biografi” în goan" dup" senza$ional. Iat", de pild",
tabloul trist al mormântului p"r"sit, în consonan$"
cu surparea bojdeucii, singurele m"rturii directe
ale trecerii prin via$" ale lui Ion Creang": „Cel care
înveselise #i avea s" înveseleasc" de!a pururi o na$ie
întreag" n!a avut m"car o cruce la groap". Mân" de
la mân", ni#te tineri de treab", #i ei s"raci #i nec"ji$i,
i!au pus la cap o cruce de lemn acum 5 ani (în 1909,
la dou"zeci de ani de la moarte, n.n.). Azi sunt 25
de ani de la moartea scriitorului. Cei mari de tot
din aceast" $ar" lipsesc cu des"vâr#ire de la mor!
mântul cel p"r"sit. S"!i l"s"m, deci, la Dumnezeu&
învredniceasc"!se unii ca ace#tia de cinstea cu care
l!au cinstit ei pe marele Creang", de i!au l"sat groapa
pustiit" #i c"su$a din 'ic"u prad" pr"bu#irii” (p. 85).

Despre educatorul Creang", p"rintele
Furtun" afirm" c" era o adev"rat" persona%
litate pedagogic#. Ca un argument supli!

mentar, este invocat" coresponden$a, inedit#, cu
fiul s"u, Constantin („Care nu ne va lua în nume de
r"u dac" r"scolim fi#ele de la Academia Român"”,
adaug" prevenitor biograful). Iat"!l, deci, pe „mo#”
Creang" precaut cu laudele la adresa fiului: „Costachi,
Costachi, cum nu dai laud" lui Dumnezeu c" te!ai
v"zut ce e#ti?” (Scrisoare din 12 decembrie 1880,
mss. 199, f. 15.) Alt"dat" îl încurajeaz": „Vezi doar
c" e#ti tot atât de r"u, pe cât e#ti #i de bun alt"dat"”.
(Scrisoare din 26 octombrie 1884, ibidem, f. 74.)

O biografie timpurie a lui Creang"
Marian NENCESCU

Am rev"zut de curând ultima parte a filmului
Amintiri din copil#rie (1964, regia: Elisabeta
Bostan), ecranizare dup" bine!cunoscuta

carte a lui Creang". Dup" un drum lung, c"lare,
prin z"pad", Nic" – b"iat de nici 12 ani – ajunge la
Bro#teni, adus la înv"$"tur" de bunicul s"u dinspre
mam", David Creang", #i „a#ezat în gazd", cu toat"
cheltuiala lui, la una Irinuca”: „Nu!i r"u, m"i %tefane,
s" #tie #i b"ietul t"u oleac" de carte, nu numaidecât
pentru popie, cum chite#te Smaranda (…).  Cartea î$i
aduce #i oarecare mângâiere. Eu, s" nu fi #tiut a ceti,
de mult a# fi înnebunit, câte am avut pe capul meu.”
„(…) Am s" ieu nepotul cu mine #i am s"!l duc la
Bro#teni cu Dumitru al meu, la profesorul Nicolai Nanu
de la #coala lui Balo#, #i!$i vede voi ce!a scoate el din
b"iet”, le spusese David Creang" p"rin$ilor acestuia,
înainte de plecare.

„Cocioaba de pe malul stâng al Bistri$ei, b"rbatul,
fata #i boii din p"dure, un $ap #i dou" capre slabe
#i râioase, ce dormeau pururea în tind", era toat"
averea Irinuc"i.” Aici urma s" stea Nic" pe timpul
#colii, la Bro#teni, împreun" cu Dumitru, fratele cel
mai mic al mamei sale.

Dar #ederea celor doi se termin" în prim"var". Cu
joaca pe munte, la deal de cas", #i cu o idee n"stru#!
nic", dar neinspirat", urnesc o stânc" „numai în$inat"”
din locul ei, care o ia la vale spre gospod"ria gazdei.
„Gardul #i casa femeii d"râmate la p"mânt, o capr"
rupt" în buc"$i, nu!i lucru de #ag". Uitasem acum #i
râie, #i tot de spaim".” A#a descrie, plastic, Creang"
dezastrul. La îndemnul lui Dumitru, î#i strâng lucrurile

#i fug cu pluta pe Bistri$a.
Filmul se termin" curând, f"r" vreo referire la

isprava celor doi, eventual l"sând spectatorul s"!#i
pun" întreb"ri. Îmi aminteam vag c" în carte femeia
nu r"mâne în pagub". Nu puteam s" cred c" bunicul
David l"sase lucrurile a#a #i c" Ion Creang" nu
consemnase asta în amintiri.

Aveam la îndemân" #tiuta edi$ie din 1959,
ilustrat" de Eugen Taru, cu Nic" #i pup"za
pe coperta cartonat". Iat" cum sfâr#e#te

scriitorul „povestea caprelor Irinuc"i” #i, totodat",
prima parte din Amintiri, când b"ie$ii ajung plini de
râie c"preasc" în Pipirig, la bunicul David: „%i dup"
ce ne!a c"inat #i ne!a plâns bunica, dup" obiceiul ei,
#i dup" ce ne!a dat de mâncare tot ce avea mai bun
#i ne!a îndopat bine, degrab" s!a dus în c"mar", a
scos un ulcior cu dohot de mesteac"n, ne!a uns peste
tot trupul din cre#tet pân" în t"lpi #i apoi ne!a culcat
pe cuptior la c"ldur". %i tot a#a ne!a uns de câte
dou"!trei ori pe zi cu noapte, pân" ce în Vinerea Sac"
ne!am trezit vindeca$i taft". Dar pân" atunci a venit
#i veste de la Bro#teni despre stric"ciunea ce f"cu!
sem, #i bunicul, f"r" vorb", a mul$"mit pe Irinuca
cu patru galbeni.”

Era pre$ul omeniei, un am"nunt care lipse#te din film.
Din datele biografice ale scriitorului #i din propriile

relat"ri, bunicul s"u – un bunic de poveste, care înc"
ducea cu str"#nicie vornicia în satul Pipirig – avea
pe atunci cam 65 de ani. Era, cum am zice noi ast"zi,
„un b"trân vulnerabil”…

Un bunic de poveste
Ioan CR!CIUN

C!r"i #i autori
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Trece câte un om prin via!a noastr",
ducându!"i în spate via#a lui, ne lumineaz$
sufletul cu prietenie, cu frumuse#e, cu daruri

pe care în lumea de ast$zi aproape nu le mai g$se"ti.
Trece "i se duce dincolo, îi r$mâne doar numele
"i, uneori, mai vorbesc despre el c$r#ile lui dragi,
ca ni"te comete ale gândului.

Am primit zilele trecute o carte, o antologie
substan#ial$ semnat$ de Tudor Opri". Se nume"te,
modest, Versuri alese, e ilustrat$ de buna lui doamn$,
graficiana de mare talent Elena Boariu, cea pe care
am avut onoarea de a o publica în tinere#e în toate
gazetele la care am lucrat: Via!a studen!easc",
Amfiteatru, Scânteia tineretului, Luceaf"rul.

Cartea mi!a fost trimis$ (prin intermediul fiicei
mele, cardiolog de profesie) de fratele scriitorului,
cunoscutul scenarist Mihai Opri". Parc$ mi s!a
restituit o lume întreag$, o bucurie întreag$ de pe
vremea când l!am cunoscut, l!am apreciat "i l!am
iubit pe Marele S$get$tor, dom' profesor Tudor Opri",
mentorul atâtor genera#ii de scriitori tineri, de elevi
talenta#i, aduna#i de el din toat$ #ara "i urca#i în
paginile unor mari publica#ii. Pu#ini dintre ace"tia
mai scriu despre el, pu#ini îi mai aprind o lumânare,
în gând, m$car, de"i ajutorul pe care li l!a dat a
fost esen#ial, a fost hot$râtor în cariera lor poetic$.

Dar cine oare a fost, este, a r$mas Tudor Opri"?
Un om!zvârlug$, un nebun frumos de tot al literaturii
române din a doua jum$tate a veacului trecut, un
erudit, un fin cunosc$tor al tainelor naturii, al plante!
lor, al insectelor, autor al multor c$r#i enciclopedice,
dar, mai ales, un om ca o bucurie de diminea#$ care
î#i deschidea ziua cu patima lui pentru armonie "i
iubire pur$. Era un om n$scut în 1926, f$când parte,
dup$ cum spune prietenul "i biograful s$u, Ovidiu
Papadima, din „genera#ia pierdut$”. În treac$t fie
zis, câte genera!ii pierdute a avut, are, va mai avea
#ara asta bogat$ "i nefericit$ numit$ România?

Tudor Opri", munteanul aprig legat de Câmpu!
lungul Muscelului, vatr$ de domni "i de scriitori, fiu
de general erou în Primul R$zboi Mondial, nepot al
lui Tudor Mu"atescu, absolvent al liceului de elit$ de
la M$n$stirea Dealului "i al Facult$#ii de Litere din
Bucure"ti, e poetul care "i!a g$sit ca timp de explozie
tocmai deceniul tulburat când „se sf$rmau c$tu"e/
"i se f$ceau împ$r$#ii cenu"$”, cum zicea poemul
proletcultist. El, suavul venit dintr!un Câmpulung
al iubirii, din lumina primei pasiuni pentru Andreea
Negulici, str$nepoata pa"optistului celebru, el,
studentul str$lucit pe care l!au remarcat George
C$linescu "i Tudor Vianu (Dumnezeule, ce decora#ii

pe care #i le po#i pune pe tunica visului!), e poetul
despre care însu"i „divinul critic” spunea: „La 20 de
ani, vârst$ rimbaudian$, Tudor Opri" este un poet
format, st$pân pe cuvinte "i imagini. E greu s$!l fixezi
în perimetrul unor curente literare. Le!a parcurs prin
bune lecturi "i le!a asimilat pe toate, realizând în
topitura versurilor o sintez$ încânt$toare de elanuri
renascentiste, învolbur$ri romantice, unduiri de melos
simbolist, smal#uri "i armonii folclorice, coloane
de puritate "i echilibru.” Asta scria G. C$linescu
în Na!iunea, în 1947. E imposibil s$ mai adaugi
ceva peste astfel de aprecieri ale unui geniu critic.

Cu umilin!", cu adâncul respect al
absolventului Facult$#ii de Filologie din
Edgar Quinet, unde au luminat eternitatea

C$linescu, Vianu, Rosetti, atâ#ia dasc$li de literatur$
român$, îmi permit s$ formulez, totu"i, o caracterizare
sintetic$ a operei lui Tudor Opri". Este opera unui
simbolist naturist. Curent ce nu exist$, desigur, licen#$
poate riscant$ a unui iubitor de literatur$.

Dar aici l!am g$sit, cu toate ale sale, pe prietenul
meu mai vârstnic, dar atât de egal în sim#ire, pe
profesorul Tudor Opri". Una dintre c$r#ile lui se
cheam$ Omul cu iubirile. Prefa#a i!o scrie însu"i
Vladimir Streinu. Aceast$ carte este chiar buletinul
lui de identitate artistic$: „O, scutur$!mi triste#ea
"i minciuna/ %i pune!mi alb ve"mânt de Voievod/
Prea milostiv$, Doamna mea, Niciuna”.

Apoi: „Doamne, mi!a!nverzit un mugur/ Sub o
strea"in$ de papuri!/ Cerul, boab$ grea de struguri,/
L!a înv$luit în prapuri”. Asta o spune într!un poem
dedicat lui Tudor Arghezi pe care îl vizita la M$r#i"or.

Din c$r#i în c$r#i, Tudor Opri" revine la marile lui
iubiri, la muzele lui, ca la ni"te îngeri ai speran#ei.
În multele poeme dedicate frumoasei studente Dana
Comnea, mai târziu mare actri#$ a scenei române"ti,
Tudor Opri" se închin$ ca într!un templu al tinere#ii
eterne: „Doamne, nu m$ face înger/ Str$veziu,
nep$mântesc,/ Vreau s$ cânt "i vreau s$ sânger/
Lâng$ omul omenesc”.

De ce am afirmat c$ Tudor Opri" este un simbolist
naturist? Poate c$ "i versurile urm$toare, de esen#$
arghezian$, vor confirma ipoteza mea: „Jocul acesta
de perechi/ E str$vechi,/ Îl joac$ florile pe crengi,
pe sânul p$"unii,/ Îl joac$ fluturii, c$r$bu"ii, t$unii,/
L$stunii/ Prieteni ai lunii”.

Pot s$!i spun lui Tudor Opri" „prietenul meu”,
pentru c$ ne!a legat mereu un sentiment de respect
reciproc, nealterat de nimic "i el n!a putut niciodat$,
cu niciun prilej, s$ m$ asimileze func#ionarilor literari

care i!au obturat cariera – "i
nici n!a f$cut!o! – pentru c$,
într!o perioad$ grea pentru
mine, dup$ marea rivulu!ie
democratic$ din 1989, când
copiii fo"tilor cominterni"ti
înc$lecaser$ cultura român$
ca pe o iap$ nevolnic$, Tudor
Opri" m$ suna #i$#i manifesta
vehement solidaritatea cu mine. Culmea, el, fiul gene!
ralului %tefan Opri", erou în Primul R$zboi Mondial,
persecutat în anii proletcultului pentru originea
burghez$, era solidar cu mine, declarat indezirabil
de corifeii rivulu!iei, nepo#i de prim!secretari de partid,
copii de tor#ionari culturali, refuza#i ai condi#iei de
gineri ai Marelui Conduc$tor! Ce semn mai mare
de prietenie "i curaj omenesc ar fi putut s$!mi dea?

M" suna la telefon diminea!a devreme
"i!mi explica mersul "colii române"ti,
criticându!i pe pretutindenarii care ajun!

seser$ s$ ocupe fotoliul lui Spiru Haret. Indiferent
de partidul lor, Tudor Opri" îi cuno"tea de pe când
erau elevi ori studen#i, pentru c$ el slujise "coala
româneasc$ în decursul unei jum$t$#i de veac. %i!mi
deplângea dezinteresul pentru crea#ia literar$, pentru
taberele literare în care se formaser$ scriitorii tineri.
Disidentul Tudor Opri", pentru c$ el a fost visceral
un disident fa#$ de comunismul de tip bol"evic, îmi
comunica nostalgia lui pentru lucrurile bune, solide,
creatoare, dintr!o epoc$ în care fusese oprimat ani
de!a rândul.

Dar s$ l$s$m amintirile – cine mai #ine seama
de ele?! – "i s$ ne întoarcem la poezie. La versurile
lui Tudor Opri": „În ele voi tr$i, poate, mereu/ Cu strai
de cer"etor sau nimb de zeu/ În vuietul nevolnic din
cetate/ %i poate!n prag de sear$ cu zefirii/ Voi risipi
pe pragul omenirii/ Aromele femeii adorate”.

Tudor Opri", Omul cu iubirile, scrie un gând
cutremur$tor despre ultima "i definitiva lui iubire,
doamna care l!a înso#it pân$ la cap$t de drum:
„De ce mi!ai dat!o, Doamne, a"a târziu?”

Iat$ o carte despre care am scris ca despre
o fântân$ a amintirii. Pentru c$ izvorul ei este un
om, un poet al iubirilor lui "i al omeniei din noi.

Nu pot s$ v$ cer s$!l citi#i, s$!l iubi#i. Pot doar s$
v$ cer s$ asculta#i ecoul unei lumi în care el, poetul
Tudor Opri", profesorul Tudor Opri", a tr$it "i a scris.
Lumea lui C$linescu, Vianu, Streinu, Philippide,
Ovidiu Papadima, Tudor Mu"atescu, Tudor Arghezi,
George Bacovia. E pu#in, e mult, poate e Totul! 

