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PPentru oo vvreme, aam eezitat ddacã
sã ssemnalez aatingerea nnumãrului
din ttitlu, uun „„centenar” ((ºtiu,

DEX-uul sspune aaltceva…) dde uuz iintern, oo
impietate ffiind aa ssugera mmãcar oo ccomparaþie
cu CCentenarul CCel MMare, ccu ccentenarele ppe
care aavem aa lle ccelebra aanul aacesta ººi ccei
imediat uurmãtori. PPe dde aaltã pparte, ((1) aam
crezut ddintotdeauna ººi aam ººi sspus-oo/scris-oo
uneori ccã „„orice pprilej dde ssãrbãtoare ttrebuie
folosit” ((asta ººi cca rreacþie lla pprea mmultele
prilejuri, uunele rreale, aaltele iinduse, dde
jelanie). ÎÎn pplus, ((2) oo ssutã dde nnumere, llunã
de llunã, rriguros îîn pprima ddecadã ((ceva mmai
devreme ppe iinternet), ccu nnumãrul dde ppagini
crescând, nnu ee uun llucru dde ttrecut ccu vvederea
pentru oo rrevistã ttipãritã, dde cculturã, „„de
provincie”, ttotal iindependentã, îîn vvremurile
noastre ddespre ccare nnu sse ppoate sspune
cã îîncurajeazã ccu pprea mmare aardoare aaºa
ceva ((revistele dde cculturã, ttipãrite, ccultura),
ºi, ((3), oorice aaniversare ee ººi uun pprilej
de aa pprivi îîn uurmã, dde bbilanþ, iiar bbilanþurile
nu ssunt ddoar uutile, ssunt ººi nnecesare.

Las ccititorului ((unui ccititor ggeneralizat-
ideal, aaltfel ccãdem îîn ddisputa ffãrã ccapãt aa llui
de ggustiibus...) ssarcina dde aa ddesena uun ttabel
cu ddouã ccoloane, rrealizãri ººi nnerealizãri, bbune
ºi rrele, „„aºa dda” ººi „„aºa nnu”, ººi dde aa ccompleta
ambele ccoloane; aaici, mmã uuit nnumai sspre
coloana ddin sstânga, cconvins ffiind ccã rrevista
a ffãcut îîn mmare mmãsurã cceea cce ººi-aa ppropus
dintru îînceputuri: a cconstruiit.

O pparantezã: aadmir zziarele, rrevistele,
redacþiile ddin sspatele aacestora ccare ooferã
cititorului iinformaþie dde ccalitate ((de lla vveri-
dicitate lla nnivelul ccultural-ººtiinþific), ddar llaud
în pplus rredacþiile ccare nnu nnumai pprezintã,
ci ººi ccreeazã eevenimente ((culturale, îîn pprimul
rând). ªªi ddin ppunctul aacesta dde vvedere
avem cce cconsemna.

NNu mmai ssemnalez ffaptul ccã rrevista
are ttricolorul ppe ffrontispiciu, ccã vvreo
ºapte aani aa aavut oo bbisericã ((mai aales

argeºeanã) ppe pprima ppaginã, îîn uultimii aani
are uun mmonument ddedicat eeroilor RRãzboiului
pentru RReîntregirea NNeamului, nnu mmai aatrag
atenþia aasupra „„semnului ffântânii” pprezent
pe ffiecare ppaginã –– ººi nnu oorice ffântânã,
ci aa mmeºterului MManole, ccea pprin ccare ccurg
lacrimile AAnei. EE ttitlu dde rrubricã ssintagma
din uurmã ººi, ppentru ccã ee mmartie, ppentru ccã
în oorice rromâncã sse aascunde oo AAnã, aadaug
un ggând „„de pprimãvarã”: mmarii cconstructori
ºi ppictori dde bbiserici ssunt aadesea ccanoni-
zaþi –– ppentru AAna, ccea ccare þþine ppe uumeri
o mmãnãstire ’’naltã ccum nn-aa mmai ffost aaltã,
nu aam pputea ggãsi uun lloc îîn ssinaxar? MMãcar

un ssinod vvirtual aar pputea-oo
include îîntr-uun ccalendar
virtual, ccu zziua aaceluiaºi
sfânt ssãrbãtorit îîn ffiecare
zi, aalãturi dde cceilalþi ssfinþi…

Titluri dde rrubrici? ––
nici nnu mmai ee nnevoie dde
detalieri-eexplicaþii: DDomnul
Eminescu sscris-aa; HHomo
sapiens; IIstoria dde llângã
noi; CCentenarul MMarii
Uniri; PPodul dde rreviste;
Sub ccrugul EEminescului;
Brâncuºi 660; UUrmuz 1130-
90; BBrâncoveanu 3300;

Moisil 1110; DDialoguri eesenþiale; ªªtiinþa, pparte
a cculturii; SSeniori aai cculturii; RRecuperarea
diasporei; NNevoia dde rromânism; PPoezie ffãrã
frontiere; PPatrimoniu aargeºean; CCãrþi ººi aautori;
La ppas pprin ssatul gglobal; CCherchez lla ffemme;
Africa, vvecina mmea; LLa ccurtea eepigramei;
Orizont SSF; GGO-uul ddincolo dde jjoc; AArs
longa…; SSemn(al) dde ccarte; OO ppoezie ppe
sãptãmânã –– ººi vvor mmai ffi ffost ººi aaltele.

CColaboratori ddin ÞÞarã ((din mmulte
locuri, nnu aam oo sstatisticã), ddin
Basarabia, ddin BBucovina, ddar

ºi ((români ººi nneromâni) ddin IItalia, FFranþa,
Spania, NNorvegia, IIndia, NNoua ZZeelandã,
Japonia, PPolonia, FFinlanda, SSUA, CCanada,
Serbia, AAustria, EElveþia, GGermania, OOlanda,
Marea BBritanie, CCehia. DDeocamdatã...

Este dde ssubliniat ººi aapropierea dde
Academia RRomânã –– aatât îîn pprivinþa ccolabo-
ratorilor, ccât ººi aa „„desfacerii” rrevistei pprintre
membrii îînaltului ffor, dde ppeste uun vveac ººi
jumãtate aaflat în sserviiciiul nnaþiiuniiii rromâne.