Iubirile lui Tudor Opri#
Nicolae Dan FRUNTELAT!

De cele mai multe ori, Creang", în calitate de p$rinte, î"i înso#e"te
sfaturile cu vorbe populare, „acesta era cilibicul (firea) lui”: Când e vorba
de bani, „tac m$ cheam$”, sau (cu creionul, pe o carte po"tal$): „Nu

m$ n$v$li#i, c$ dau cu ciomagul”. Alt$dat$ se „umile"te” cu premeditare: „Limpe!
de ca cristalul: soarta nu mi!a râs de când eram în leag$n, ca la feciorii cei de
(î)mp$ra#i”. Altfel, e mul#umit de ceea ce scrie "i!i comunic$ "i fiului ispr"vile sale:
„I!am citit d!lui Eminescu începutul scrierii mele care, f$r$ s$ m$ laud, l!a umplut
de admirare, cerându!mi s$!i trimit o copie pe care s!o citeasc$ "i dl. M(aiorescu).”
(Scrisoare din 8 martie 1882, ibidem, f. 28.) Desprindem, din acest portret de
familie, imaginea unui p$rinte îngrijorat de evolu#ia intelectual$ a fiului, gata s$!i
ofere sfaturi învelite în poezia spumoas$ a zic$torilor, certându!"i fiul !"r"ne#te,
dar gata oricând s$!l sus#in$ cu sfaturi, ori cu „proptele”. 

Dac$ în familie e generos "i binevoitor, în fa#a autorit$#ilor e smerit "i ceremo!
nios. Iat$!l adresându!i!se mitropolitului Sofronie Miclescu, la 19 decembrie 1859,
pentru un post de cliric: „Cliricul Ion Creang$, plecat$ suplic$, înalt pre(a) Sfinte
St$pâne! Dup$ s$vâr"irea cursului inferior ce am f$cut la Seminaria central$ a
Sfintei Mitropolii, posedând "i formalnicul atestat (respectiv, Adeverin#a c$ a urmat
4 clase seminariale, absolvite la 10 septembrie 1858, n.n.) plecat viind rog mila
Înalt Prea Sfin#iei Voastre pentru a poronci (!) a me hirotonie în diacon.” 

Dup$ obi"nuita duhovniceasc" cercetare "i supunându!l la taina m"rturisirilor,
mitropolitul Sofronie dispune: „Aghie Tripolese, poftim pe fr$#ia Ta s$ hirotonise"ti
canonice"te pe clericul Ioan diacon "i s$ avem "tiin#$, 19 decemv(rie) 1859”.
A"adar, între decembrie 1859 "i începutul aceleia"i luni, 1872, Ion Creang$ a
f$cut parte din tagma preo#easc$, ca diacon, sau biserica#, cum îi spune p$rintele
D. Furtun$.

Despre „reaua sa purtare”, ce i!a adus "i excluderea din cinul clerical, p$rintele
D. Furtun$ are suficient$ în#elegere: era vorba de niscaiva pl"ceri cu care s$!"i
mai îndulceasc" via!a cea mohorât", omeneasc$. Purtarea lui era, a"adar, în
acord cu „gura slobod$, de #$ran glume# "i original” (Cuvinte #i m"rturii, p. 67).
Este acuzat de tragere la !int" #i vânat de paseri în mijlocul ora#ului, apoi de
t$ierea p$rului („Rog pe În$l#imea Voastr$ ca s$ bine!voi#i (!) a da dezlegare
de este el în contraven#iune cu prescrip#iunile Sinodului, diaconul Ion Creang$
taliendu$#i (!) p$rul scurt, ca civilii”, sun$ un denun# p$strat în arhiva Mitropoliei
ie"ene)& în fine, este acuzat de mergerea la teatru, vin$, se pare, capital$, potrivit
canonului legislativ Îndreptarea Legii, unde, la cap. 64, se cere: „Lipsa de la

preo#ie a cliricului care s!a vârât în teatru”. Concluzia este îns$ neiert$toare:
„Moldova bisericeasc$ întreag$ ar fi putut s$ fie mai blând$ "i mai în#eleg$toare,
dac$ nu "i mai dreapt$ cu el, dar a #inut s$!l exclud$ "i a doua oar$ dintre clericii
ei pe povestitorul cel mai mare "i mai iubit de popor” (p. 82).

Nu toate epistolele lui Creang" eman$ acest aer nostalgic. Biograful
s$u aduce drept argument o m$rturie ap$rut$ public tardiv, neinclus$ în
volumul din 1915, dar cuprins$ de Gh. Macarie în antologia sa, respectiv

o scrisoare familial", adresat$ rudelor sale din Târgu!Neam#, mai precis, „mo"ului”
Gheorghe Creang$ "i fiicei sale Elena („S$rut$ri amicabile din parte!mi, respectiv
mâinile, guri#a "i ochii d!rei Elenu#a, iar de!a" fi acolo v!a" ar$ta în fapt$, dac$
nu m!a" trezi cu vreo câteva testele de pumni pe spinare. Aolio! r$u m$ doare!”),
un adev$rat autoportret al lui Creang$, debordând de voio"ie "i umor. Scris$ pe
hârtie „alb$, groas$, f$r$ semne”, scrisoarea, pus$ la dispozi#ia p$rintelui Furtun$
de un seminarist din Dorohoi (publicat$ prima oar$ în F"t Frumos, II, 1927,
pp. 33!37), este un veritabil tableau vivant, o scenet$ în miniatur$, cu personaje,
întâmpl$ri "i umor natural, cum folosea Creang$ în intimitate. Este descris$
atmosfera ie"ean$, în care se sim#ea ca pe"tele în ap$: „Alt$ noutate: m!am
mutat într!o cas$ unde se afl$ "i câteva frumu"ele, ce pe la Ia"i le zic fete.
%tii proverbul acela: Be!ivanului #i dracul îi iese cu o can" plin"” (Ibidem, p. 133).

Între nout$#ile verii ie"ene, Creang$ enumer$ falimentul Bondarului (efemer$
gazet$ politic$ local$, condus$ de Veniamin Adrian, profesor de liceu, apoi
director de gimnaziu, la Boto"ani (v. Istoria jurnalismului în date, Polirom, 2012),
apoi „revineala” din pu#c"rie (a) „Sfântului” Nichipercea (fosta gazet$ a lui N.T.
Or$"anu, cândva suspendat$, editat$, în continuare, din iulie 1859 pân$ în mai
1879 – ibidem). Finalul e demn de o scenet$ umoristic$: „%i, uite!a"a, m!am trezit,
cu condeiul dup$ urechi, "tii cum "ed cei d" p" la can!elarii (!)”.

Cu totul, p$rintele D. Furtun$ se dovede"te cel mai fidel biograf al lui Creang$
din epoca de început a istoriografiei noastre literare moderne. Atent la limbaj,
empatic cu gesturile "i volutele politice ori administrative ale eroului s$u, biograful
iart$ "i izb$ve"te „gre"elile” omene"ti, ca un vrednic p$rinte de suflete ce este.
Opera sa e nu doar o cruce de lemn la c$p$tâiul „mo"ului” Creang$, ci un monu!
ment trainic, ivit în vremuri tulburi nu doar pentru memoria lui Ion Creang$, dar
"i pentru destinul literaturii române"ti, în ansamblu. 
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Un profesor de
matematic!, aflat,
dup! toate indiciile,

cam în floarea vârstei, cum se
zice, prime"te vestea c!, dat!
fiind starea sa de s!n!tate,
e posibil ca în termen de
40 de zile s! primeasc!

un diagnostic care nu ar l!sa loc vreunei speran#e.
Cu aceast! informa#ie, dat! de protagonistul (la
nivel formal) romanului Mozaic, semnat de Eliza
Roha "i ap!rut cu patru ani în urm! la Editura Betta,
informa#ie dat! de acesta însu"i în ipostaz! de
personaj$narator în carte, debuteaz! textul. Iat!
un început care pe loc „ne pune în priz!”, cam în
felul în care se petrec lucrurile "i în Ultima noapte…
a lui Camil Petrescu. %i acolo nara#iunea era
la persoana I, "i acolo cititorul afla, f!r! nicio
preg!tire prealabil!, c! e pus în fa#a unei drame
în plin! desf!"urare. Eroul romanului interbelic
informa de la primele rânduri ale c!r#ii asupra
suspiciunii sale c! so#ia îl în"eal!, cel al nara#iunii
de acum vorbe"te despre o alt! suspiciune, care,
fire"te, nu este a sa "i, tocmai de aceea, este mult
mai motivat!, întrucât apar#ine unor competen#e
în domeniu: medicii. În momentul pe care îl tr!im,
cartea Elizei Roha cap!t! accente, neb!nuite la
vremea apari#iei sale, cu rezonan#! în actualitate:
o sabie a lui Damocles atârn! deasupra capetelor
fiec!ruia dintre noi, oamenii tr!itori pe Terra în
aceast! clip!. Promisul roman de investiga#ie
retrospectiv!, desigur proustian, dat fiind faptul
c! nara#iunea este la persoana I, dar, mai ales din
perspectiva inten#iilor declarate ale autorului, de
fapt zgomotos$declarate, nu se realizeaz! în Ultima
noapte… (cum nu se va realiza nici în cel!lalt roman
interbelic camilpetrescian, Patul lui Procust), textul
fiind, cum s$a ar!tat demult, de factur! sthendalian!.
În Mozaic ne$am fi a"teptat la un roman de intros$
pec#ie, aflat generic în succesiunea primelor trei c!r#i
ale lui Alexandru Ivasiuc, dat fiind c! un om, prota$
gonistul, m!rturise"te din start c! e posibil ca într$un
anume termen s! i se anun#e c! momentul suprem
se apropie cu pa"i repezi de el. Mai înfrico"!tor decât
faptul c! acest termen e scurt este acela c! el poate
fi prev!zut cu o anume precizie. Nimic mai terifiant,
mai zdrobitor pentru con"tiin#!, decât s! "tii când
î#i va fi clipa mor#ii. A"adar, tema prin excelen#!
era a unei nara#iuni de adâncit!, neistovit! analiz!,
una prin excelen#! de roman ionic, ca s! utilizez o
terminologie deja încet!#enit! la noi de vreo 40 (iat!,
de data aceasta din întâmplare, aceea"i cifr!) de ani.
Dac! de#ine teribila informa#ie c! periplul s!u lumesc
va s! aib! o apropiat! scaden#!, omul, orice om, are
tendin#a s! se aplece cu dureroas! "i persistent!
insisten#! asupra lui însu"i, s! se judece pe sine în
toate ramifica#iile conduitei sale, în toate raporturile
cu ceilal#i, s! evalueze când a procedat bine "i când
a gre"it, s!$"i aminteasc! atâtea detalii "i s! le pun!
sub microscopul analizei, s! cânt!reasc! ce poate
des!vâr"i din ceea ce a întreprins pozitiv sau s!
repare din ceea ce consider! c! a fost necores$
punz!tor, ori de$a dreptul nociv în atitudinea sa,
în faptele sale, în raport cu semenii s!i, dar
"i în acela cu sine însu"i. 

Nimic din toate acestea în Mozaic, "i
aceasta din pricina specificului înzestr!rii
scriitoarei. A"teptatul roman ionic este unul

prin excelen#! doric, a"adar unul burdu"it (touffu, cum
îi pl!cea s! spun! lui Ibr!ileanu) de fapte. %i aceasta
înc! de la început. În loc s! se auto$investigheze,
cum ne a"teptam s! fac! eroul la aflarea unei atât de
crispante ve"ti, acesta investigheaz! mai întâi ce s!
fac! în timpul care i$a mai r!mas de tr!it, în ipostaza
c! suspiciunea fatal! se va confirma. A"adar, se
trece brusc la istorisire. Ne afl!m în fa#a unor micro
nara#iuni, plasate sub un semn dublu al imaginarului.
Unul este acela firesc: ne g!sim în spa#iul unui
roman. A doua marc! a imaginarului este oferit! de
particularitatea c! se istorisesc pe scurt nu eveni$
mentele petrecute aievea, ci unele posibile, legate de
ipoteze, construite de personaj, privind op#iunile sale
în existen#!, dat fiind c! exist! o serioas! posibilitate
ca zilele s!$i fie num!rate. Acest semn al imaginarului
ar putea fi considerat în fond a fi triplu, pentru c!

ipotezele, implicit ipostazele, în care î"i imagineaz!
personajul c! s$ar afla, sunt respinse pe rând de
el însu"i, mereu cu argumente. Sesiz!m, din îns!"i
etalarea acestora din urm!, specificul profilului
l!untric al protagonistului. De fapt, nici nu mai era
nevoie de un asemenea efort intelectual. Omul se
autodeclar!, cu toat! senin!tatea "i franche#ea, a
fi un individ comun. Desigur, ar fi fost preferabil ca
aceast! dominant! s! fie perceptibil! prin discursul
epic, iar nu prin defini#ii date de personajul nostru.
E o caracteristic! de remarcat, de altfel, la nivelul
întregii c!r#i: personajele sunt caracterizate în termeni
preci"i în text, nu sunt l!sate s! se dezv!luie ca
atare prin ac#iunea lor în nara#iune. Ninu P!v!lan,
protagonistul, e un copil de #!rani, care, în deosebire
de fra#ii s!i, a absolvit o facultate. Ulterior, s$a

specializat în a medita
elevi, pentru ca ei
s! devin! ceea ce
era el însu"i: dasc!li
de matematic!. Ninu
a parvenit nu gra#ie

vreunor aptitudini intelectuale
deosebite, ci, precum orice
mediocritate, întrucât a avut
instinctul de a se infiltra între
odraslele celor din mediul
în care se afla "i care bene$
ficiau de o educa#ie mai
aleas!. A avut astfel posi$
bilitatea s! le copieze
tabieturile "i limbajul. S$ar
putea spune c! personajul e de o anume moder$
nitate, tocmai fiindc! este omul obi!nuit al lui Robert
Musil. Mai degrab! este îns! individul comun aflat
în circumstan#e excep#ionale (aici ar fi vorba de
perspectiva poten#ial apropiat! a mor#ii). C!ldura
insuportabil! îl va face pe placidul Meursault, din
Str"inul lui Camus, s! recurg! la un gest absurd,
nu lipsit de o nuan#! de romantism delirant. Alt
om banal pus într$o situa#ie de excep#ie este Hans
Castorp din Muntele vr"jit al lui Thomas Mann. 

Situa"ia de excep"ie este aceea a unei
boli, mai degrab! prezumate, ca "i la des
Esseints al lui Huysmans. Acesta scap! de

condi#ia de individ mediocru, sub semnul c!reia se
afla (mediocritatea exprimându$se prin ipohondrie),
prin contactul cu ni"te oameni de excep#ie (Naphta,
Settembrini), iar, sub influen#a lor, se întoarce la
normalitate. În deosebire de ace"tia, omul comun,
personaj$narator în Mozaic, este în esen#! inert la
provoc!rile contextului, cu o singur! excep#ie: are
o reac#ie intempestiv!, spectaculoas!, smintit!,
când i se n!zare c! femeia adorat!, Silvia, îl în"eal!.
Altminteri, manifest!rile sale par a fi dictate strict de
instinctul de conservare. Dup! ce a trecut succint
în revist!, prin intermediul micro nara#iunilor de care
am vorbit, posibilit!#ile teoretice de a$"i petrece cele
40 de zile, r!mase pân! i se va da verdictul (aici o
anume trimitere la textul biblic nu doar c! e evident!,
dar o g!sim inserat! expres în text), personajul
începe s!$"i povesteasc! via#a oarecum cu indi$
feren#! („existen#a lui … cur!/ Încet repovestit! de
o str!in! gur!”, cum ar fi formulat Eminescu). Cu
evident! dezinvoltur! "i talent de a povesti, ni se
relateaz! ba cutare moment din copil!rie, ba câte un
aspect din via#a cultural$monden!, la care particip!
profesorul, atunci când nu are vreun episod amoros.
Aici, ca "i în cutare celebr! pânz! a lui Rembrandt
sau într$un film al lui Hitchcock, o afl!m fugitiv în
cadru pe autoarea îns!"i, dar "i pe so#ul acesteia.
Ni se vorbe"te despre un tip charismatic, ironic, bun
organizator de întâlniri literare. Ni se relateaz! despre

o scriitoare cam timid!, care îns! se pricepe s!
recurg! la „complimente me"te"ugite”. O g!sim
conturat! astfel cu precizie pe Eliza Roha îns!"i,
excelent! produc!toare de epitete flatante la adresa
interlocutorilor, îmb!ia#i astfel într$o ap! fierbinte,
stra"nic creatoare de iluzii. Protagonistul vede pentru
prima dat! pe strad! pe marea sa iubire ulterioar!,
Silvia. O vede din spate "i este cucerit de apari#ia
ei str!lucit! fizic. Exact a"a se petrec lucrurile "i cu
Victor Petrini în Cel mai iubit dintre p"mânteni. În
deosebire îns! de Matilda, eroina din ultimul roman
al marelui scriitor, Silvia nu e o demonic!, dar va juca
rolul de femeie fatal! în via#a protagonistului, cu
precizarea c! aceasta se produce din vina exclusiv!
a b!rbatului. Ea avusese o leg!tur! anterioar! cu
un arab, Abdul. Lui Ninu îi cade sub ochi, tocmai în
momentul în care Silviei, îns!rcinate, i se apropia
sorocul, numele arabului, aflat pe o însemnare a
femeii. Protagonistul, c!zut imediat prad! unui acces
de gelozie necontrolat!, fuge de lâng! partenera
sa. Gestul, care se va dovedi ulterior cu des!vâr"ire
nemotivat, ar avea o explica#ie de tipul celui a

conduitei lui Othello. Acela e manipulat,
în faimoasa tragedie shakesperian!, de
Iago, întrucât e un complexat, având
percep#ia c! el, un maur cu „sânul de
funingini“, cum spune socrul s!u rasist,
nobilul vene#ian Brabantio, e nefiresc s!
fie iubit de Desdemona "i e firesc ca ea
s! îl prefere pe Cassio, la fel de nobil
autentic "i italian autentic ca "i tân!ra.
E greu de crezut pentru un pl!van ca
eroul nostru (aceasta este percep#ia lui
despre sine, adânc infiltrat! în subcon"ti$
ent) c! Silvia, femeie atât de frumoas! "i
la care ascenden#a social! a Desdemonei
e înlocuit! cu ascenden#a profesional!,
l$ar selecta pe dânsul. Ea are ni"te
enigmatice – iar orice e misterios e
inhibant "i treze"te respect – atribu#ii în
cadrul unor importante servicii, aflate în
interesul #!rii, ca s! m! exprim "i eu cât
mai enigmatic. A"adar, era de în#eles (la
nivelul de în#elegere al lui Ninu, fire"te)

s!$l prefere pe analogul lui Cassio din contextul de
fa#!, foarte bogatul "i stilatul arab Abdul. Autoarea nu
insist!, din p!cate, în fructificarea artistic! a acestei
sugestii de accentuat! subtilitate psihanalitic!. 

Protagonistul o duce pe viitoarea lui so#ie
la p!rin#ii s!i, la #ar!. Bineîn#eles, acest
episod se petrece anterior fugii lui nechib$

zuite de lâng! femeie. De c!tre mama protagonis$
tului, de fra#i "i nurori (mai ales de c!tre acestea!),
femeia este tratat! cu du"m!nie. Binevoitoare va
fi doar Muma (vom vedea "i cine e aceasta), care
beneficiaz! de o onomastic! cu rezonan#! regional$
arhaic!. Aici un termen vechi românesc e concurat în
memoria noastr! cultural! de Bolintineanu (Muma lui
#tefan cel Mare). Împreun! cu Silvia, protagonistul
"i$a creat un cuibu"or de nebunii în casa unei anume
Didini#a. În sfâr"it, el se va stabili mai târziu într$un
cadru distins, cump!rând o por#iune dintr$o vil!,
restituit! cu chiu cu vai, par#ial, fo"tilor proprietari.
Va ajunge, atunci când ac#iunea epic! se încheie, la
o m!n!stire, unde e stare#! Sânziana, sora geam!n!
a Silviei. Acum protagonistul afl! c! gemenii s!i,
odraslele f!cute cu marea sa iubire, sunt teferi,
c! mama lor a trecut îns! de pragul terestru al
existen#ei, iar el însu"i are "anse în b!t!lia pentru
via#!. Dac! am privi nara#iunea din unghi strict realist,
nu am g!si vreo adâncime tipologic! deosebit!. E
vorba de descrierea personajelor, ori autodescriere
(în cazul protagonistului), în ambele cazuri nu una
plastic!, ci doar cu rol de a informa. Introspec#ia
nu exist!, analiza psihologic!, în genere, e sumar!. 

Totu"i, cartea tr!deaz! un talent incontestabil, iar
diver"i comentatori s$au tot gr!bit, din motive con$
juncturale, cu elogii, în loc s! observe particularit!#ile
voca#iei autoarei, care permit irigarea întregului cadru
realist de undele fertile ale basmului. Acestea ridic!
totul (personaje, întâmpl!ri, descrieri) la o apreciabil!
altitudine. E adev!rat c! s$a afirmat c! autoarea
compune basme pentru adul#i, dar o demonstra#ie
analitic!, concret!, nu s$a întreprins în acest sens. 
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S! reprivim totul din perspectiva men!ionat".
Impresia de basm poate fi depistat" chiar
#i în descrierile minu!ioase, prea pline de

ciorchini grei de detalii. Ele nu dau nici pe departe
senza!ia de enumerare fastuoas", hipnotizant" în
sine, ca o coad" de p"un, ca în Salammbo a lui
Flaubert, ori ca în nota!iile despre Tezaurul de la
Pietroasa ale lui Odobescu, ci de irealitate, generat",
aparent paradoxal, prin plusarea observa!iei realiste.
Se poate face aici o apropiere de vestitele rânduri
antologice ale lui Miron Costin despre invazia roiurilor
de l"custe, care par a nu mai descrie via!a, ci un
t"râm al Infernului, a#adar al unui basm co#maresc.
P"v"lan e oripilat de gândul c" o s" ajung" „în inima
ora#ului, cea pulsând puternic #i demonic, un iad
sufocat de aglomera!ie de autoturisme, autobuze,
microbuze, de pietoni, gr"bi!i, tri#ti ori încrunta!i,
cert"re!i, indiferen!i, cinici, în niciun caz veseli ori
respectuo#i, adolescen!i înc" iresponsabili, peste
care d" n"val" bucuria hormonilor, !ip" veseli ca ni#te
pesc"ru#i dinaintea furtunii devastatoare a vie!ii, se
hârjonesc în mijlocul str"zii ori se s"rut" f"r" inhibi!ii
ocupând trotuarul pe care se preling cer#etori,
oameni f"r" loc, îng"la!i, deprima!i ori înr"i!i, ho!i #i
escroci cu priviri iu!i, tâlhari gata s"$!i ia gâtul pentru
un fleac, nu valorezi pentru ei nici cât o ceap"
degerat" (…)”. Scriitoarea are incontestabil for!" de
expresie #i putere de observa!ie, ambele la modul
intens #i plurivalent, dar, tocmai prin aceasta, reali$
tatea, atât de minu!ios descris" din atâtea unghiuri
#i în atâtea cotloane ale ei, curge din t"râmul propriu
în acela al unei pove#ti cu rezonan!e gotice #i
hoffmane#ti. 

Putem g"si prin descriere, alteori, basmul feeric,
cum este cel al pream"ririi bog"!iilor toamnei. Aici
îns" depist"m doar aparent acorduri care ne
amintesc de I. Pillat. Acela compunea pasteluri,
fire#te, la o alt" vârst" a literaturii decât aceea din
Alecsandri, a#adar, punea, #i el, pe hârtie ceea ce
avea sau avusese dinaintea ochilor. La Eliza Roha
îns" realitatea este atât de detailat", atât de minu!ios
fructele sunt în#irate ca la parad", încât ne afl"m
într$un rai al opulen!ei #i al triumfului culorilor exu$
berante, a#adar, iar"#i într$o lume imaginar". 

Aceasta este prima treapt! a pove#tii,
care încorporeaz" romanul tocmai gra!ie
supraabunden!ei de am"nunte epice.

Subtilitatea, expresie acut" a originalit"!ii scriitoarei,
se datoreaz" particularit"!ii c" la acest rezultat
se ajunge prin nota!ia cea mai prozaic" aparent.
Profesorului i se repartizeaz" o garsonier" în toiul
iernii, dar acolo e gata s" moar" de foame, de frig
(#i de singur"tate, adaug eu). Om cu salariu cât de
cât consistent, cu elevi, ai c"ror p"rin!i s$au îngrijit,
de când e lumea #i P"mântul, de dasc"li, nu are ce
mânca! Oricât de crâncen" ar fi fost via!a în ultimii ani
ai vechiului regim, oamenii se descurcau, n$a murit
nimeni de foame, vorba aceea, darmite, un profesor!
Aici, dac" te$ai lua dup" litera textului, ai fi înclinat s"
crezi c" scriitoarea exagereaz", descriind o situa!ie
neverosimil". Dar lucrurile nu se opresc în acest
punct. Bietul om se ducea la o Alimentara #i, ce s"
vezi?, cu câteva persoane înaintea lui se termina
marfa. De aici începe basmul: crengile copacului se
ridic", fructele devin inaccesibile înfometatului, izvorul
seac" tocmai când buzele arse ale însetatului se
apropie de el. Ca în orice basm îns", la doi pa#i
de s"r"cie se afl" opulen!a (bordeiul mo#ului din
Povestea porcului a lui Creang" e vizavi de palatul
împ"r"tesc). Ninu se duce la coana Didini!a, vechea
lui gazd" de dinainte de a primi garsoniera, #i aici va
g"si ciorb" aburind", sarmale fierbin!i, aici va putea
s" savureze câteva p"h"rele de !uic", el #i b"trâna,
c"reia, urmând un asemenea tratament, i se
dezleag" limba). Aici va avea norocul #i de o baie
fierbinte. Ba chiar femeia îi #i spal" rufele. Ce s"
mai vorbim? Din viforni!a de afar", din ghe!"ria din
garsonier", se ajunge în c"ldura cotropitoare din
casa coanei Didini!a. Din iadul condi!iilor impuse de
dictatur", se ajunge la aceast" gur! de rai. Dar cadrul
de paradis trebuia s" fie complet. Matilda benefic",
a#adar Silvia, perechea necesar" pentru ca basmul
s" fie deplin, apare. Serviciul pe care îl are aceasta
are, am mai spus$o, #i el, o und" enigmatic", mira$
culoas", aidoma pieii de porc a fiului de împ"rat.
Ca în orice basm construit dup" toate regulile, vraja
se stric" prin rostirea sau vederea unui cuvânt
blestemat. A#adar, c"derea sub ochii eroului a

numelui precursorului s"u în existen!a Silviei, Abdul,
are aceast" func!ionalitate estetic" în principal,
explica!ia de ordin psihanalitic, implicit apropierea
eroului de Othello, fiind secundar" în context. Mai
important, în ordinea configur"rii unui basm prin
instrumentele unui roman riguros realist, este ceea ce
se întâmpl" anterior. Ninu se duce cu p"rin!ii Silviei
(simple marionete, hipnotizate de zâna care le este
fiic"), în vizit" la p"rin!ii b"rbatului. Toat" aceast"
„secven!"” este absolut remarcabil". 

Prelucr"rile, reluarea unor teme, sunt de veche
tradi!ie în literatur". Procedeul a fost aplicat mai ales
în dramaturgie, iar, în cadrul acesteia, mai ales în
comedie. Shakespeare a preluat din Plaut. E destul
aici s" ne gândim la Comedia erorilor, raportat" la
Menehmi (Gemenii). Charles Drouhet a scris un
documentat studiu privind sursa comediilor lui
Alecsandri. Gra!ie înzestr"rii lor de excep!ie,
Shakespeare, dar #i, p"strând propor!iile, Alecsandri,
sunt mereu originali, oricât ar fi fost ei corbi care
s$au împodobit cu pene str"ine, cum îl acuza
Cristopher Marlowe c" ar fi fost cel dintâi. 

Alt! form! a utiliz!rii unei surse preexistente
este rescrierea. Ea î#i g"se#te un echivalent
#i în remake$ul din cinematografie. A#a este,

ca s" dau un exemplu la întâmplare, Gladiatorul,
unde a str"lucit Russel Crowe, în raport cu C!derea
Imperiului Roman, unde a str"lucit Cristopher
Plummer. Rescrieri premeditate în literatur", cu
excelente rezultate, a f"cut la noi, dup" Lolita #i
Educa"ia sentimental!, Mihai Zamfir. O alt" rescriere
premeditat" este nuvela (a#a trebuie citit textul,
care a fost la origine un proiectat scenariu de film)
Învoiala. La sfâr#itul vie!ii #i la atâ!ia ani dup" ce a
publicat cele dou" mari romane care l$au consacrat
definitiv ca mare scriitor, George B"l"i!" a rescris
aici magistral Povestea lui Stan P!"itul. 

În Mozaic g"sim rescrierea pove#tii prin care
„s$a lansat” Creang": Soacra cu trei nurori. Ope$
ra!iunea îns" este doar schi!at" #i, sunt convins,
întreprins" pe deplin involuntar. Remake#ul dup"
aceast" poveste, iar nu dup" alta a marelui scriitor,
are un anume tâlc: în deosebire de celelalte,
Soacra… are doar pretinse tenden!ios elemente de
fantastic, de miraculos (b"trâna sus!ine, cum se #tie,
ca s"$#i terorizeze mai abitir nurorile, c" are un ochi
la ceaf"). Aceast" particularitate este în acord cu
propensiunea spre realism a Elizei Roha. Mama
lui P"v"lan, descris" a fi rea, autoritar", antipatic",
este corespondentul celei care a fost declarat"
de C"linescu a fi culmea malignit"!ii socerale.
O aversiune constant", f"!i# declarat", fa!" de
mama biologic" nu e caracteristic" doar lui Ninu.
Protagonistul din alt roman al scriitoarei, Salt
în umbra nemuririi, nici m"car nu$#i denume#te
ascendenta direct" cum i se spune îndeob#te, ci
printr$o relativ lung" parafraz", care e o expresie
vizibil" a distan!"rii, ba chiar a alergiei. O anume
atitudine a prozatoarei, exprimat" prin intermediul
personajelor sale, este vizibil" #i nu e de eliminat
supozi!ia c" în spatele ei se afl" un substrat biografic.
Nurorile obediente fa!" de soacr", #terse, invidioase,
r"ut"cioase, complexate, care vor fi #i ele în viitor
expresii ale „malignit"!ii socerale”, sunt so!iile, pe
care mama lui P"v"lan, aidoma stra#nicei babe din
Creang" (un dictator cu nimic mai inflexibil decât
Cornelius Sylla, numai c" ac!iunea lui se limiteaz"
la un spa!iu restrâns), le$a impus ca atare unor fii
nevolnici, urma#i în contemporaneitate ai celor doi
fra!i mai mici din celebra poveste. Eliza Roha îmbo$
g"!e#te cadrul cu dou" zeit"!i salvatoare. Una este
cea fa!" de care eroul nutre#te cu adev"rat senti$
mente filiale: Muma, o b"trân" harnic", îng"duitoare,
generoas", în!eleapt". (Ca în orice basm, dihotomia
e etan#": cine e r"u, e r"u pân" la cap"t, cine e bun,
e bun pân" la cap"t. Dac" ar fi fost o nara!iune strict
realist", simplificarea ar fi putut s" deranjeze.) 