Evenimente? PPodul dde rreviste ((iniþiat lla
Chiºinãu, îîn ooctombrie 22011, îîmpreunã ccu
Liiteratura ººii AArta, celebra rrevistã lluptãtoare
pentru rromânism, ccondusã dde NNicolae
Dabija), ZZiua rrevistei, rridicarea mmonumen-
tului MMihai EEminescu ((dezvelirea aa aavut lloc
pe 116 iiunie 22018); lla oora ccând sscriu aaceste
rânduri eeste ddoar uun pproiect, ssper cca îîn jjur
de 117 mmartie, ccând ee zziua dde nnaºtere aa
lui UUrmuz, ssã ffie ddeja rrealitate: uun pportret-
basorelief, ddin bbronz, aaºezat ppe llocul uunde
a ffost ccasa îîn ccare ss-aa nnãscut UUrmuz, ccel
mai iimportant sscriitor nnãscut lla CCurtea
de AArgeº ((portretul aaparþine ssculptorului
Adrian RRadu, ccel ccare ll-aa îînchipuit îîn gghips
ºi ppe Emiinescul dde lla AArgeº).

Închei ccu BBiblioteca RRevistei Curtea
de lla AArgeº. Revista ee mmenitã ssã rrãmânã
în bbiblioteci, pputând ffi ccititã ººi ppeste uun aan
ºi ppeste mmulþi aani, ddar ccãrþile, pprin ddefiniþie,
sunt mmenite dduratei. AAm aajuns lla nnumãrul
14 ddin sserie ((gãsiþi ttitlurile lla ppagina 88),
vor mmai aapãrea ººi aaltele –– oo aantologie
de ppoeme iintitulatã Lacriima AAneii este îîn
pregãtire ppas ccu ppas, nnumãr ccu nnumãr…

AAnul vviitor, îîn ddecembrie, rrevista
va îîmplini zzece aani dde aapariþie.
Amân ppentru aatunci aalte cconsem-

nãri aaniversare, ssemnalez aaici oo ccoincidenþã
(chiar ddacã, sse sspune, nnimic nnu eeste îîntâm-
plãtor) rremarcabilã: pprimul nnumãr aal rrevistei
a aapãrut lla îînceput dde ddecembrie 22010,
Legea pprin ccare ss-aa iinstituit ZZiua CCulturii
Naþionale, 115 iianuarie, aa ffost ddatã ppe
7 ddecembrie 22010! SSuntem, aaºadar,
în aaceeaºi zzodie!... SS-oo cconsiderãm zzodie
norocoasã ººi, mmai aales, ssã llucrãm ppentru
a cconfirma aacest llucru!...

Curtea  de  la  Argeº
AAnnuull XX ���� NNrr.. 33 ((110000)) ����MMaarrttiiee 22001199

c
y

m
k

Revistã dde cculturã

DDiinn  ssuummaarr::

www.curteadelaarges.ro

Revista aapare ccu ssprijinul
Primãriei MMunicipiului CCurtea dde AArgeº

(prin iintermediul CCentrului dde CCulturã ººi AArte),
Trustului dde PPresã „„Argeº EExpres” 

ºi aal AAsociaþiei CCulturale „„Curtea dde AArgeº”.

ORAª REGAL

La nnumãrul 1100
GGhheeoorrgghhee PPÃÃUUNN

Sibiu: MMonumentul oofiþerilor jjertfiþi ppentru îîntregirea nneamului



Currtea  de  la  Arrgeºº

Domnul EEminescu sscris-aa

Anul XX ��� Nr. 33 ((100) ���Martie 2201922

Toate-ss vvechi ººi nnouã ttoate...
OOserioasã rreorganizare ssocialã ººi aapãrarea

meseriilor dde cconcurenþa aarticolelor ggata
importate ddin sstrãinãtate, aaºadar mmãsuri

interne, ccombinate ccu aalte vvederi dde ppoliticã eecono-
micã ddecât aale aabsolutului lliber sschimb ccare aau
domnit ppân-aacuma aar ffi ppoate îîn sstare dde-aa oocupa
braþele ººi iinteligenþele ccelei mmai nnoi iimigraþiuni ccu
o llucrare mmai ffolositoare ººi mmai sspornicã ddecât pprecu-
peþirea sspirtului, ccare-nn uultima llinie nnu sse ppoate fface
decât îîn ddetrimentul ssãnãtãþii ººi bbunei-sstãri aa ccelei mmai
importante ppãrþi aa ppoporului rromânesc, aa þþãranului.

Cestiunea dde ccãpetenie ppentru iistoria ººi
continuitatea dde ddezvoltare aa aacestei þþãri eeste
ca eelementul rromânesc ssã rrãmâie ccel ddeterminant,
ca eel ssã ddea ttiparul aacestei fforme dde sstat, cca llimba
lui, îînclinãrile llui ooneste ººi ggeneroase, bbunul llui ssimþ,
c-uun ccuvânt ggeniul llui ssã rrãmâie ººi ppe vviitor nnorma
de ddezvoltare aa þþãrii ººi ssã ppãtrundã ppururea aaceastã
dezvoltare. VVoim sstatul nnaþional, nnu sstatul ccosmopolit,
nu AAmerica ddunãreanã. VVoim cca sstejarul sstejari
sã pproducã, nnu mmeri ppãdureþi.

Arta dde sstat aa dd-llui CC.A. RRosetti aa cconsistat ddin
contra aa fface ppe rromân ssã ssemene ccu oorice pparte
a sstrãinãtãþii mmai mmult ddecât ccu eel îînsuºi; ssã ssemene
a ffrancez, aa eenglez, aa nneamþ, nnumai aa rromân nnu.

(Tiimpul, 16 ddecembrie 11881)

ZZiarele aaustriece cconstatã ccu ssatisfacþiune ccã
presa cconservatoare ddin AAnglia ffavorizeazã
interesele ººi nnecesitãþile mmonarhiei vvecine