Într"un basm exist! în fond doar F"t$Frumos
#i Ileana Cosânzeana, pe de o parte, c"pc"uni
#i ma#tere, pe de alta. Alte personaje, pozitive

sau negative, sunt de umplutur". La Eliza Roha lu$
crurile nu stau chiar a#a, tocmai fiindc" originalitatea
scriitoarei const" în injectarea la tot pasul a cadrului
realist cu elementele pove#tii, f"r" îns" ca acest
cadru s"$#i piard" câtu#i de pu!in din specific. Astfel
„scenariul” este mai ramificat. O alt" deosebire se
datoreaz" particularit"!ii c" Silvia este o apari!ie

benefic" veritabil", care îns" doar viziteaz" t"râmul
unde guverneaz" omologa soacrei din Creang".
Tocmai de aceea r"mâne benefic", întrucât domnia
oric"rei soacre hiperautoritare nu putea fi r"sturnat"
decât prin violen!", incompatibil", la rândul ei, cu
spiritul angelic. So!ia mezinului din Creang" se va
dovedi mai rea decât mama acestuia #i fapta pe care
o ini!iaz" este, observ" p"trunz"tor Valeriu Cristea,
o crim". De la un cap"t la altul al evolu!iei ei în
nara!iune, Silvia este, de altfel, o zei!" bun". Eroul
o vede ini!ial din spate: muritorii nu au capacitatea
de a privi hodoronc$tronc divinit"!ile. Lucreaz" într$un
loc misterios, ca #i cum #i ar avea un s"la# pe un alt
t"râm. Dispare la un moment dat, ca orice apari!ie
miraculoas", #i reapare, ca o f"ptur" mitologic",
nemurit" într$o statuie, al c"rei picior „u#or îndoit, iese
doar cât s" sugereze gra!ia pasului oprit din drumul
vie!ii” (splendid" imagine!). Mama rea (sub alt"
înf"!i#are) ori Muma sunt personaje care apar nu
doar în Mozaic. Vilia va c"p"ta o anume consisten!"
ca f"ptur" în fic!iune abia în Salt în umbra nemuririi. 

Eliza Roha, unul dintre cei mai productivi
romancieri din întreaga literatur" român",
a publicat o tetralogie epic", o trilogie…

Iat" îns" c" elemente de roman ciclic g"sim #i în
alte scrieri ale ei. Ca #i cum a uitat cu totul de ce ar
fi trebuit s"$l angoaseze la maximum, eroul se afund"
în alte pove#ti, istorisite în acela#i regim al basmului
în cadru realist. Fiecare are savoarea sa autonom",
precum cele din Decameronul sau Hanul Ancu"ei.
Semnificativ, e vorba de istorisiri independente, iar
nu, ca într$un roman propriu$zis, de fire multiple, dar
convergente, ale nara!iunii. A#a e aceea a Didini!ei
care #i$l g"se#te  pe F"t$Frumos al ei, încarnat într$
un ofi!er tomnatic. Acesta ini!iaz" povestea de iubire
cu ea într$o modalitate deloc romantic". Tot a#a este
istorisirea privind felul miraculos, de#i bog"!ia de
am"nunte nu lipse#te ca de obicei, în care proprietarii
de drept ai unui imobil na!ionalizat î#i redobândesc
proprietatea. Mai amintesc relatarea unui intelectual
român stabilit la Paris în anii de dup" evenimentele
din Decembrie ’89, care cuprinde o confesiune a unui
securist ce prezint", #i el, un „scenariu” de basm:
având chipurile doar aparen!a de persecutor, el
i$a f"cut numai bine viitorului emigrant% cea despre
Leana, sora mezin" a tat"lui protagonistului, un fel
de Cenu#"reas", osândit" s" r"mân" ve#nic ca
atare, pus" fiind de #efa ei, pe vremea lui Ceau#escu,
s" scoat" ilegal produse alimentare din fabric",
încoto#m"nat" cât mai aiuritor ca s" nu se observe
ce ascunde sub ve#minte etc. 

De men!ionat sesizarea subtil", de#i subtextual",
a evolu!iei spre „lumea bun"”, caracteristic" oric"rui
parvenit. Ninu P"v"lan, provenit din !"rani f"r" carte
mult", rupe încetul cu încetul leg"turile cu ai s"i #i
se împrietene#te cu noii s"i vecini, proprietarii repu#i
în drepturi, din al c"ror imobil a cump"rat un apar$
tament. A#adar, intr" într$o lume dintotdeauna stilat!.
Înv"!"tura din Boul $i vi"elul a lui Grigore
Alexandrescu r"mâne mereu valabil". 

Considera#iile „ideologice’’ puteau s"
lipseasc" din carte, mai ales c" fa!" de
ele scriitoarea nu ia distan!a necesar".

Eroul se declar" afon în politic" #i într$adev"r chiar #i
este. Îl l"mure#te o b"trân" c" exist" o mare rivalitate
între Imperiul European #i cel Rus. Oricât adev"r la
modul general ar con!ine afirma!ia, simplificarea în
prezentarea situa!iei e ridicol". Era mult mai rafinat I.
Neculce când discuta despre raporturile dintre Neam"
#i Fran"uz (adic" între Sf. Imperiu Romano$German
#i Fran!a), în cadrul c"rora Fran"uzul f"cea ni#te
propuneri de pace, iar „Neam"ul nu primea”. De tot
hazul este „panseul” lui Ninu conform c"ruia noi,
românii, pe vremea împ"ratului Traian ne numeam
daci. Bineîn!eles, numele de „român” nu vine de la
„roman”, ci de la „dac”, iar noi nu vorbim forma care
a evoluat în r"s"ritul continentului a limbii latine, ci
necunoscuta limb" a compatrio!ilor lui Burebista #i
Decebal. Filosof"rile lui Ninu pe teme social$politice
sunt de un bun$sim! atât de des"vâr#it, încât sunt
de o platitudine des"vâr#it". În ceea ce prive#te
impresiile l"sate de o c"l"torie, ele demonstreaz"
c" Ninu e mult în urma lui Dinicu Golescu. 

Ca în orice basm, nu avea cum s" lipseasc"
happy#end$ul. Sora geam"n" a Silviei, Sânziana,
maic"$stare!" #i medic oncolog totodat", îi d" ver$
dictul îmbucur"tor protagonistului: „(…) încerc"m
#i sper"m, sunt #anse. Cu Dumnezeu înainte!” 

Curtea de la Arge!
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Sunt mul!i ani de când
l!am cunoscut pe
veritabilul intelectual

din Curtea de Arge", profesorul
Constantin Voiculescu. Un
om de carte reprezentativ,
de prezen#a c$ruia se poate
mândri nu doar municipiul regal

Curtea de Arge" "i împrejurimile, ci oricare intelectual
român, deoarece activitatea sa are temeinice
rezonan#e în cultura na#ional$.

A trecut ceva vreme de la publicarea primelor
sale volume: Articole, eseuri, recenzii (2010) "i Cum
vorbim, cum scriem (2011), la Editura Arefeana, încât
credeam c$ partea semnificativ$ a scrierilor sale va
r$mâne doar consemnat$ în cotidianul Arge! Expres,
"i alte câteva publica#ii regionale.

Dar iat$ c$, dup$ ce, de curând, un grup de
intelectuali "i prieteni arge"eni l!au s$rb$torit cu
prilejul împlinirii vârstei de 84 de ani, Constantin
Voiculescu s!a hot$rât s$!mi încredin#eze un nou
manuscris, de peste 400 de pagini, de studii, recenzii
"i eseuri, spre a!l publica tot la Editura Arefeana, ca
un al doilea volum, în continuarea celui din 2010. 

I!am urmat dorin#a, fiindc$ bucuria mea a fost atât
de mare – ca a unui om care!l pre#uie"te în mod deo!
sebit, deoarece i!am citit o parte dintre aceste eseuri,
din momentul tip$rii lor în revistele amintite. Iat$!le
acum, reunite într!o singur$ carte, reprezentativ$ "i
sistematizat$, ca o piatr$ de temelie a unei opere
temeinice, instructive "i necesare, deasupra c$reia
vom a"eza chipul blând "i generos al profesorului.

M$rturisesc sincer, în acest cel de al 23!lea an
de activitate fructuoas$ a Editurii Arefeana, unde
am tip$rit peste 250 de titluri, între care "i câ#iva
arge"eni, c$ volumul domnului Constantin Voiculescu
poate fi remarcat într!un mod aparte.

Trec sfios pagin$ cu pagin$, încercând s$ v$

dezv$lui câteva dintre articolele sale. Fiindc$,
trebuie s$ recunosc, de"i colabor$m de mul#i ani,
ca majoritatea intelectualilor arge"eni, n!am reu"it
s$!l pre#uiesc îndeajuns pân$ acum.

Profesorul Constantin Voiculescu este un
intelectual deosebit, un om aplecat cu sârguin#$
"i folos asupra unor pagini luminoase din Istoria
Cultural" a patriei noastre, extr$gând esen#ele
ideatice, într!un mod specific, reformulându!le
cu o for#$ intelectual$ demn$ de admirat.

Volumul de fa#$ ne!o dovede"te: în el sunt strânse
cronici "i studii elaborate temeinic, cu r$bdare "i
competen#$, de!a lungul multor ani, structurate dup$
o logic$ piramidal$: „Din istoria na#ional$”% „Eseuri”%
„Scriitori”% „Filosofi, savan#i
"i mari arti"ti români”%
„Personalit$#i istorice”%
„Recenzii”, cu bogate referiri la
autorii contemporani arge"eni.

În prima form" a c"r!ii,
am întâlnit câteva docu!
mente care se refer$ la

aceia"i mari scriitori sau istorici
"i, pe parcursul muncii noastre
îndelungate, pentru a!i conferi
acestei apari#ii editoriale forma
cea mai convenabil$, i!am
propus domnului profesor s$
alegem doar un singur articol
de acest gen, pentru fiecare
autor, deoarece este de
presupus c$ astfel de perso!
nalit$#i de prim$ linie sunt deja
cunoscute de viitorii cititori ai c$r#ii noastre – iar
articolele respective, de aceea"i valoare, s$ fie
folosite într!un volum viitor.

La capitolul „Recenzii”, am convenit îns$ ca
s$ p$str$m unele cronici despre acela"i autor (ca
scriitor), deoarece se refer$ la c$r#i diferite, la fel
de interesante. &i, mai ales, cu reale perspective –
deoarece este o apreciere "i o onoare stimulativ$ ca
un autor membru al Cenaclului literar „Nicolae Velea”,
condus de directorul Bibliotecii Municipale, ing. Ghi#$
Marian, ori al celui condus de prof. George Baciu, s$
fie prezent în acest volum cumulativ, a"a cum sunt
academicianul Vasile Tonoiu% prof. dr. George Baciu%
redactorul!"ef de la Arge! Expres, Doru Bobi% poeta
Denisa Popescu, de la Biblioteca Jude#ean$ Pite"ti%
diplomatul Ion P$tra"cu% profesorii Aurelia Corbeanu,
Lucian Costache, Elena E"anu, Gh. Ungureanu%

Adrian Cristescu, Ion U#$, Elena Toteanu
"i al#ii – selec#ia f$cut$  de domnul
Constantin Voiculescu fiind un semn de
apreciere "i un îndemn la perseveren#$ –
a"a cum, prin exemplul s$u îndelungat,
a f$cut!o "i autorul acestei c$r#i% prin
st$ruin#a sa devotat$ putându!l a"eza în
continuarea altor critici de seam$ ai #$rii. 

Nu este vorba de#o viziune a
mea idilic$, nici de!o încercare
de a!mi l$uda prietenul, ci o

constatare, din propria!mi experien#$
îndelungat$ la catedr$, cum c$ unii
autori contemporani de frunte nu sunt
analiza#i prin raportarea corect$ la
valoarea lor "i printr!o compara#ie
echilibrat$ la performerii trecutului –
fapt care, în cazul domnului Constantin
Voiculescu, va fi rea"ezat mai târziu.

Cred în Gloria de Lumin" a contem!
poranului nostru, de aceea prezic, dragi cititori, c$
acest volum de Critic" Literar" !i Istorie Cultural" v$
va produce mari satisfac#ii intelectuale.

Un om de carte, reprezentativ
Ion C. !TEFAN

Într#o lume literar" în
care mul#i dintre confra#ii
no"tri într!ale scrisului

caut$ cu orice chip s$ des!
copere formule de crea#ie
care s$!i impun$ în fa#a criticii
literare "i s$!i propulseze în
prim!planul arenei publice,
Vasile Szolga face o not$

aparte. Înc$ de la debut (cu vol. Scurte pove!ti
de adormit copii !i trezit adul#i, Editura Contrafort,
Craiova, 2009) s!a declarat f$#i" a fi un prozator fidel
unor forme "i formule de crea#ie pe cât de vechi, tot
pe atât de r$spândite "i aflate într!o permanent$ priz$
la cititor. În esen#$, pe scurt, este vorba de poveste,
accesibil$ "i agreat$ în toate timpurile de c$tre to#i
cei care iubesc literatura.

Fie c$ scrie pentru copii (de cele mai multe ori),
fie c$ abordeaz$ "i teme de mare gravitate, adresân!
du!se lectorului matur, c$r#ile lui „se citesc (ascult$)
cu mare pl$cere”, întrucât „nara#iunea, portretele,
descrierile, dialogurile sunt foarte fire"ti, iar comu!
nicarea deschis$”, iar „lectura devine atractiv$” (Ion
Haine", în vol. Grupul literar „Catacomba”, 2017,
pag. 252). În plus, am ad$uga noi, Vasile Szolga,
fost profesor emerit la Facultatea de Construc#ii
Civile, Industriale "i Agricole din Bucure"ti, de"i a
debutat destul de târziu în literatur$ (la 61 de ani)
a recuperat, dac$ se poate spune a"a, pân$ azi,
prin cele treisprezece c$r#i de proz$ scurt$, întregul
interval de timp de „t$cere creatoare” de dinainte.
Din acest punct de vedere, d!sa poate fi comparat
(ca s$ ne p$str$m în lumea pe care o abordeaz$!)
cu personajele din basme, care au crescut într!un
an cât al#ii în zece. Ei, bine, nu un an, ci unsprezece
pu"i în slujba condeiului l!au condus c$tre ceea
ce putem numi, f$r$ exagerare, oper$.

Dl Vasile Szolga ne!a demonstrat/ne demon!
streaz$/ne argumenteaz$ celebrul adev$r c$ esen#ele
tari se #in în flacoane mici (recte c$ ideile "i temele
importante pot fi tratate literar "i în texte de mici
dimensiuni, nu neap$rat pe multe pagini).

Ceea ce mai surprinde, ca not$ general$, în
scrisul acestui autor este naturale#ea cu care î"i alege
subiectele, atât din vremuri mai îndep$rtate, cât "i
din realitatea imediat$. De aci, poate "i senza#ia pe
care #i!o las$ la lectur$ – anume c$ totul a fost/este
verosimil "i c$ autorul n!a f$cut altceva decât s$
aduc$ în aten#ia cititorului m$rturiile "i argumentele
lui de martor direct al întâmpl$rilor.