în ccestiunea ddunãreanã. FFoile ddin LLondra mmerg cchiar
mai ddeparte ddecât ccele aaustriece ººi nnu sse ssfiesc
de-aa aafirma ccã AAustro-UUngaria aar ffi aavând uun drept
de ppreponderanþã îîn ººesul DDunãrii dde JJos. FFiindcã
în ccurând CComisia EEuropeanã ddin GGalaþi sse vva îîntruni
în ssesiune eextraordinarã, ppentru aa ddiscuta ddin nnou
mãsurile rreglementare ppentru ddistanþa ddintre PPorþile
de FFier ººi GGalaþi, ee ppoate dde ooarecare iinteres dde
a ccomunica ººi nnoi oopiniile aaustrofile aale ppresei
conservatoare eengleze, mmai ccu sseamã aacelea ccare
constituie bbeatitudinea ffoilor vvecine. Standard
zice, dde ppildã, ccã aatunci ccând uun ffluviu ttrece
prin ttrei-ppatru sstate, ddin ccare uunele rrelativ
neînsemnate, iiar uunul mmare ººi aavând oo ppoziþie
dominantã, ee ffiresc llucru cca sstatul ccel mmare
sã nnu îîngãduie nniciodatã dde-aa ffi îînlãturat pprin
preponderanþa nnumericã aa ccelor mmici. DDacã
unele sstate bbalcanice aar îîndrãzni ssã ccerce
a ccontesta ppreponderanþa AAustro-UUngariei,
la ccare eea aare uun ddrept pprin pputerea, ppopulaþia
ºi aavuþia eei, iinstiinctul ssiimplu dde cconservaþiiune
ar ttrebuii ssã îîmpiingã ppe ooameniiii dde sstat aaii
Austriieii lla oo aatiitudiine ffoarte eenergiicã. MMorniing
Post gãseºte aasemenea ccã ee ffoarte cclar
ca AAustro-UUngaria ssã aaibã ooarecare pprepon-
deranþã ppe DDunãre, ffãrã aa þþine îîn sseamã ccâþi
principi dde ppe aacolo vvoiesc ssã aavanseze lla
rangul dde rregi. AAcest zziar ddã aa îînþelege ccã
guvernul eenglez oo ffi ppoate aacela ccare ssã ffi
îmboldit RRomânia lla rrezistenþã ººi rreleveazã
cu iintenþie ccum ppoliticienii eenglezi aau oobiceiul
de aa uuita ccã ddrepturile cce lle rreclamã ppentru
þara llor pproprie nnu lle ppot rrefuza aaltora. PPrecum
Anglia ccatã ssã sse mmãnþie ppe ccanalul dde SSuez,

tot aastfel DDunãrea nnu-nnsemneazã ppentru AAustria mmai
puþin ddecât ccanalul dde SSuez ppentru MMarea BBritanie.
În ffine, Morniing PPost citeazã uun ccuvânt aal llui
Napoleon II, ddintr-oo sscrisoare ccãtre MMetternich:
„Aveþi ddrepturi geografiice asupra DDunãrii”.

E îîn aadevãr ccurios dde-aa vvedea ccitându-sse,
ca aautoritate îîn mmaterie dde ddrept iinternaþional,
Napoleon II. ÎÎmpãratul ppricepea îîn aadevãr ssã-ººi
creeze ddrepturi ggeografice, bba cchiar mmai ppuþin ddecât
geografice aasupra mmultor þþãri ddin llume, ddar aam îîntreba
pe ttoate sstatele eeuropene ddacã eeste vvreunul ccãruia
i-aar mmai cconveni aazi iinvocarea uunor aasemenea
drepturi îîn cchipul ccum oo ffãcea mmarele îîmpãrat.

Catã ssã oobservãm ppentru ccititorul nnostru ccã
opiniile ggazetelor eengleze ttrebuie jjudecate ttotdeauna
din ppunctul dde vvedere aal oopiniilor dde ppartid ddin aacea
þarã, pprin uurmare, eele nnu ssunt nnepãrtinitoare ddecât
cu rrestricþiunea dde-aa îîncãpea ssau nnu îîn ccadrul
vederilor llocale dde ppartid. AAntagonismul aactual
în ppolitica eexterioarã eenglezã ddintre lliberali ººi ccon-
servatori sse îîntemeiazã îîn eesenþã ppe uurmãtoarea
fundamentalã ddeosebire dde vvederi: lliberalii vvãd îîn
caracterul iindustriei ººi îîn ttendinþele dde ddominaþiune
maritimã aa GGermaniei uun aadversar vviitor aal cchiar
puterii mmaritime ººi dde pproducþiune aa AAngliei. PPrin
urmare, oorice aar îîncuraja pprecumpãnirea GGermaniei
ºi aa aaliaþilor eei îîn mmaterie dde pproducþiune ººi dde ppoliticã
comercialã ccatã aa ffi ccombãtut.

PProgresele RRusiei îîn AAsia nnu-ii ppreocupã îîn
aºa mmod. CCeea cce RRusia ppoate aatinge eeste
sfera dde aacþiune aa AAngliei, oo ssferã ccare sse

poate mmuta, sse ppoate rrestrânge; pputerea mmaritimã
ºi dde pproducþiune aa ppoporului eenglez nnu vva ffi aatinsã
nici cchiar pprin ccuceriri rruseºti. VVederea cconserva-
toare eeste oopusã ccelei lliberale. CConservatorii nnu vvãd
în ddezvoltarea ccât dde llargã mmaritimã ººi iindustrialã
a GGermaniei uun ppericol dde ssuprematizare ddin ppartea
acestei pputeri cce-ººi aapãrã ssfera dde aacþiune îîn ccontra
Rusiei. DDeci ttot cce vva ffi îîndreptat îîn ccontra RRusiei
e ffavorabil iintereselor eengleze, ddupã aa llor ppãrere.

În ccestiunea
Dunãrii, llucrul
stã ccam ttot aastfel.
Rusia nnu aare
interese ppozitive
în ººesul DDunãrii
de JJos, ddar aare
un iinteres nnega-
tiv cconsiderabil:
acela cca nnu uun
altul ssã aaibã
preponderanþa
si aacel aaltul eeste
tocmai aadversarul
economic ººi mmari-
tim iimaginat dde
liberalismul eenglez.

E eevident ccã
în llupta dde ccon-
servare nnaþionalã
întreprinsã îîn
cestiunea DDunãrii,
catã ssã þþinem

seamã dde aaceste
opinii, ccare, ddupã
constelaþiunea
întâmplãtoare aa eeve-
nimentelor, nne ppot ffi
favorabile ssau nnefavo-
rabile. DDeocamdatã
constatãm ccã, îîn
cestiunea DDunãrii,
interesul mmai mmult
negativ aal ppartidului
actualmente lla gguvern
în AAnglia ffavorizeazã
atitudinea ddefensivã
a RRomâniei. ((Tiimpul,
24 ddecembrie 11881)

DDin zzilnica
repetare
a uunei sserii

de vvorbe ccu ssferã
nedeterminatã ººi llipsite
de ccuprins aa rrezultat
la îînceput oo bboalã
obºteascã aa sspiritului ppublic îîn RRomânia: ggãgãuþia
generalã îîn jjudecarea ccestiunilor dde iinteres ppublic,
o ppericuloasã bbeþie dde ccuvinte, ccare aa aameþit cclasele
noastre dde mmijloc ººi lle-aa ffãcut aa cconfunda fformele
goale ººi ppospãirea ppe ddeasupra aale ccivilizaþiei
cu ffondul aacesteia, ccare cconsistã nnu îîn eegalitate,
fraternitate ººi llibertate, cci îîn mmuncã ººi îîn aadevãr.
Încet-îîncet, ooraºele ººi-aau ddeschis oochii; ffiecine îînþe-
lege ccã ffãrã mmuncã nnu eexistã bbunãstare mmaterialã
decât ppentru ggheºeftari ººi ccavaleri dde iindustrie; ccã
fãrã aadevãr nnu eexistã cculturã. ÎÎncet, ppublicul ss-aa ccon-
vins ccã aa llua oochii pprin ddiscursuri ppatriotice ººi ffraze
bine llustruite nnu vva ssã zzicã aa mmunci ººi ccã ttoþi aacei
care iiau dde zzece oori ppe zzi ppatria, llibertatea, nnaþionali-
tatea îîn ggurã lle iiau nnumai cca eetichete ººi cca ppretexte,
adevãrata llor þþintã ffiind îîmbogãþirea ssau ttraiul bbun dde
pe sspatele aaltora, ddin sspinarea ppoporului pproducãtor.
Cei cce eexercitã iindustria ppatriotismului ssubliniat,
înmulþindu-sse ppeste mmãsurã, îîºi ffac aazi cconcurenþã
între eei, sse ddau ppe ffaþã uunul ppe aaltul; aalbeaþa ccare
a aacoperit oochii sspiritului nnostru ppublic dde lla 11858 ººi
pânã aazi aa îînceput aa sse llua bbiniºor; nnimeni nnu mmai
crede îîn ppovestea gglumeaþã aa uunui pprogres dde ppe
saltea, ffãrã ccorelatul mmuncii mmusculare ººi iintelectuale.

Asta aa îînceput aa îînþelege BBurtã-VVerde ccum aam
zice ººi dde-aaci ddiscreditul mmãrfii ppatriotismului ssubliniat
în ppiaþã, ccãci nnu mmai aare ttrecere ººi nnu sse mmai iia
drept bbani bbuni. OOrãºenii ss-aau cconvins ccã nnu ee nnimic,
absolut nnimic îîndãrãtul îînþelepciunii aapocaliptice
a ppoliticii rroºii, ccã ffraza ggoalã ccare nnu eexprimã nnicio
necesitate eeconomicã, nnicio ccerinþã dde oorganizare nnu
e ddecât oo nnadã ppentru aa pprinde ººi aameþi ppe ccei ssãraci
cu dduhul. FFormulele mmistice aale dd-llui CC.A. RRosetti
nu lle mmai ccred nnici ccopiii ddin ººcoalã; ddicþionarul ssãu
politic îîncepe aa mmuri, tterminologia ssa mmoare pprecum
a mmurit aaceea aa aalchimiei ººi aa aastrologiei. GGândirea
publicã ddevine îîn RRomânia mmai ppozitivã ººi mmai ccon-
cretã; ooamenii nnu sse mmai mmulþumesc ccu ccuvântul,
ci uurmãresc îînþelesul llui, bba eevoluþiunea cchiar
a aacestui îînþeles. ((Tiimpul, 55 ffebruarie 11882)
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Homo ssapiens

Am aafirmat aadesea,
parafrazându-ll ppe
Petre ÞÞuþea, ccã îîntre

noi ººi DDumnezeu sstã llimba
românã, CCuvântul, ccel pprin
care ttoate ss-aau ffãcut ººi ccare
ne-aa ffost ddat ppentru aa îînþelege
cursul llumii, ddevenirea FFiinþei

ºi ddevenirea nnoastrã îîntru aaceasta. LLimba ee aaceea
care nne ddã aacel „„sentiment rromânesc aal ffiinþei”
despre ccare sscria NNoica. EEa nne sstructureazã mmodul
de aa nne rracorda ffirea lla ffiinþã ººi dde aa oo pprimi ppe
aceasta îîn ffirea nnoastrã ººi nne aaratã ccãile dde aacces
cãtre aacest ttãrâm îînchis ssub ppeceþi ggreu, ddacã nnu
imposibil, dde rridicat. IIar aaceste ccãi nnu ssunt îîn aafara
limbii, ffiindcã nnu ººtim îîndeajuns ddacã llimba ee ddupã
firea nnoastrã ssau ffirea nnoastrã ee ddupã llimba nnoastrã,
dar ººtim ccã uuna vvorbeºte ddespre ccealaltã, ccã uuna
o eexprimã ppe ccealaltã ººi ccã eele, ddimpreunã, ddau uun
sens dde vvieþuire, uun ssentiment, nnici mmai bbun, nnici mmai
rãu ddecât aal aaltora, îînsã ddoar aal nnostru, aasupra ffelului
în ccare ffiinþãm. EEra îîndreptãþit EEminescu ssã aafirme
cã „„nu nnoi ssuntem sstãpânii llimbii, cci llimba eeste
stãpâna nnoastrã”, iiar LLaurenþiu UUlici, ccu uumoru-ii
cunoscut: „„Grav eeste ccã ddumneavoastrã cchiar ccredeþi
cã vvorbiþi llimba rromânã ººi nnici nnu vvã ttrece pprin ccap,
poate nniciunuia, ccã dde ffapt ssunteþi vvorbiþi dde llimba
românã. LLimba rromânã eeste mmult mmai iinteligentã
decât rromânii.”

Mai ppresus dde oorice, ssuntem rromâni îîn mmãsura
în ccare ssuntem aai llimbii rromâne. SScriam ccândva ccã
instinctul eeste mmemoria ccãrnii, aaºa ccum DDumnezeu
este mmemoria ssufletului. EEi bbine, ddin aaceastã pper-
spectivã, llimba eeste mmemoria iidentitãþii uunui ppopor.
Ea cconþine ttot cceea cce îîl pparticularizeazã ppe aacesta,
toate aacele aaplecãri iinterioare ccare-ll aaºazã îîntr-oo
matrice uunicã –– nnici ssuperioarã, nnici iinferioarã ––
în ttabelul eelementelor ccare cconstituie uumanitatea.
Alecsandri îîncã sscria: „„Limba eeste ttezaurul ccel mmai
preþios ppe ccare-ll mmoºtenesc ccopiii dde lla ppãrinþi,
depozitul ccel mmai ssacru llãsat dde ggeneraþiile ttrecute
ºi ccare mmeritã ssã ffie ppãstrat ccu ssfinþenie dde ggenera-
þiile cce-ll pprimesc. EEa eeste ccartea dde nnobleþe ((cartea
noastrã dde bboierie, ccum oo nnumea CCaragiale), ttesti-
moniul dde nnaþionalitate aal uunui nneam; ssemnul ccarac-
teristic pprin ccare mmembrii aaceleiaºi ffamilii sse rrecunosc
în mmarea ddiversitate aa ppopoarelor ddin llume, llanþul
tainic cce-ii lleagã îîmpreunã ººi-ii fface aa sse nnumi ffraþi,
altarul îîmprejurul ccãruia ttoþi sse aadunã ccu iinimi iiubi-
toare ººi ccu ssimþirea dde ddevotament uunii ccãtre aalþii.”