Când nu bate
mai departe,
c$tre parabole "i

în#elesuri ce te pot trimite
cu gândul la Mircea Eliade
ori la V. Voiculescu,
scriitorul se confeseaz$,
„se scrie pe sine”, cum
ar veni. Este "i cazul
celei mai recente apari#ii
editoriale (La etajul cinci
unde se iubesc porumbeii,
Editura Rawex Coms,
2020), în care scriitorul
î"i prezint$ o nedorit$
experien#$ de via#$, tr$it$
în spital în urma unui
accident vascular.

Este adev$rat, lumea
spitalelor, universul de
via#$ "i de munc$ al
medicilor, v$zute de c$tre un „pacient” ajuns întâm!
pl$tor acolo, e o tem$ generoas$, care a mai fost
abordat$ de!a lungul timpului de c$tre mul#i autori,
în varii chipuri "i din varii unghiuri. Aparen#a de jurnal
pe care i!a dat!o c$r#ii sale Vasile Szolga este, îns$,
cu totul altceva decât am întâlnit în paginile altora.
&i asta fiindc$ fostul profesor universitar, aflat acum
într!o postur$ nefericit$, nu mai are a privi, precum
odinioar$, la fe#ele tinere ale studen#ilor lui, ci la o
lume necontenit tensionat$, cu bolnavi, cu asistente
"i surori medicale în alert$, cu medici ce nu "i!au
pierdut entuziasmul profesiei în ciuda mul#ilor ani

de experien#$ "i de rutin$.
Evident, situa#ia critic$ în care a ajuns îi prileju!

ie"te scriitorului bolnav momente de observa#ie a tot
ce se petrece în jur, dar "i clipe de medita#ie asupra
vie#ii "i a mor#ii, a condi#iei umane în general "i a
celei particulare în care el însu"i a ajuns etc. etc.

Tr$ind experien#a intern$rii în spital, Vasile Szolga,
autor "i totodat$ bolnav, este adeptul celebrei ziceri

a lui Teren#iu din urm$ cu mai bine de dou$ mii
de ani, Homo sum, humani nihil a me alienum
puto (Sunt om "i nimic din ce!i omenesc nu
mi!e str$in).

Scriitorul judec", evalueaz$, prive"te,
ascult$, noteaz$ apoi cu con"tiincio!
zitate într!un caiet informa#ii ce!i vor

folosi mai târziu pentru scrierea c$r#ii. Pe aceste
coordonate se înscriu aprecierile asupra situa#iei
societ$#ii "i a înv$#$mântului românesc dup$
1989, dar "i impresiile pe care i le las$ un meci
de fotbal v$zut la televizor "i din care, f$r$ s$ fie
microbist, nu pricepe mare lucru. În aceast$ din
urm$ ipostaz$ ne ofer$, mimând naivitatea, o
pagin$ excelent$ de umor – poate una de neuitat
din toat$ cartea. „Un spital – m$rturise"te autorul
– este o lume, nu doresc nim$nui s$ ajung$
acolo, dar dac$ totu"i se întâmpl$, atunci trebuie
s$ "ti#i c$ pacien#ii sunt oameni cu bune "i cu
rele, unii mai normali, al#ii mai ciuda#i. La fel se
întâmpl$ "i cu personalul medical, cu deosebirea

c$, printre ei, ciuda#ii sunt mai pu#ini, dar totu"i exist$.
Dar poate gre"esc eu. Scriu despre unii pacien#i nu
pentru a râde de ei, ci datorit$ unor conjuncturi, s$ le
zicem caraghioase, în care fie c$ se puneau singuri
sau în care eu bolnavul de lâng$ ei, "i despre care
poate "i ei gândeau la fel, c$ sunt un ciudat, îi
vedeam în acele momente.”

Privit$ de acolo, de la „etajul cinci unde se iubesc
porumbeii”, lumea d!lui Vasile Szolga, în acea
situa#ie!limit$, este, totu"i, una interesant$ "i nelipsit$
de lumina speran#ei "i a optimismului.

Un povestitor cu har
Florentin POPESCU
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Ideile pe care le!am prezentat, de!a lungul a
peste cinci ani, pe aceast" pagin", au stârnit
probabil unele nedumeriri, dar ele sunt din ce

în ce mai des evocate în mediul academic. Ca un
exemplu notabil, în iulie 2014, mai mul#i oameni de
$tiin#" cunoscu#i pe plan interna#ional, în biologie,
neuro$tiin#e, psihologie, medicin" $i psihiatrie, printre
care Mario Beauregard PhD, Gary E. Schwartz
PhD, Lisa Miller PhD, Larry Dossey MD, Alexander
Moreira!Almeida PhD, Marilyn Schlitz PhD, Rupert
Sheldrake PhD $i Charles Tart PhD, au semnat $i au
difuzat un document numit Manifest pentru o !tiin"#
post$materialist# (Manifesto for a Post$Materialist
Science), elaborat ini#ial la Universitatea din Arizona.
Peste 300 de oameni de $tiin#", filosofi, medici $i
lideri de idei au semnat, ulterior, acest manifest,
dându!$i acordul lor. Merit" s" reproduc, în cele ce
urmeaz", în întregime, concluziile acestui remarcabil
document. 

1. Viziunea modern" a lumii $tiin#ifice se bazeaz"
predominant pe ipoteze care sunt strâns asociate cu
fizica clasic". Materialismul – ideea c" materia este
singura realitate – este una dintre aceste ipoteze.
O ipotez" înrudit" este reduc#ionismul, ideea c"
lucrurile complexe pot fi în#elese prin reducerea lor
la interac#iunile p"r#ilor lor sau la lucruri mai simple
sau fundamentale, cum ar fi particulele elementare.

2. Pe parcursul secolului al XIX!lea, aceste
ipoteze s!au decantat, s!au transformat în dogme
$i s!au coagulat într!un sistem ideologic de credin#"
care a devenit cunoscut sub numele de „materialism
$tiin#ific”. Acest sistem de credin#" presupune
c" mintea nu este altceva decât activitatea fizic"
a creierului, c" gândurile noastre nu pot avea
niciun efect asupra creierelor $i trupurilor noastre,
a ac#iunilor noastre $i asupra lumii fizice.

3. Ideologia materialismului $tiin#ific a devenit
predominant" în mediul academic în timpul
secolului al XX!lea. Atât de predominant", încât
majoritatea oamenilor de $tiin#" au început s"
cread" c" ea se bazeaz" pe dovezi empirice
stabilite $i reprezint" singura viziune ra#ional"
a lumii.

4. Metodele $tiin#ifice bazate pe filosofia
materialist" au avut un mare succes, nu doar prin
sporirea în#elegerii naturii, ci $i prin faptul c" au
oferit un control sporit $i o libertate mai mare, gra#ie
progreselor tehnologice.

5. Cu toate acestea, dominan#a aproape absolut"
a materialismului în lumea academic" a îngr"dit
serios $tiin#ele $i a împiedicat dezvoltarea studiului
$tiin#ific al min#ii $i al spiritualit"#ii. Credin#a în aceast"
ideologie, ca un cadru explicativ exclusiv pentru
realitate, a obligat oamenii de $tiin#" s" neglijeze
dimensiunea subiectiv" a experien#ei umane. Acest
lucru a dus la o în#elegere grav distorsionat" $i
s"r"cit" a noastr" în$ine $i a locului nostru în natur".

6. %tiin#a este, în primul rând $i mai ales, o
metod" non!dogmatic", lipsit" de prejudec"#i, de
a dobândi cuno$tin#e despre natur" prin observare,
investigare experimental" $i explicarea teoretic"
a fenomenelor. Metodologia sa nu este sinonim"
cu materialismul $i nu ar trebui s" fie dedicat"
unor convingeri, dogme sau ideologii particulare.

7. La sfâr$itul secolului al XIX!lea, fizicienii
au descoperit fenomene empirice care nu puteau
fi explicate prin fizica clasic". Aceasta a dus la
dezvoltarea, în anii 1920 $i începutul anilor 1930,
a unei noi ramuri, revolu#ionare, a fizicii, numit"
mecanic" cuantic". Ea a pus la îndoial" funda!
mentele materiale ale lumii, ar"tând c" atomii $i
particulele subatomice nu sunt de fapt obiecte solide
– ele nu exist", cu certitudine, în anumite locuri
în spa#iu $i în anumite momente definite. Cel mai
important, mecanica cuantic" a introdus în mod
explicit mintea în structura ei conceptual" de baz",
întrucât s!a constatat c" particulele care sunt
observate $i observatorul – fizicianul $i metoda
folosit" de el pentru observare – sunt legate între
ele. Conform unei interpret"ri a mecanicii cuantice,
acest fenomen implic" faptul c", pentru existen#a
evenimentelor fizice observate, con$tiin#a obser!
vatorului este vital" $i c" evenimentele mintale

pot afecta lumea fizic". Rezultatele unor experimente
recente sus#in o astfel de interpretare. Aceste
rezultate sugereaz" c" lumea fizic" nu mai este
componenta primar" sau unic" a realit"#ii $i c" ea
nu poate fi în#eleas" pe deplin f"r" s" se fac" referire
la minte.

8. Studiile psihologice au ar"tat c" activitatea
mintal" con$tient" poate influen#a cauzal compor!
tamentul $i c" valoarea explicativ" $i predictiv" a
factorilor care #in de inten#ii (de exemplu, convingeri,
scopuri, dorin#e $i a$tept"ri) este foarte mare. Mai
mult, cercetarea în psihoneuroimunologie arat" c"
gândurile $i emo#iile noastre pot afecta semnificativ
activitatea sistemelor fiziologice (de exemplu, imun,
endocrin $i cardiovascular) legate de creier. În alte
privin#e, studiile neuroimagistice privind autoreglarea
emo#ional", psihoterapia $i efectul placebo demon!
streaz" c" evenimentele mintale influen#eaz"
semnificativ activitatea creierului.

9. Studiile a$a!numitelor „fenomene psi” indic"
faptul c" uneori putem primi informa#ii semnificative
f"r" a folosi sim#urile obi$nuite $i în moduri care
dep"$esc constrângerile obi$nuite ale spa#iului $i
timpului. În plus, cercet"rile psi demonstreaz" c"
putem influen#a mintal – la distan#" – dispozitive fizice
$i organisme vii (inclusiv alte fiin#e umane). Studiile

psi arat", de asemenea, c" min#ile îndep"rtate se pot
comporta în moduri care sunt corelate nonlocalizat,
deci corela#iile dintre min#ile îndep"rtate se pare c"
se realizeaz" nemediat (ele nu sunt legate prin niciun
semnal energetic cunoscut), integral (ele nu se
degradeaz" cu cre$terea distan#ei) $i imediat (par
s" fie simultane). Aceste evenimente sunt atât de
frecvente încât nu pot fi privite ca anormale sau
ca excep#ii de la legile naturale, ci ca indicii ale
necesit"#ii unui cadru mai larg de explica#ii care
s" nu fie bazat exclusiv pe materialism.

10. Activitatea mintal" con$tient" poate persista
în moartea clinic", în timpul unui stop cardiac (prin
ceea ce s!a numit „experien#a mor#ii iminente”). Unii
care au trecut prin aceast" stare au raportat percep#ii
veridice în afara corpului, adic" percep#ii care, în
mod dovedit, coincid cu realitatea $i care au avut loc
în timpul stopului cardiac. De asemenea, ace$tia
prezint" experien#e spirituale profunde în timpul st"rii
de moarte iminent", declan$ate de stopul cardiac.
Este de remarcat c" activitatea electric" a creierului
înceteaz" la câteva secunde dup" stopul cardiac.

11. Experimentele controlate de laborator au
documentat faptul c" un medium calificat (persoane
care sus#in c" pot comunica cu min#ile persoanelor
care au murit fizic) poate ob#ine uneori informa#ii
foarte precise despre persoanele decedate. Aceasta
sus#ine în continuare concluzia c" mintea poate
exista separat de creier.

12. Unii oameni de $tiin#" $i filosofi cu înclina#ii
materialiste refuz" s" recunoasc" aceste fenomene,
deoarece ele nu sunt în concordan#" cu concep#ia
lor exclusiv" asupra lumii. Respingerea investiga#iei
post!materialiste a naturii sau refuzul de a publica
constat"ri $tiin#ifice solide care sus#in un cadru
post!materialist sunt contrare adev"ratului spirit al
cercet"rii $tiin#ifice, acela c" datele empirice trebuie

s" fie întotdeauna tratate
în mod adecvat. Datele care
nu se încadreaz" în teorii $i
credin#e favorizate nu pot fi
respinse a priori. Un astfel de
refuz #ine de domeniul ideologiei, nu al $tiin#ei.

13. Este important s" în#elegem c" fenomenele
psi, starea de moarte iminent" în stopul cardiac $i
dovezile replicabile ale unor clarv"z"tori credibili par
anormale doar atunci când sunt v"zute prin lentilele
materialismului.

14. În plus, teoriile materialiste nu reu$esc s"
elucideze modul în care creierul ar putea genera
mintea $i nu sunt în m"sur" s" dea socoteal" de
dovezile empirice la care se face referire în acest
manifest. Acest e$ec ne spune c" este timpul s" ne
eliber"m de c"tu$ele $i perdelele vechii ideologii
materialiste, s" ne extindem conceptul de lume
natural" $i s" adopt"m o paradigm" post!materialist".

15. În conformitate cu paradigma post!materia!
list":

a. Mintea reprezint" un aspect al realit"#ii la fel de
primordial ca lumea fizic". Mintea este fundamental"
în Univers, adic" nu poate fi derivat" din materie
$i redus" la ceva mai fundamental.

b. Exist" o profund" interconexiune între minte
$i lumea fizic".

c. Mintea (voin#a/inten#ia) poate influen#a starea
lumii fizice $i poate opera într!o manier" nonlocal"
(sau extins"), adic" nu se limiteaz" la anumite
puncte din spa#iu, cum ar fi creierul $i corpul, sau
la anumite momente în timp, cum ar fi prezentul.
Deoarece mintea poate influen#a nonlocal lumea
fizic", inten#iile, emo#iile $i dorin#ele unui experi!
mentator nu pot fi complet izolate de rezultatele
experimentale, chiar $i în modele experimentale
controlate $i efectuate în orb.

d. Min#ile sunt aparent f"r" grani#e $i se pot uni
în moduri care sugereaz" o Minte Unic" incluzând
toate min#ile individuale, particulare.

e. Starea de moarte iminent", în stop cardiac,
sugereaz" c" creierul ac#ioneaz" ca un aparat de
emisie!recep#ie al activit"#ii mintale, c" mintea poate
lucra prin creier, dar nu este produs" de el. Starea
de moarte iminent" care apare în stop cardiac,
împreun" cu dovezi date de clarv"z"tori, sugereaz"
supravie#uirea în continuare a con$tiin#ei, dup"
moartea corporal", ca $i existen#a altor niveluri
de realitate care sunt non!fizice.

f. Oamenii de $tiin#" nu trebuie s" se team" s"
investigheze spiritualitatea $i experien#ele spirituale,
deoarece acestea reprezint" un aspect central al
existen#ei umane.

16. %tiin#a post!materialist" nu respinge
observa#iile empirice $i realiz"rile $tiin#ifice foarte
valoroase realizate pân" în prezent. Ea caut" s"
extind" capacitatea uman" de a în#elege mai bine
minunile naturii $i, în acest proces, s" redescopere
importan#a min#ii $i a spiritului ca f"când parte din
#es"tura esen#ial" a Universului. Post!materialismul
include materia, care este v"zut" ca un constituent
de baz" al Universului.