Iar lla uun vveac ddupã eel llãcrima îîndureratul
Grigore VVieru: 

ÎÎn aaceeaºii lliimbã
Toatã llumea pplânge,
ÎÎn aaceeaºii lliimbã
Râde uun ppãmânt.
Cii ddoar îîn lliimba tta
Durerea ppoþii ss-oo mmângâii,
Iar bbucuriia
S-oo ppreschiimbii îîn ccânt
ÎÎn lliimba tta
Þii-ee ddor dde mmama,
ªii vviinul ee mmaii vviin,
ªii pprânzzul ee mmaii pprânzz.
ªii ddoar îîn lliimba tta
Poþii rrâde ssiingur,
ªii ddoar îîn lliimba tta
Te ppoþii ooprii ddiin pplâns.
Iar ccând nnu ppoþii
Niicii pplânge ººii nniicii rrâde,
Când nnu ppoþii mmângâiia
ªii nniicii ccânta,
Cu-aal ttãu ppãmânt,
Cu ccerul ttãu îîn ffaþã,
Tu ttacii aatuncea
Tot îîn lliimba tta.

LLumea mmea eeste llimba mmea ººi llimba mmea eeste
lumea mmea, aam pputea sspune, pparafrazându-ll
pe WWittgenstein. ÎÎnsã ººi mmai aadevãrat eeste ccã

limba mmea eeste ffiinþa mmea. IIar ffiinþa mmea ccea mmai ddin

adânc, ffiinþa mmea cca ppopor, eeste ppatria mmea. PPoate
tocmai dde aaceea ccel ccare îîncearcã ssã uucidã uun ppopor
încearcã ssã-ii uucidã mmai îîntâi llimba. PPentru eea ººi pprin
ea ppentru iidentitate ººi llibertate ss-aau lluptat rromânii
de-aa llungul ssecolelor. PPrin eea ººi-aau þþinut ffirea, ccu ffirea
ei. PPrin eea ººi ppe eea nne-aau llãsat-oo mmoºtenire îînaintaºii. 

În ffaþa eei, aa pperenitãþii aacestei ppatrii nnevãzute,
în ppofida ttuturor vvicisitudinilor iistoriei, aa ttuturor
agresiunilor, aa ttuturor îîmpilãrilor, ss-aau uuimit sstrãinii,
cei dde bbunã-ccredinþã, dde lla BBonfini, ssecretarul mmarelui
rege MMatei CCorvin: „„Coloniile ººi LLegiunile rromane,
copleºite dde BBarbari þþin îîncã llimba rromanã ººi, cca
sã nnu oo ppiardã, ccu ttotul, aatât dde ttare sse lluptã, îîncât
se ppare ccã nnu ss’au bbãtut aatât ppentru þþinerea vvieþii,
cât ppentru nneatingerea llimbii”, lla ppãrintele lliteraturii
germane, MMartin OOpitz, îîndrãgostitul dde vvalahii
transilvani lla îînceputul vveacului aal 117-llea, aautorul
tulburãtorului ppoem Zlatna, ccumpãna ddoruluii::

ªii ttotuºii lliimba vvoastrã ppriin ttiimp aa sstrãbãtut,
E ddulce ccum ee mmiierea ººii-mmii pplace ss-oo aascult!
Priin cce mmiiracol îînsã ººii ccum aa bbiiruiit
Aiievea lliimba vvoastrã, ppe ddrept rrãmân uuiimiit!
Diin ssacrul ggraii aal ggiinteii, IItaliiii nn-aau ppãstrat ––
Niicii SSpaniia –– nniicii GGaliiii ddiin ccât lle-aa ffost llãsat;;
De uun ttârzziiu aaseamãn rroman aau lla ttulpiinã
Valaha-ººii aare nniimbul mmiiracol ddiin llatiinã.
Chiiar aalbele ccãsuþe ccu ººiiþã îînveliite
ªii pprag dde ppiiatrã aalbã ccu dduh mmeºteºugiite
Vorbesc dde-aacele ddatiinii sstrãvechii 

ce nnu sse sschiimbã
Cum nniicii ccrediinþa vvoastrã îîn mmoºteniita lliimbã, 

ori lla ppoetul ººi ddiplomatul sspaniol RRamon dde BBasterra,
martor aal MMarii UUniri: „„La UUnire, RRomânia nnu aa ffost
doar, nnici nnu eera iimportant, oo aadunare dde tteritorii,
ci oo ffuziune dde ooameni îînfrãþiþi pprin aafinitãþi ccomune,
care sse nnumeau îîn ttoate þþinuturile rromani, rromâni.
În cconsecinþã, nnu aa ffost nnecesarã ppregãtirea uunui
nume iinventat ppentru aa ddesemna þþara uunitã. RRomânia
a ffost ppe pplacul ttuturor ffiilor ººi rregiunilor. UUnitatea
naþionalã eexista llatent ººi, oodatã ccu eea, ccuvântul
care oo ssimboliza.”

Aceastã uunitate llatentã pprezentã îîn pprovinciile
locuite dde rromâni, aaceastã pprotopatrie, aa ffost
limba. „„Limba ssfântã, llimba vvechilor ccazanii”,

cãci llimba aaparþine ttranscendentului, llimba ccãrþilor
religioase, aa ccãlugãrilor îînvãþaþi ttrimiºi dde ddomnii
Moldovei ººi ÞÞãrii RRomâneºti, ssã-ii rreamintim aaici
pe ªªtefan, ppe RRareº, ppe BBrâncoveanu, aa ddonaþiilor
însemnate ººi aa cctitoriilor aacestora îîn oobiditele þþinuturi
transilvane. AAcolo uunde bbisericile vvalahilor sschismatici
erau ddistruse ccu ttunurile, aacolo uunde nnu eexistau ººcoli,
acolo uunde aaceºti rrobi, nnerecunoscuþi cca nnaþiune,
nu aaveau ddrept dde ccetate ººi nnici dde jjudecatã ddreaptã.
Pânã ººi îîn ssecolul aal XXIX-llea „„La SSibiu. nnici mmãcar
episcopul oortodox nnu ppoate aavea oo ccasã aa llui pproprie,
darmite uun ssimplu pparticular vvalah”, ccum sscria MMoise
Nicoarã –– pprimul rromân ttransilvan ccu sstudii uuniver-
sitare, ppribegit îîn llume cca ººi GGheorghe LLazãr,