17. Paradigma post!materialist" are implica#ii
profunde. Modific" fundamental viziunea pe care o
avem despre noi în$ine, dându!ne înapoi demnitatea
$i puterea noastr", ca oameni $i oameni de $tiin#".
Aceast" paradigm" favorizeaz" valori pozitive, cum
ar fi compasiunea, respectul $i pacea. Subliniind
o leg"tur" profund" între noi în$ine $i natur" în
general, paradigma post!materialist" promoveaz"
$i con$tientizarea ecologic" $i conservarea biosferei
noastre. În plus, nu este o noutate, doar o idee uitat"
timp de 400 de ani, c" o în#elegere transmaterial"
tr"it" poate fi piatra de temelie a s"n"t"#ii $i a
bun"st"rii, a$a cum a fost inclus" $i p"strat" în
vechile practici minte!corp!spirit, în tradi#iile religioase
$i în abord"rile contemplative.

18. Trecerea de la $tiin#a materialist" la $tiin#a
post!materialist" poate fi de o importan#" vital" pentru
evolu#ia civiliza#iei umane. Poate fi chiar mai impor!
tant" decât trecerea de la geocentrism la helio!
centrism. 

(Va urma)

Manifest pentru o "tiin#$ 
post!materialist$ 

Dan D. FARCA!

Curtea de la Arge"
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Orizont SF



În !tefan Ghidoveanu,
SF!ul nostru a avut
unul dintre ferven"ii

s#i animatori. S!a n#scut
la 19 aprilie 1955, în Bârlad.
La Bucure$ti, în cadrul
Academiei de Studii
Economice, a absolvit

Facultatea de Comer", sec"ia Rela"ii Economice
Interna"ionale, îns# activitatea $i!a legat!o durabil
de audio!vizual, fiind redactor al unor emisiuni radio
cu bun impact în rândurile fandomului. El însu$i a
debutat în 1982, cu povestirea intitulat# O colec!ie
de art", publicat# de Tribuna Sibiului. Alte povestiri
i!au ap#rut în antologiile Avertisment pentru lini#tea
planetei $i La orizont aceast" constela!ie, precum
$i în almanahurile Anticipa!ia, Tribuna $i România
literar"$ la fel, în publica"iile periodice ale
genului (revista Anticipa!ia, Jurnalul SF,
Biblioteca Nova). Mai mult decât într!o
crea"ie literar# proprie, s!a manifestat prin
comentarii eseistice $i gazet#re$ti, atât
în spa"iul radiofonic, cât $i pe un dinamic
blog personal („Moshul SF”), cu un unghi
de precup#ri deschis între interviurile
colegiale $i rememorarea cvasi!didactic#
a unor etape mai vechi din anticipa"ia
româneasc#. A editat cele câteva numere
din fanzinul Contact între civiliza!ii (1983),
iar împreun# cu Alexandru Mironov, în
1990, antologiile Cronici metagalactice
$i Cronici microelectronice. Mai întâi
colaborator, iar din 1990 angajat al
Radiodifuziunii Române, a preluat de
la Dan Ursuleanu emisiunea „Exploratorii
zilei de mâine”, care i!a permis s#!$i
dezvolte în chip remarcabil pasiunea $i
devotamentul pentru SF. Singur sau în
colaborare cu so"ia sa, Cristina, a tradus
din francez# $i englez#, între altele:
Gambitul stelelor de Gérard Klein, Vân"torul de
recompense $i Ubik de Philip K. Dick, Nemuritorul
de Roger Zelazny, Somnul lui Newton de Ursula
K. Le Guin, precum $i mai multe romane din seria
sechelelor ciclului Dune. A îngrijit traducerea în
române$te a volumului Istoria SF%ului modern de
Jacques Sadoul. A coordonat vremelnic colec"iile
de specialitate ale unor edituri, între care „Nautilus”
la Nemira (1992!1993, inclusiv, ca redactor!$ef al
primelor trei numere din revista tip#tit# Nautilus),
„Cyborg” de la Editura Pygmalion (1994!1995),
„Fahrenheit” la Editura RAO (1995!1997). Învins

de boal#, a murit la 27 octombrie 2014, în Bucure$ti.
C# autorul, ajuns la maturitate, nu miza prea mult

pe înzestrarea sa literar# se vede dintr!o autoapre!
ciere f#cut# în contextul unei discu"ii cu Mugur
Cornil# pentru portalul
România SF Online:

„Eu am debutat ca
scriitor, dar timpul mi!a
demonstrat c# nu asta era
chemarea mea, chiar dac#
mai cochetez uneori cu
ideea scrisului de proz#.
Am descoperit fascina"ia
traducerii, într!o epoc# în
care a $ti limba englez# era
o raritate, apoi bucuria de a
finisa o carte pân# la ultimul

am#nunt, în calitate
de redactor, $i în final
satisfac"ia alc#tuirii
de colec"ii cu cele
mai reu$ite titluri ale
genului, pentru a oferi
astfel cititorilor tot ceea
ce!i mai bun în science
fiction.”

E, aici, o luci"
d# $i deloc
resemnat#

recunoa$tere a faptului
c# autorul se consider#, nu atât un ins h#r#zit cu
talentul crea"iei, cât un cunosc#tor $i un promotor
al „fic"iunii speculative”. Sub denumirea aceasta
înc#p#toare include nu numai SF!ul, ci $i alte forme
de literatur# înrudit#, „fantastic, horror, suprarealiste,
distopice, satirice, cyberpunk sau apropiate de basm
ori de fabul#” – cum noteaz# în prefa"a unei antologii
rezervate prozelor „speculative”, în mod manifest
excentrice fa"# de produc"ia curentului principal al
literaturii. Pentru unele dintre aceste culegeri, precum
Cele 1001 de scorneli ale moshului SF (2012) $i
Ferestrele timpului (2014), Ghidoveanu a impus

formula de participare cu texte noi, create special
pe tema anun"at#, de c#tre cei invita"i s# contribuie
la un fel de act s#rb#toresc al genului. Formul#
abandonat# în culegerea Lumi stranii (2014), unde,

mai în ton cu selec"iile curente ale
produc"iei literare, intr# în discu"ie $i
scrierile deja publicate, capabile s#
constituie repere în crea"ia unui autor,
ori chiar modele exemplare pentru gen. 

„Ceea ce m!a interesat în primul rând
a fost s# g#sesc povestiri sau schi"e deja
publicate (sub diverse forme $i pe diverse
suporturi) care s# se potriveasc# perfect
universului pe care doream s#!l evoc în
Lumi stranii. %i!am descoperit astfel c#
oferta autorilor români în domeniu este nu
numai una consistent#, dar $i de valoare.
Exist# un fir c#l#uzitor al inspira"iei
scriitorilor no$tri pentru care straniul pare
a fi mult mai la îndemân# $i mult mai
atractiv decât alte modalit#"i de expresie
ale genului.”

Între autorii selecta%i de %tefan
Ghidoveanu g#sim în special
reprezentan"i ai SF!ului afla"i la

cump#na dintre milenii, de la Liviu Radu $i Sebastian
A. Corn, la Adrian Buzdugan $i Eugen Cadaru, de la
Ana Maria Negril# $i %tefana Czeller, la Ana!Veronica
Mircea $i Narcisa Stoica. Mai rar apar nume de autori
avându!$i biografia ancorat# în etape mai vechi ale
domeniului, precum Dan Ursuleanu $i Viorel Pîrligras,
de regul# $i ei privi"i prin prisma unor contribu"ii mai
recente. O bun# orientare asupra materiei cercetate
tr#deaz# nu atât efortul evalu#rii critice, cât orgoli!
oasa inten"ie „profesoral#” de a o prezenta pe baz#
de repere valorice sigure, guvernate de bun!gust:
„Eu, care în tot ce fac m# las ghidat de instinct $i
de gustul personal, educat de!a lungul multor ani
de lecturi, am s# v# spun cum am procedat pentru
a v# oferi ceea ce ve"i citi în paginile acestei c#r"i.”
Adept al stilului bazat pe „verbul me$te$ugit”, pe „idei
percutante $i elegant expuse”, Ghidoveanu se arat#
oripilat de invazia produc"iei neglijente, lipsite de
ambi"ii literare: „La câte porc#rii suburbane, cu aer
manelistic, mi!a fost dat s# aud/citesc în texte de
science!fiction autohton în ultima perioad#, cu
explica"ia c# «a$a se vorbe$te la mine în cartier»
(de parc# SF!ul este o nou# ramur# a naturalismului
literar!), cum putem s# pretindem s# ne mai ia cineva
în serios?” 

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

Lun# $i mare
Germain Droogenbroodt

pentru Oscar Bento

Neprih#nit# 
neatins# parc#
de"a omului amprent#:
luna.
Inaccesibila"i splendoare se"oglinde$te
în aparent la fel de pura
mare,
ce adun#"n pântec
omene$tile de$euri,
ale de$artei l#comii.

Îmi place s# dezmierd
frunzele

Claribel Alegría (Nicaragua)

Mai mult decât c#r%i
Sau reviste $i ziare
Mai mult decât buzele în mi$care
Repetând c#r%ile,
Revistele, dezastrele,
Îmi place s# dezmierd frunzele
Sub ele s#"mi îngrop fa%a 
S# simt r#coarea lor pe"obraz
Lumea s"o v#d
Prin sita lor cernut# 
Trecut# prin verzi v#mi
!i s#"mi ascult t#cerea
Cum se coace
Lic#r mijit pe buze 
Sp#rgându"se de limb#
P#mântul s#"l ascult
!i s#"i ghicesc suflarea
&#râna"mi va fi trup
Voi fi al gliei corp
!i"al %#rnei Claribel

Prin fereastra omeneasc#
Raja Rajeswari Seetha Raman
(Malaezia)

Printr"o fereastr# omeneasc#,
am privit un limpede cer
topindu"se"n amurg.

Printr"o fereastr# omeneasc#,
am auzit un dulce cânt
trezind întregul %#rm.

Printr"o fereastr# omeneasc#,
am mirosit un fin parfum
adiind într"o boare.

Printr"o fereastr# omeneasc#,
am v#zut n#dejdea
ducându"se pe ape.

Lipsit e cerul de al s#u somn profund,
p#mântul nu mai salt#"n voio$ie,
omul $i"a r#t#cit solemnul leg#mânt!

Canalele din Amsterdam
Duo Duo (China)

Noiembrie, ora$ în sear#:
Prin Amsterdam numai canale.
!i dintr"odat#
Vântul toamnei clatin# pomul 
Cu portocale din curtea mea
Încolo $i"ncoace le leag#n#.
Închid fereastra, 
Nu m# ajut# oricum.
Curge râul înapoi pe zadarnicul drum
!i"n perle b#tut soarele suie
Inutil
Schije metalice stoluri str#pung, 
Cad porumbei.
F#r# copii str#zile par 
Dintr"odat# pustii.
Dup# ploaia de toamn#
De melci p#tura"i plin#,
– patria mea
Pe canale din Amsterdam 
Trece lin#...

Un pedagog al anticipa%iei
Mircea OPRI"!
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Cu ceva ani în urm!, la Muzeul „G. Enescu”
!i sediul Uniunii Compozitorilor (fostul palat
– ridicat dup" planurile arhitectului I.

Berindei – al lui Gheorghe Gr. Cantacuzino, zis
Nababul, pentru averea lui fabuloas"), din Capital",
am vizionat o expozi#ie de pictur" care
m$a uimit prin coloristic". Nu !tiam
multe despre autorul ei, pictorul !i
sculptorul Dimitrie (Dumitru) Bâ!cu,
fratele, cu 21 de ani mai mic, al lui
George Enescu. Apoi, în septembrie
2019 a fost deschis", la Galeria
Roman" de pe Bulevardul Lasc"r
Catargiu nr. 1, Bucure!ti, o expozi#ie
dedicat" pictorului Dimitrie Bâ!cu,
Melodia cromatic!, unde au fost expuse
unele dintre lucr"rile sale: peisaje,
portrete (din familia sa: fiica, so#ia,
G. Enescu !i el însu!i), schi#e, flori.

Dimitrie Bâ!cu s$a n"scut în satul
Cracalia, comuna Dumeni, jude#ul
Dorohoi, la 14 septembrie 1902 !i a
murit la 18 noiembrie 1983, Bucure!ti,
aflându$!i odihna cea din urm" în
Cimitirul Andronache. A tr"it la Bucure!ti
din 1924. A fost c"s"torit, din 1943, cu Margareta
Arvay. În 1945 s$a n"scut fiica lor, Ana$Maria Sandi.
A locuit în fostul raion I.V. Stalin, pe strada Sofia nr. 1. 

Costache Enescu (tat"l lui G. Enescu) !i frumoasa
tân"r" polonez" Marie Ferdinand$Suscki au fost
p"rin#ii lui. Pe când avea un an, mama lui s$a f"cut
nev"zut", copilul fiind dat spre cre!tere Tincu#ei (sora
lui Costache Enescu), care avusese grij" !i de copilul
George Enescu. Tincu#a a avut darul de a se fi îngrijit
de sensibilitatea !i aplecarea c"tre desen atât a
lui George, cât !i a lui Dimitrie. Dup" moartea lui
Costache, în 1919, Dumitru este dat în grija boierului
Mârzescu, care fusese primar la Ia!i. Ajutat de familia
acestuia !i de G. Enescu (care !i$a iubit !i !i$a ajutat
fratele cât a tr"it), urmeaz" liceul !i %coala de Arte
Frumoase la Ia!i (1920$1924), unde$i are profesori
pe pictorul Jean L. Cosmovici (6 ianuarie 1888, Ia!i –
2 iulie 1952, Bucure!ti& a studiat la Paris, la Acadé$
mie d’Arts Plastiques. Membru al Asocia#iei Scriitorilor
!i Arti!tilor Moldoveni& din 1934 a fost membru al
Pinacotecii din Ia!i), iar la pictur" !i compozi#ie,
pe pictorul Gheorghe Popovici (5 octombrie 1859,
Ia!i – 24 februarie 1933, Ia!i& directorul %colii de
Arte Frumoase& între anii 1899$1929 acesta i$a avut
ca elevi pe viitorii pictori celebri: N. Tonitza, Max
W. Arnold, Aurel B"e!u, Adam B"l#atu, %tefan
Dimitrescu, Camil Ressu, Nutzi Acontz !.a.& î!i afl"
odihna la Cimitirul Eternitatea din Ia!i). Între 1924$
1927, Dimitrie vine la Bucure!ti, la %coala Na#ional"
de Arte Frumoase, unde$i are ca profesori, printre
al#ii, pe G.D. Mirea (1852, Câmpulung Muscel – 1934,
Bucure!ti) !i pe Camil Ressu (1880, Gala#i – 1962,
Bucure!ti), care$i apreciaz" foarte mult talentul
de pictor de !evalet în ulei (naturi statice, peisaje,
portrete, flori). În 1927 debuteaz" la Salonul oficial
de pictur" !i sculptur", câ!tigând marele Premiu
„Anastasie Simu” (1854, Br"ila – 1935, Bucure!ti&
primul colec#ionar de art" de la noi, care fondeaz" în
1910 Muzeul Simu, d"râmat de comuni!ti în 1960).
La acela!i salon mai expune lucr"ri în 1928, 1929,

1930, 1946. La salonul din 1929 a primit Premiul „Th.
Aman” (1831, Câmpulung Muscel – 1891, Bucure!ti&
întemeietorul, al"turi de Gh. Tattarescu (1818,
Foc!ani – 1894, Bucure!ti) al primelor !coli de arte
frumoase de la Ia!i !i Bucure!ti) !i „bursa de voiaj

pentru pictur"“, în valoare de
50.000 lei. Cu ace!ti bani î!i
permite s" mearg" în Fran#a,
pentru studii, între 1929$1931.
În 1935 expune la Sala Dalles
(fondat" în 1932 ca l"ca! de
cultur" !i pentru expozi#ii de
pictur" !i sculptur"). Expune în
mod regulat. Anul 1935 îi este
prielnic, astfel c" Sala Dalles
este gazda primei sale expozi#ii
personale. În 1939 pictorul
voiajeaz" în scopul studierii
picturii !i sculpturii în Fran#a

!i Italia. În Italia,
este pasionat de
fresc". Urmeaz"
alt" expozi#ie per$
sonal", în 1944, la
Tinerimea artistic".
În 1946 face parte
din juriul Salonului
oficial de toamn",
pre!edintele
Salonului fiind
Camil Ressu.
Expune lucr"ri la
Flac"ra, în 1947.
Apoi, pe rând, în
1948, 1953, 1954, la Expozi#ia anual" de Stat, la
Expozi#ia interregional" Bucure!ti în 1956 !i, în 1960,
la Expozi#ia de arte plastice Bucure!ti. Cu o mare
deschidere cultural", scrie !i public" numeroase
cronici de art". 

Ca mai to"i pictorii genera"iei sale (Nicolae
D"r"scu (1883, Giurgiu – 1959, Bucure!ti),
Iosif Iser (1881, Bucure!ti – 1958, Bucure!ti),

%tefan Dimitrescu (1886, Hu!i – 1933, Ia!i), Nicolae
Tonitza (1886, Bârlad – 1940, Bucure!ti), Francisc
%irato (1877, Craiova – 1953, Bucure!ti), Samuel
Mützner (1884, Bucure!ti – 1959, Bucure!ti), atra!i
de frumuse#ile Balcicului !i ale Coastei de Argint !i
încuraja#i de Societatea cultural" „Tinerimea artistic"“
(fondat" la 3 decembrie 1901 de un grup de arti!ti,
între care: Constantin Artachino (1870, Giurgiu –
1954, Bucure!ti), %tefan Luchian (1868, %tef"ne!ti –
1916, Bucure!ti), Nicolae Vermont (1866, Bac"u –
1932, Bucure!ti), Kimon Loghi (1873, Grecia – 1952,
Bucure!ti), Ipolit Strâmbulescu (1871, Baia de Aram"
– 1934, Bucure!ti), Arthur Verona (1867, Br"ila –
1946, Bucure!ti), Frederic Storck (1872, Bucure!ti –
1942, Bucure!ti), %t. Popescu (1872, Buz"u – 1948,
Bucure!ti), Gh. Petra!cu (1872, Tecuci – 1949,

Bucure!ti)), Dimitrie Bâ!cu
vine !i picteaz" !i el aici. O va
picta pe frumoasa t"t"roaic"
Gülü, pe care, de altfel, o mai
picteaz" Tonitza !i ceilal#i
pictori atra!i de soarele,
peisajul, oamenii !i casele Balcicului. La Balcic
cump"r" chiar un teren pe un deal. Picteaz" cu
prec"dere oameni, flori !i peisaje. Multe dintre
picturile sale sunt cump"rate de Regina Maria, care$l
apreciaz" în mod cu totul deosebit. Presim#ind iure!ul
ce se va abate asupra României, Principesa Ileana
îl invit" s" ia drumul str"in"t"#ii. Bâ!cu refuz"
propunerea, din dragoste pentru #ar". 

Af!cut parte, în 1946, din juriul Salonului de
toamn" (organiza#ie artistic" ai c"rei ini#iatori
au fost pictorul, desenatorul, acuarelistul

!i frescarul George Chirovici (1883, Craiova – 1968),
pictorul !i graficianul Leon Biju (1880, Bucure!ti –
1970, Bucure!ti), pictorul Ionescu Doru (1889,
Craiova – 1988), pre!edinte fiind fostul s"u
profesor, pictorul Camil Ressu. Expune lucr"ri,
în 1944, la Tinerimea Român" (societate înfiin#at"
la Bucure!ti, în 1878, la ini#iativa câtorva elevi
interni ai Liceului „Matei Basarab”, având drept
scop descoperirea !i promovarea tinerilor talenta#i
din diverse domenii de activitate: muzic", dans,
poezie, istorie, desen, pictur" etc., !i stimularea
elevilor merituo!i prin concursuri pe diferite do$
menii de activitate, câ!tig"torilor acordându$li$se
premii !i medalii), apoi, în 1947 la Flac"ra. A fost
apreciat !i admirat de nume de rezonan#": 

– Principesa Ileana (1909$1991), fiica cea mic"
a Regelui Ferdinand I !i a Reginei Maria. Iubitoare
de frumos !i art". 

– Regina Maria (1875$1938), Regin" a
României, so#ia Regelui Ferdinand I. Iubitoare
!i colec#ionar" de art"& a sus#inut o seam" de
personalit"#i artistice !i literare cu burse !i bani. 
– Irina Procopiu (1891$1950), care #inea un salon

artistic în propria cas", fiind mare iubitoare de art"&
a fost doamna de onoare a reginei Maria. 

– Alexandru Busuioceanu (1896$1961), critic de
art", critic literar, pedagog, eseist, istoric, scriitor !i
poet, traduc"tor în român" !i spaniol" din marii poe#i
ai literaturii universale. Doctorat la Viena. Bursier al
%colii Române din Roma (1923$1925). S$a ocupat de
expertizarea colec#iei de art" a Familiei Regale din
România, recunoscând nou" tablouri semnate de El
Greco. Cu aceast" colec#ie, Alexandru Busuioceanu
a deschis o expozi#ie în capitala Fran#ei la anul 1937.
A tr"it din 1942 la Madrid, ca ata!at cultural
al României, apoi ca titular al Catedrei de limba
!i literatura român". În 1946 tip"re!te în Spania
primul s"u volum de poezii scris în spaniol", intitulat
Poemas patticos, pentru care critica îl consider"
„cel mai bun poet de limb" spaniol" al momentului”.
A purtat o vast" coresponden#" cu colegii lui de
genera#ie, pe care i$a pre#uit mult: Emil Cioran,
Mircea Eliade, Vintil" Horia, Monica Lovinescu.
Fost elev al lui Vasile Pârvan, s$a bucurat mai târziu
de considera#ia !i prietenia acestuia. 

(Imagini: autoportret !i peisaj de D. Bâ!cu, sursa
Internet)

Dimitrie Bâ#cu, fratele 
lui George Enescu

Claudia VOICULESCU

Descoperind opera"ii precum traducerea !i redactatea textelor, autorul
insist" s" le discute practic, în contextul precar din punct de vedere
al înzestr"rii tehnice din anii post$revolu#ionari, !i nu de pu#ine ori cu

o participare afectiv", purtând amprenta colorat" a memoriilor personale. Astfel,
implicat în integrala „româneasc"” a urm"rilor ciclului lui Frank Herbert, traduc"$
torul las" s" i se vad" exasperarea unei munci extenuante, în care satisfac#ia
proiectului general r"mâne grevat" de corvoada unor modalit"#i editoriale înc"
neatinse de suflul moderniz"rii („nu se lucra pe calculator, ca acum”): „Vre#i s"
!ti#i cum e s" cite!ti de 4$5 ori romanul Dune de la cap la coad", numai pentru
a elimina ni!te gre!eli de culegere sau de paginare? Nu v$a#i dori! Mul#i ani
dup" aceea, numai când auzeam de Dune mi se f"cea r"u... Dar mi$a trecut.”
Repro!uri ironice, f"r" îndoial", stârnite de propria$i experien#", întâmpin" !i
imixtiunea editorului în solu#iile celor angaja#i în calitate de speciali!ti, chiar dac"
munca acestora le aduce avantaj economic !i succes: „În general, în România,
editorii se pricep la orice – realizarea copertelor, tehnoredactare, selec#ia titlurilor
!i a traduc"torilor, tipar, difuzare, marketing, plata colaboratorilor etc. Te !i întrebi
când mai au timp s" se bucure de roadele afacerii lor!” Comentatorul frustrat
nu ezit" s" arate cu degetul în cazul unor interven#ii care$l prejudiciaz" moral:

„Am mai publicat apoi Ubik !i biografia Eu sunt viu, voi sunte"i mor"i (Philip
K. Dick, 1928#1982) de Emmanuel Carrere, aceasta din urm" în colaborare cu
Liviu Radu (dintr$o «eroare» a unei doamne pe nume Dana Moroiu, de la Editura
Nemira, pe carte a ap"rut îns" doar numele meu ca traduc"tor !i numele lui Liviu
ca redactor – lucruri cu totul neadev"rate, eu traducând prima jum"tate a c"r#ii,
Liviu pe cealalt"& de fapt, am avut contract pe numele amândurora, banii i$am
împ"r#it conform contractului dup" num"rul de pagini ce revenea fiec"ruia !i e
greu de crezut c" se poate «gre!i» în a!a hal – doar dac" nu e!ti incompetent!).
Aceast" «gaf"» pe mine m$a costat foarte mult, nici ast"zi nu sunt sigur dac"
nu cumva din cauza ei mi$am pierdut unul dintre cei mai buni prieteni, oricum
simt c" rela#iile noastre nu mai sunt ce$au fost odat".”

Când nu e „pedagog de SF”, $tefan Ghidoveanu poate deveni remar$
cabil !i pentru calitatea de elev frustrat. A lansat pe blogul personal un
amplu proiect: Bibliografia General! a Fic"iunii Speculative din România

(începând cu 1856), pe care moartea prematur" i l$a întrerupt. Filiala de Traduceri
Literare (Bucure!ti) a Uniunii Scriitorilor l$a admis între membrii s"i, publicând
un cuvenit necrolog prilejuit de deces.

Ars longa...
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George Oprescu (1881!1969), istoric "i critic
de art#, colec$ionar, c#rturar, întemeietorul
Institutului de Istoria Artei al Academiei

Române. Membru de onoare al Academiei Române
"i membru corespondent al mai multor academii
str#ine. A fost profesor la Academia de Belle Arte
din Bucure"ti. Om harnic, metodic "i cunosc#tor ca
nimeni altul, s!a ocupat de studii de pictur# "i grafic#
româneasc# din secolul al XIX!lea, de arta popular#
româneasc# "i de arta sculptural# româneasc#. A fost
un mare "i împ#timit colec$ionar de art#, astfel încât
colec$ia lui num#ra peste 10.000 de piese: stampe,
picturi, gravuri "i desene române"ti "i str#ine. Toate
acestea le!a donat Academiei Române. 

– Petru Comarnescu (23 noiembrie 1905, Ia"i –
27 noiembrie 1970, Bucure"ti% absolvent al Facult#$ii
de Litere "i al Facult#$ii de Filosofie din Bucure"ti%
doctorat în istoria artelor la University of Southern
California din Los Angeles), critic literar, eseist,
memorialist, jurnalist. El este acela care a înfiin$at,
al#turi de Mircea Vulc#nescu, revista Criterion.
Cunosc#tor "i specialist în istoria "i critica picturii,
a alc#tuit monografii consacrate lui Octav B#ncil#,
Rembrandt van Rijn, Abgar Baltazar, Nicolae
Grigorescu, &tefan Luchian. A scris c#r$i "i nume!
roase articole despre Gh. Petra"cu, Th. Pallady, N.
Tonitza, Francisc &irato, I. 'uculescu. Bun cunosc#tor
de rus# "i englez#, a putut da limbii române traduceri
din Lev Tolstoi, Alexander Herzen, Alex Gorchakov,
Gleb Uspensky, Nicolai Cernî"evski, Ilya Ehrenburg
"i Eugen O’Neill, D.H. Lawrence, Daniel Defoe,
Sir Walter Scott, Mark Twain etc. 

– N. Tonitza (13 aprilie 1886, Bârlad – 27 februarie
1940, Bucure"ti% &coala na$ional# de Belle!Arte Ia"i,
unde i!a avut ca profesori pe pictorii Gh. Popovici "i
pe Emanoil Bardasare), pictor, gravor, litograf. Pleac#
în Italia în 1903. Vine în $ar# "i zugr#ve"te biserica
din satul Groze"ti. În 1908 merge pentru aprofun!
darea studiului picturii la München. În 1909 pleac# în
Italia "i Fran$a (aici va sta 2 ani). A condus compania
din Regimentul I Gr#niceri în b#t#lia de la Turtucaia.
Pentru modul în care a luptat, a fost decorat cu
Ordinul „Mihai Viteazul” clasa III. 

– Eugen Ispir (1909!1974), pictor "i scriitor. 
– Ionel Jianu (1905!1993), cronicar dramatic,

jurnalist, eseist, traduc#tor, critic "i istoric de art#.
A scris monografii despre Theodor Pallady, N.
Tonitza, Gh. Petra"cu, Theodor Aman, C. Brâncu"i. 

– N. Carandino (1905!1996), ziarist, cronicar

plastic "i dramatic, traduc#tor "i memorialist. 
– Eugen Cr#ciun (1922!2001), pictor. 
– Henri Blazian (1902!1961), referent literar la

Societatea Român# de Radiodifuziune, referent de
pres#. A înf#$i"at publicului arti"ti consacra$i: N.
Grigorescu, &t. Luchian, Constantin Lecca. A tradus
din Benedetto Croce, H.G. Wells, &tefan Zweig.

Dimitrie Bâ"cu a mai fost admirat "i iubit de
personalit#$i marcante ale muzicii române"ti: 

– Mihail Jora (1891!1971), muzician, compozitor
"i dirijor român, membru titular al Academiei Române.
Creatorul liedului "i al muzicii de balet române"ti,
primul director muzical al radioului public. 

– Ion Nona Otescu (1888!1940), compozitor "i
dirijor român, profesor la Conservatorul din Bucure"ti
"i directorul acestuia, vicepre"edinte al Societ#$ii
Compozitorilor români. 

– George Georgescu (1887!1964), dirijor, membru
al Academiei Române din 21 martie 1963. 

– Mihail Andricu (1894!1974), compozitor, pianist,
profesor universitar. 

– Alfred Alessandrescu (1893!1959), dirijor, critic
muzical. 

Dup! 1946, nori negri se abat peste destinul
pictorului atât de admirat de principesa
Ileana, de Regina Maria, de confra$i în ale

artei. Ca semn de pre$uire pentru m#iestria sa, prin!
cipesa Ileana îi scrie, pe coperta c#r$ii Spitalul „Inima
Reginei” (manuscris autograf, în cerneal#): „Dlui
Bâ"cu al c#rui nume nu figureaz# în aceast# c#r$ulie
îns# va avea loc de cinste în cea care va urma“.

Mo"ia de la Cracalia este incendiat# de c#tre
comuni"ti în 1948. În 1949, Bâ"cu ocup# func$ia
de expert la Consigna$ia. Între 1949!1952 a fost
directorul Fondului plastic. În 1952, pictorul, în urma
unor denun$uri calomnioase, este ridicat din casa lui
"i închis (f#r# proces) un an de zile, f#r# ca familia
s# "tie unde se afl#. Feti$a lui, Ana!Maria, avea "ase
ani. Securi"tii au luat atunci, din casa lui, documente,
scrisori, c#r$i. Este incriminat c# are un frate (G.
Enescu) tr#d#tor de neam, c# are ca na" pe fostul
pre"edinte al Societ#$ii MICA (societate de exploatare
a aurului), c# are rela$ii cu familia regal# (Regina
Maria îi cump#rase tablouri, iar cu principesa Ileana
avea rela$ii strânse). Este eliberat în urma interven!
$iilor celor ce r#spundeau la cultur# "i renumit în
func$ia de director al Fondului plastic, dar Dimitrie
Bâ"cu refuz# cu demnitate propunerea puterii politice

totalitare. La revenirea în familie, s!au f#cut alte
verific#ri în cas# "i unele lucruri au fost date focului
în fa$a locuin$ei de însu"i Dimitrie Bâ"cu. Din acest
moment nu mai ocup# func$ii publice. A mai expus,
în 1956, la Expozi$ia Interregional# Bucure"ti "i,
în 1960, la Expozi$ia de Arte plastice, Bucure"ti. 