Inochentie MMicu-KKlein oori ªªincai oori eepiscopul MMaior
cel aarestuit lla MMuncaci –– îîntr-oo ppetiþie aadresatã,
în 11847, ssultanului AAbdul MMedgid,

Tocmai dde aaceea, MMihai VViteazul, îîntregitorul,
instituise îîn pprimele ddiete þþinute lla AAlba IIulia jjude-
carea iiobagilor rromâni ddupã aaceleaºi llegi ccare sse
aplicau ccelor mmaghiari oori ssecui ººi rridicase llimba
românã îîn rrang ccu ccele aale ssemnatarilor aacelei
ticãloase Uniio TTriio NNatiionum. Avea ccel ppe ccare
intelectuali ssubþiri aai llocului îîl cconsiderã uun ccondotier
conºtiinþã dde nneam aau bba? TTocmai dde aaceea ss-aa
nevoit aa ccãra ccãrþi ppeste cchianþurile ººi pprãpãstiile
Fãgãraºilor BBadea CCârþan, ssfânt aasin aal rromânitãþii
transilvane. DDe aaceea TTake IIonescu, mministru aal
Instrucþiunii PPublice ººi aal CCultelor îîn 11894, aaloca ddin
bugetul RRegatului RRomâniei 1190.000 llei aaur ppentru
ºcolile, rrevistele ººi bbisericile ddin TTransilvania.

Astfel ss-aa þþinut îîn hhotarele eei nnevãzute ppatria
cea aadevãratã, llimba nnoastrã ccea rromânã.
Marea UUnire aa ffost vvictoria eei. IIar uuna ddintre

cele mmai mmari rrealizãri aale vvieþuirii îîmpreunã aa ffost
pentru rromânii ttransilvani rridicarea ddeplinã îîn
strãlucire aa aacestei ppatrii mmereu pprimejduite. IIatã
ce nnota îîn jjurnalul ssãu LLiviu RRebreanu lla îînceput dde
veac ddouãzeci: „„Româneºte ººtiam, ddar aatât dde ppuþin,
încât mmi-aa ffost rruºine, ccând oo ffamilie dde rromâni ddin
vechiul rregat mmi-aa iieºit îînainte ccu vvoioºie ssã-mmi
vorbeascã, ppe ppuntea uunui vvapor, ppe DDunãre, îîn
Ungaria, aaflând ccã ssunt rromân”. CCa ººi SSlavici, ddupã
stabilirea îîn þþarã, îîn 11908, vva îînvãþa rromâna cca ppe
orice llimbã sstrãinã, ccãci sscrie eel: „„Mi-aam ddat sseama
cã nnu vvoi pputea nniciodatã sscrie rromâneºte ffãrã oo
adâncire aa llimbii nnoastre, ffãrã oo rrevenire lla iizvoarele
ei ccele mmai ccurate. ªªi aam lluat ppe CCreangã. AAm îînþeles
foarte ppuþin. AAm vvrut ssã-ll ccitesc ppe CCaragiale, ddar
n-aam pputut îînþelege nnimic. AAm rreînvãþat llimba
româneascã, aaºa ccum îînveþi oorice aaltã llimbã,
vorbind ººi sscriind îîn ccaiete ccu tteme ººi eextrase.”
Iar îîn 11920, RRebreanu ppublica Ion ºi îîn 11922,
Pãdurea sspânzzuraþiilor! 

Ei, ppatriei nnoastre îîntru ffiinþã, llimbii rromâne
îi ssuntem ddatori. PPe eea, aaflatã aastãzi îîn ssuferinþã
nu ddin ccauza aaltora, cca îînainte dde 11918, cci ddin ccauza
nimicniciei nnoastre, ttrebuie ss-oo aapãrãm. FFiindcã
fãrã dde eea, nnu ddoar aai ffiinþei nnoastre nnu mmai ssuntem,
ci nnici aai aacestui ppãmânt!

Între DDumnezeu ººi nneamul mmeu
HHoorriiaa BBÃÃDDEESSCCUU

Valul llui TTraian
NNiiccoollaaee DDaabbiijjaa

VVaall ddee iiaarrbbãã ººii ddee ppããmmâânntt
ccaarree ttrreeccee pprriinn ffuunndduull ggrrããddiinniiii mmeellee..
VVaall ddee mmuuþþeenniiee ººii ddee ccuuvvâânntt..
VVaall ddee ooaassee ººii ddee sstteellee

VVaall ddee ssâânnggee ººii ddee bbrroobbooaannee..
VVaall ddee mmiirreessmmee ccee ccuurrggee ppee ssuuss..
GGããsseeººttii ssuubb þþããrrâânnãã ppiirrooaannee
îînn ccaarree aa ffoosstt rrããssttiiggnniitt IIiissuuss..

AAiicceeaa ssaappii ººii ddaaii ddee iizzvvooaarree
ººii ddee vvaassee pplliinnee ccuu llaaccrriimmii uussccaattee..
BBaattee vvâânntt ººii iieerrbbiillee nnuu-ss ffooººnniittooaarree,,
aaiiccii uunnddee ccrreesscc ppããdduurrii ddee bbaallaaddee..

VVaall ddee rrããddããcciinnii ººii ddee aallttaarree,,
vvaall ddee ppiieettrree oosstteenniittee ddee gglloorriiee,,
ccee-aarraattãã ddrruummuull ccee dduuccee sspprree MMaarree,,
ccaa ssãã nnuu rrããttããcciimm pprriinn iissttoorriiee..

((DDiinn vvoolluummuull PPssaallmmii ddee ddrraaggoossttee,,
EEddiittuurraa DDeetteeccttiivv lliitteerraarr,, BBuuccuurreeººttii,, 22001133))
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Î
n iistoria ggazetãriei rromâneºti, ºirul scriitorilor
importanþi care ºi-au asumat povara moralã
ºi civicã a jurnalismului începea cu Mihai

Eminescu ºi – prin Hasdeu, Pârvan, Iorga, Nae
Ionescu sau Nichifor Crainic – continua, dând
consistenþã ºi o înaltã strãlucire spiritualã culturii
ºi civilizaþiei noastre naþionale. Totodatã, prin
publicisticã, avea sã se contureze – cu o deosebitã
pregnanþã – acea conºtiinþã tragicã a românitãþii,
pe care Mircea Eliade, între primii, o desluºise drept
o caracteristicã a culturii româneºti moderne. Se ºtie
cã memoria stã la baza spiritualitãþii ºi dimensiunii
identitare ale unui popor, ca mod de supravieþuire
al acestuia. Dar, în pretinsul post-comunism pe
care, dupã 1989, îl tot traversãm fãrã sã înþelegem
în ce fel ºi cãtre unde ne duce, nu se întrezãresc
decât în chip rarisim continuatori ai acelei tradiþii. 