Bolnav, a supravie"uit vremii lucrând pictur#
mural#, fresc# "i restaurare de biserici
(S#cele, Dârste, Tismana etc.). &colit în

Italia în fresc#, a lucrat în aceast# manier# la peste
30 de biserici, la Muzeul Militar Central, la hoteluri
(Ol#ne"ti "i Poiana Bra"ov), la Sta$iunea de Cercet#ri
agricole din Buz#u, la Palatul Prefecturii din Târgu
Jiu (Sala maur#). A executat pictur# bisericeasc# la
Catedrala Brad, bisericile din Murariu, Târgu!Frumos,
Balote"ti, M#gurele, Brani"te, Vân#tori Neam$, Bran,
Buz#u, B#trâni, Vit#ne"ti – Teleorman (Capela Stella
Maris), S#cele, Dârste, Tismana etc. Sunt cunoscute
în Bucure"ti câteva biserici pictate de acest artist
vrednic "i neîncovoiat de ocârmuitorii ce aveau
puterea momentului. Acestea sunt: 

– Biserica „Sfântu Gheorghe Capra” de pe &oseaua
Pantelimon, construit# între 1875 "i 1876 pe terenul
d#ruit în acest scop de c#tre zarzavagiul Constantin
Du$ulescu supranumit Capra (de unde "i numele
bisericii). Primul restaurator, în ulei, al vechii picturi
a bisericii a fost, în 1926, pictorul Ioanid. În 1943,
Gh. Raicu restaureaz# "i el pictura. Dimitrie Bâ"cu
între 1968 "i 1969, repar# "i el pictura deteriorat#. 

– Biserica „Sfântul Gheorghe Andronache” (de
la intersec$ia str#zilor &tefan Ciuc# "i Peri"), ridicat#
în 1899 "i restaurat# între 1931 "i 1934, când va fi
sp#lat# vechea pictur#. Dimitrie Bâ"cu va fi acela
care va restaura pictura ei între 1965 "i 1966, dup#
ce bisericii i se repar# acoperi"ul "i i se înlocuie"te "i
pardoseala. Nu departe de biseric#, la cap#tul str#zii
&tefan Ciuc#, se afl# Cimitirul Andronache, în care se
afl# mormântul celui care a pictat cu atâta me"te"ug
Biserica „Sfântul Gheorghe Andronache”. 

– Capela din Cimitirul Andronache, construit# în
1969 dup# planurile arhitectului Ion Paraschivescu,
va fi terminat# în anul 1972, iar Dimitrie Bâ"cu
o va picta între anii 1973 "i 1975. 

Lucr#ri ale acestui pictor, desenator, pictor
"i restaurator mural important se afl# în muzee
"i colec$ii la Ministerul Artelor, Ministerul Culturii,
la Muzeul din Baia Mare, Buz#u, Brad, familia regal#,
propria familie etc.

Theodor Codreanu, Dumitru Radu Popescu –
Istoria absurdoid!, Editura Tipo Moldova, Ia#i,
2020 (colec"ia Opera Omnia. Publicistic! #i eseu
contemporan) 

Aceast# carte despre Dumitru Radu Popescu
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 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, care mi s!au
p#rut mai semnificative. 

Pe 19 august 2020, D.R. Popescu împline"te
minunata vârst# de 85 de ani [prilej  #i pentru
revista Curtea de la Arge" s!$i ureze mul"i #i buni
ani ilustrului senior al culturii române – Gh.P.],
din care în vreo 67 (dac# ne raport#m la anul
debutului cu poezie, din publica$ia Cri!ana) a trudit
pe t#râmul literaturii cu o regularitate demn# de
invidiat, acoperind toate trei genurile literare, plus
publicistica, eseistica "i scenariul de film, critica
de teatru. (…)

Am ajuns la concluzia c# eseistica "i publicistica
nu sunt cu nimic mai prejos decât proza "i drama!
turgia, în pofida evalu#rilor critice de pân# acum.
Mai mult de atât, doar împreun# cu publicistica opera
lui D.R. Popescu î"i arat# întreaga complexitate. (…) 

În ansamblu, aceast# carte este o revizuire critic",
în sensul lovinescian al cuvântului, absolut necesar#,
spre a dovedi singularitatea canonic" (Harold Bloom)
a acestui mare scriitor contemporan. (Autorul,
în prefa$a c#r$ii)

Lucia Olaru Nenati, Arcade septentrionale,
Editura Academiei Române, Bucure#ti, 2018

Cartea (de aproape 700 de pagini), la care
autoarea a lucrat de!a lungul mai multor ani, este
prefa$at# de cinci „Cuvinte ale celor dintâi cititori”,
din care relu#m aici numai câteva rânduri.

Dumitru Micu: Lucrare realmente "tiin$ific#,
impecabil documentat#, bine scris#, cartea doamnei
Lucia Olaru Nenati este, cu certitudine, titlu de
referin$# în viitoarele cercet#ri de istorie literar#
consacrate Nordului românesc! (O lucrare de referin#"
pentru viitoarele cercet"ri de istorie literar") 

Acad. D. Vatamaniuc: Doamna Lucia Olaru Nenati
este o cercet#toare cu o bogat# activitate "tiin$ific#,
colaboratoare cu articole "i studii la presa din $ar# "i
din str#in#tate. Are o contribu$ie esen$ial# la redarea
în circuitul public a Casei memoriale a lui Eminescu
de la Ipote"ti "i "i!a f#cut obiect de studiu permanent
privind biografia "i opera poetului nostru na$ional.
(O carte construit" dup" sistemul cumpenei)

Dan M#nuc#: Lucrarea reprezint# o bun# con!
tribu$ie de istorie literar#, care nu se limiteaz# la
eviden$ierea aportului literar al
unui anume $inut, ci are în
vedere ansamblul. (Ne afl"m în
fa#a unor veritabile recuper"ri
istorico–literare)

Liviu Leonte: Studiul
doamnei Lucia Olaru Nenati
acoper# unul dintre golurile
culturale "i literare. Cum mai
exist# astfel de goluri, el poate
avea "i rolul unui stimulent
pentru a pune în lumin# "i alte
exemple de localism creator.
(Un stimulent pentru a pune în
lumin" !i alte exemple de
localism creator)

Acad. Constantin Ciopraga: Lucia Olaru Nenati
a demonstrat în toate voin$#, energie, clarviziune% "i
de data asta lucrarea sa intitulat# Arcade septentrio$
nale, demonstreaz# o munc# încrâncenat#, o munc#
tenace de scotocire pasionat#, din cele ce produc
bucurie de fiecare dat# când g#se"ti un lucru pe
care nu l!au scos al$ii "i!l pui tu în pagin#. (Ar fi
bine s" se urm"reasc" în mod deliberat, sistematic,
realizarea unor cercet"ri, foarte necesare, dup" acest
model) 

Elis Râpeanu, M!n!stirea Pas!rea "i Maica
Lucia Dumbrav!, Editura Semne, Bucure#ti, 2020

Slav# lui Dumnezeu c#ruia!i mul$umim c# exist#,
în 'ar#, asemenea l#ca"uri monahale, c# au existat
în vremuri zbuciumate "i exist#, "i în aceast#
perioad# bulversat#, ap#r#tori "i propov#duitori
ai credin$ei noastre ortodoxe ca M#icu$a Lucia
Dumbrav# "i ca urma"a sa la St#re$ie – M#icu$a
Mihaela Costache.

Binecuvânteaz#, Hristoase Dumnezeul Nostru,
pe personalul Sfintei M#n#stiri Pas#rea "i al tuturor
m#n#stirilor, cu Duh curat "i puternic, care s#
men$in#, în acest l#ca", acela"i duh de rug#ciune
fa$# de Dumnezeu "i de d#ruire fa$# de aproape,
ca "i pân# acum. (Autoarea, pe coperta a patra)

Semn(al) de carte
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Ioana Mamali
Ioana Mamali a mai fost prezent! în revist!, de pild!, în num!rul din

luna aprilie 2013. De data aceasta, relu!m (al!turi de câteva tablouri) textul
care înso"e#te o recent! expozi"ie (19 noiembrie 2019 – 5 ianuarie 2020),
organizat! de Muzeul de Art! din Dubuque, Iowa, SUA.

Picturile mele
se nasc ca
reprezent!ri

metaforice ale exis$
ten"ei trecute #i
prezente. Istoria este
un tezaur de pove#ti
care au prins contur
în diferite culturi, în

diferite momente de timp. Chiar dac! scurgerea
timpului modific! textura vie"ii umane #i a istoriei,
cei mai mul"i dintre oameni prefer! s! ignore
schimb!rile.

Muzeele, ca institu"ii, au posibilitatea s! expun!
lucr!ri ale arti#tilor, cu scopul educ!rii oamenilor
pentru a putea în"elege adev!rul, spre a facilita
înv!"area, a încuraja curiozitatea #i imagina"ia.

Violarea drepturilor omului este un fenomen
global, iar publicul începe s! caute în art! adev!rul #i idei noi, unde
prejudecata nu are influen"!.

În afar! de frumosul din art!, tinerii sunt în c!utare de expozi"ii care
exploreaz! fapte istorice, explicite sau neexplicite, deschizând calea spre
dialog prin intermediul imagina"iei artistice, evitând astfel dogmele care
încearc! s! închid! expresia artistic! în tipare pre$existente.

Muzeele au responsabilitatea educ!rii comunit!"ii, pentru a în"elege riscul
îndoctrin!rilor d!un!toare vie"ii noastre. Dac! arta indienilor americani,
a albilor, negrilor, asiaticilor, imigran"ilor, hindu#ilor, evreilor, cre#tinilor
#i mahomedanilor este deopotriv! accesibil!, acest lucru ajut! la trans$
cenderea grani"elor din interiorul comunit!"ilor, între comunit!"i, #i de
pretutindeni.

Într$un interviu recent din ARTnews, cu Kaywin Feldman, directorul
National Gallery din Washington D.C.,
#i Bryan Stevenson, directorul Equal
Justice Initiative, despre modul cum
sunt percepute în mod curent muzeele
în comunit!"ile lor, Stevenson a men"io$
nat c! „nu po"i tr!i într$o conspira"ie
a minciunilor #i s! r!mâi s!n!tos”, iar
Feldman a ad!ugat: „Cred f!r! rezerve
c! exist! o cerere pentru o mai viguroas!
orientare narativ!.”

Explorând, prin nara"iuni metaforice,
r!nile deschise ale comunismului (1918$
1989), eu încerc s! dezv!lui distorsiunile
cuib!rite în min"ile oamenilor. Teroarea
comunist! #i experien"ele tragice
asociate au fost acceptate de unii
#i respinse de al"ii. Investigarea lor
metaforic! prin operele de art! poate
s! ne provoace mirarea #i s! ne trezeas$
c! curiozitatea, dorin"a de a în"elege

adev!rul – necesare pentru supravie"uirea
noastr! spiritual!, ca fiin"e întregi. (Ioana
Mamali)

Ioana Mamali s$a n!scut în anul 1945
în jude"ul Prahova. Tat!l, matema$
tician #i inginer în explor!ri miniere,

a lucrat la o firm! american! de exploat!ri
petrolifere. De asemenea, a fost profesor
la Politehnica din Timi#oara. În timpul
epur!rii intelectualilor din anii 1949$1952,
a fost arestat #i închis pentru doi ani
f!r! învinuire sau proces. Acesta a fost
începutul multor ani de teroare, umilin"e #i

s!r!cie pentru
întreaga familie. Din cauza circumstan"elor
dificile, familia s$a mutat la Bucure#ti% tat!l
a putut fi angajat numai pe #antiere de explor!ri
#i exploat!ri miniere. 

Dup! bacalaureat, Ioana Mamali a reu#it
la examenul de admitere la Facultatea de
Arhitectur! (Institutul „Ion Mincu”), ob"inând
masteratul în arhitectur! în anul 1968. Din
copil!rie #i din timpul studiilor universitare
ea #i$a exprimat creativitatea prin desen, design
interior, proiecte de arhitectur! #i design vesti$
mentar. Studiile complexe de arhitectur! i$au
îmbog!"it mijloacele de expresie.

Din anul 1990, Ioana Mamali tr!ie#te în statul
Iowa, împreun! cu so"ul, C!t!lin Mamali, cerce$
t!tor Fulbright la Universitatea din Iowa City.

Adaptarea la via"a din SUA a fost dificil! #i
a inclus multe obstacole nea#teptate. Pentru a

supravie"ui, a trebuit s! accepte o mul"ime de odd jobs, munci nefamiliare:
ajutor de sor! medical!, sp!l!tor de vase, tehnician dentar, lucr!tor agricol
la dep!nu#at porumb pentru compania Pioneer, vânz!toare, cur!"enie, fiind
pl!tit! mai pu"in decât al"i angaja"i pentru munci identice. A întâlnit mul"i
oameni primitori, dar a fost #i surprins! s!$i aud! pe al"ii spunând: „Ar!"i
ca noi, dar nu e#ti una de$a noastr!” sau „Avem si noi oameni care pot
s! deseneze”.

S$a mutat, împreun! cu C!t!lin, în ora#ul Dubuque, unde a fost angajat!
o perioad! ca tehnician arhitect la compania Durant Group #i la alte
companii în construc"ii.

Pictura a devenit cu timpul prioritar!, lucr!rile Ioanei Mamali fiind
premiate de c!tre Societ!"ile de art! (Iowa, Wisconsin), expuse în expozi"ii
personale sau de grup, unele tablouri g!sindu$#i locul în colec"ii particulare

din Anglia, Austria, Belgia, Canada, România, S.U.A.
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! Horia B&DESCU – scriitor, Cluj$Napoca
! Dan ANGHELESCU – scriitor, Bucure#ti
! Col. Georgel RUSU – prof. univ. Bucure#ti
! Drago# VAIDA – prof. univ., Bucure#ti
! Radu HOMESCU – prof. univ., Bucure#ti
! Olimpia IORGA$POPESCU – profesor, Ploie#ti
! Nicolae MELINESCU – publicist, Bucure#ti
! Vali GROSSU – fizician, Bucure#ti
! Raia ROGAC – scriitor, Chi#in!u
! Elis RÂPEANU – scriitor, Bucure#ti
! Eufrosina OTL&CAN – prof. univ., Bucure#ti

! Tudor NEDELCEA – scriitor, Craiova
! Lucian COSTACHE – profesor, Pite#ti
! Marian NENCESCU – scriitor, Bucure#ti
! Ioan CR&CIUN – publicist, Bucure#ti
! Nicolae Dan FRUNTELAT& – scriitor, Bucure#ti
! Victor ATANASIU – scriitor, Bucure#ti
! Ion C. 'TEFAN – scriitor, Bucure#ti
! Florentin POPESCU – scriitor, Bucure#ti
! Dan D. FARCA' – scriitor, Bucure#ti
! Mircea OPRI(& – scriitor, Cluj$Napoca
! Claudia VOICULESCU – scriitor, Bucure#ti

Semneaz! în acest num!r
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