Între cei care ºi-au asumat povara jurnalismului,
un loc singular îl ocupã regretatul scriitor, gazetar
ºi editor Gabriel Stãnescu (1951-2010). Exemplare,
luciditatea ºi clarviziunea lui au strãlucit, din pãcate,
pentru prea scurtã vreme în actualitatea noastrã
bulversatã de manipulãri ºi confuzii. Doctor în filo-
sofie (2002), emigrat în SUA dupã mineriade (1991),
revenise în þarã în ultimii ani. Ca unul dintre acei
care nu acceptã compromisurile ºi falsitatea poli-
ticianismului autohton, devine fondator al uneia dintre
cele mai importante publicaþii ale deceniului trecut,
revista româno-americanã Origini. Romanian Roots. 

La momentul când Gabriel Stãnescu revenea
în þarã, continuând sã editeze publicaþia, situaþiile
erau profund schimbate. Sensul evenimentelor din
România de dupã anul ’89 cãpãtase o coloraturã
ºi conotaþii total diferite. Prin falaciosul complex de
aparenþe, devenise evident cã ilegitimitatea criminalã
a comunismului fusese împinsã într-un trecut care,
de aici încolo, pãrea cã se contura drept unul destul
de oarecare. Instantaneu, exilul, ca spiritualitate
a unei culturi de veghe, neliniºtitor-acuzatoare, deve-
nise incomod. Despre victimele (partea nefericitã a)
istoriilor de la noi nu mai era recomandabil sã se
discute, ca atare, resuscitarea memoriei, devenitã
un element indezirabil, trebuia estompatã în dezba-
terile opiniei publice. Urbis et orbis, o aºa-numitã
corectitudine politicã (political correctness) stabilise
fãrã drept de apel despre care ºi despre ce fel
de victime mai era îngãduit sã se vorbeascã. 

Î
n ppercepþia sscriitorului GGabriel SStãnescu, Omului
din veacul XX i s-a impus sã accepte ºi sã-ºi
suporte exilul ca pe o condiþionare de-ne-evitat

a supravieþuirii sale. Prin urmare, se va înþelege de
ce orientarea publicaþiei fondate de el în Statele Unite
s-a configurat ca un demers de realã continuitate
cu marea publicisticã a exilului. Sã ne reamintim:
mulþi dintre marii scriitori care îºi pãrãsiserã þara,
refugiindu-se pe alte meleaguri, deveniserã autori
de prestigiu, editori sau ctitori de reviste, angrenaþi
într-o luptã inegalã, menitã sã salveze cultura, limba,
tradiþiile ºi istoria, ameninþate, sub noaptea totalitarã,
de o iminentã ºi totalã dispariþie. Într-un à rebours
faþã de publicistica din post-decembrismul românesc,
Origini. Romanian Roots inaugura o poziþie singularã,
tocmai prin încercarea de a impune o stabilire a
locului pe care istoria recentã ar trebui sã-l ocupe
în atenþia publicã. Þinând seama de tot ceea ce a
respirat în substanþa ei, aceastã singularã experienþã
jurnalisticã se va dovedi refractarã, incisivã ºi total
incomodã. În evident premeditatele ºi extinsele lui
amnezii, post-comunismul, cu aproape nedisimulata
lui aroganþã, a evitat sã ofere rãspunsuri asupra celei
mai tranºante ºi limpezi chestiuni: „De ce acest slab
ecou, în opinia publicã, privind mãrturiile crimelor
comunismului? De ce aceastã tãcere jenatã a
politicienilor? /.../ Ne aflãm în faþa unei imposibilitãþi
cognitive?” 

Pornind de la constatarea adevãrului, evident pe
multiple paliere, cã recentul trecut totalitar continuã
sã lucreze din plin asupra realitãþilor din prezentul
nostru, publicaþia lui Gabriel Stãnescu relua spiritul

interogativ-acuzator al publicisticii din exil, dat fiind
cã, la momentul acela, devenise cât se poate de
limpede cã pretinsa demantelare a utopiei fusese
stopatã. Devastatoarea ironie (tragicã) a istoriei din
post-decembrismul nostru devenea evidentã în clipa
în care declarat anticomunista revoluþie se etala în
prim-planul ei vizibil cu dogmaticul ultra-stalinist Silviu
Brucan, personajul incult ºi grobian care în anii de
teroare bolºevicã ceruse, în Scânteia, condamnarea
la moarte a elitelor politice ºi culturale ale þãrii. Deloc
întâmplãtor, cam tot pe acolo îºi fãceau simþitã
prezenþa nepoþi ai unor moºi ºi babe foste enca-
vediste, crescuþi ºi educaþi în umbra vilelor din
Primãverii. Încãrcãtura antiromâneascã ºi antiumanã
a istoriei recente, eficient împinsã în uitare de o
retoricã aparent antitotalitarã, estompa multiplele
conotaþii ale întâmplãrii cã tocmai Vladimir (Volodea)
Tismãneanu, fiul unor notorii cominterniºti de rang
înalt, fusese desemnat sã se pronunþe (?!) asupra

crimelor comunismului instrumentate în România
de binecunoscuþi ºi apropiaþi tovarãºi ai pãrinþilor sãi
ca Ana Pauker (Hannah Robinsohn) sau Alexandru
Nicolschi (Boris Grünberg). Doar cã erau încã ºi mulþi
români a cãror înþelegere îi ridica deasupra acelui
stupid people asupra cãruia se lansau predicþiile
gâjâite ale oracolului din Dãmãroaia.

A
stfel, uun aarticol aal llui AAndrei VVartic (v. Origini.
Romanian Roots, vol. XI, n. 6-7-8, June-July-
August 2007) demonstra cã pretinsa revo-

luþie anticomunistã nu era decât o reîntronare, abia
uºor cosmetizatã, a fostei nomenclaturi prezentatã
drept nouã (?!) clasã politicã româneascã! Ceea
ce ne face sã înþelegem de unde provine cvasi
tandreþea, în care (brusc americanizatul politolog)
Tismãneanu îºi redacteazã versiunea pretinsului sãu
Raport final asupra stalinismului, ca ºi neruºinarea cu
care odraslele cominterniºti copiazã cuvânt cu cuvânt
documentele sinistrelor tribunale din ’46, declarându-i
din nou duºmani ai poporului pe Mircea Vulcãnescu,
Vintilã Horia, Ion ªugariu ºi pe toþi ceilalþi pe care
tovarãºul Brucan îi anatemizase în acei ani. Iatã de
ce se vorbeºte nu de un eºec, ci de o confiscare a
revoluþiei. Monica Nedelcu pune în paginile acestei
reviste adevãrurile ascunse ale acesteia: „...Cu
sprijinul moscovit, /.../ liota comunistã ºi-a menþinut
puterea,/.../ iar procesul exemplar care ar fi trebuit
sã urmeze a fost amânat sine die. /.../ Neo-stângis-
mul ambiental s-a combinat cu un dispreþ sistematic
al valorilor româneºti. /.../ România intelectualã de
azi a redevenit, din slugãrnicie ºi mimetism, mult
mai stângistã decât Franþa intelectualã, iar dispreþul
poporului român faþã de propriile sale valori auten-
tice frizeazã inconºtienþa. /.../ Meritã psihanalizatã
aceastã formã de nesimþire a poporului român,
care, abia ieºit din grota stalinist ceauºistã, cautã
refugiu, cu un soi de frenezie disperatã, în bordelul

stângismului consumist. /.../
E absolut evident cã
cenzura ideologicã s-a
reimpus în ultimii ani în
România de cãtre cei care
au ajuns în fruntea anumitor
instituþii de culturã.”

Severele diagnoze explicã ºi, de fapt, ne pun faþã
în faþã cu raþiunea profundã ºi necesitatea din care
s-a iniþiat editarea acestei publicaþii. Odatã cu
dispariþia deosebit de valoroasei Reviste a scriitorilor
români (editatã la München de Mircea Popescu),
devenise mai mult decât urgentã contracararea
manipulãrilor propagandistice prin care era intoxicatã
România post-comunistã. Numeroºii colportori de
opinie formaþi la Academia ªtefan Gheorghiu
umpleau – cu exhalaþiile noului internaþionalism
apusean – sufocanta avalanºã de publicaþii apãrute
dupã ’90, plasând orice manifestare de autenticã
culturã româneascã sub semnele orientãrilor de
dreapta. În calitate de gazetar, Gabriel Stãnescu
se adresa acestora, întrebându-i „...când ºi cum
s-a identificat stânga politicã cu cultura româneascã
autenticã? Ce poziþie a adoptat stânga aceasta
politicã în procesul otrãvitor al rusificãrii þãrii? Ce
alternativã a oferit stânga politicã ºi culturalã în cei
aproape cincizeci de ani de totalitarism comunist?” 

D
eosebit dde ssemnificativã era componenþa
Editorial Board-ului: Editor Gabriel
Stãnescu, George Astaloº, ªtefan Augustin

Doinaº, Paul Barbãneagrã, Constantin Virgil Negoiþã,
Mac Linscott Ricketts, Aurel Sasu, ªtefan Stoenescu,
Virginia Stãnescu.

Origini. Romanian Roots a fost o publicaþie ce s-a
concretizat prin ºase apariþii pe an în numere duble.
În fiecare dintre ele, pe coperta patru erau anunþate
tematicile ce urmau a fi supuse în dezbaterea
colaboratorilor în numãrul urmãtor. Sã rememorãm
câteva dintre acestea: Securitatea ºi exilul românesc,
Este Eminescu un reacþionar?, Românii ºi Uniunea
Europeanã; Religie ºi ºtiinþã; 23 august 1944 – între
mistificare ºi adevãr istoric; Culturã ºi politicã; Vintilã
Horia, exilatul; Orientãri ºi soluþii în câmpul valorilor
lumii contemporane. Dar iatã ºi câteva dintre titlurile
articolelor ºi semnatarii lor: Procesul comunismului,
contrarevoluþiei ºi tranziþiei criminale – Dan Culcer,
Despãrþirea de trecut – Gabriel Stãnescu, Pãrintele
Stãniloae ºi Europa unitã – Theodor Codreanu,
Principii ºi instrucþiuni tovãrãºeºti moscovite – Teresia
B. Tãtaru, Basarabia lui... Volodea Tismãneanu –
Andrei Vartic, De ce nu existã un muzeu memorial
experimentul Piteºti – George Marin, Institutul cultural
român din Freiburg – Gabriel Stãnescu, Diaspora
care uneºte – Mihai Posada, Ancheta revistei Origini
Romanian roots – România dupã 16 ani de libertate,
Ancheta revistei Origini. Romanian roots – Pâine
ºi circ în vreme de crizã, Exilul ca metamorfozã –
Constantin Eretescu. Întoarcerea lui Vintilã, Horia nu
a mai avut loc – Marcel Petriºor, Theodor Cazaban
despre Vintilã Horia – Cristian Bãdiliþã, Înainte ºi
dupã Vintilã Horia – Marilena Rotaru, Vintilã Horia
în corespondenþã cu Mircea Popescu – Mihaela Albu,
Dan Anghelescu, Europa Liberã ºi exilul românesc.
O istorie încã nescrisã – Rene Alecu de Flers. 

O serie de preþioase amãnunte privitoare la
apariþia revistei Origini ne-au fost puse la dispoziþie
chiar de Gabriel Stãnescu, prin mãrturiile din interviul
consemnat de poetul Andrei Zanca. Astfel, suntem
edificaþi asupra concursului de împrejurãri ce avea
sã deschidã drumul spre aceastã iniþiativã jurnalis-
ticã. În 1995, lua fiinþã International Association of
Romanian Writers & Artists (Asociaþia Internaþionalã
a Scriitorilor ºi Oamenilor de Artã Români, LiterArt
XXI), structurã organizaþionalã creatã de scriitori,
jurnaliºti, artiºti plastici ºi profesori universitari exilaþi
în Statele Unite, Canada, Germania, Franþa, Italia,
România, Austria, Elveþia. 

Gabriel SStãnescu, eeditor aal rrevistei
Origini.. RRomanian RRoots

DDan AANGHELESCU
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D
oi aani mmai ttârziu, GGabriel SStãnescu era
solicitat de conducerea LiterArt XXI (Sanda
Golopenþia, Constantin Eretescu ºi Silvia

Cinca) sã preia îndatoririle de secretar general
al asociaþiei. Într-o astfel de calitate, cel desemnat
îºi propunea sã determine o apropiere, o reunire
a forþelor scriitoriceºti din exil, scop în care iniþia
editarea revistei Origini. Romanian Roots, publicaþie
care aspira sã devinã „...o modalitate sublimatã
de a menþine treazã conºtiinþa celor din emigraþie
pentru a-ºi aduce aminte de unde au venit, cine
sunt, ºi încotro vor sã se îndrepte”. 

Aºa se face cã, în cele din urmã, programul
LiterArt XXI (cu sediu la Atlanta, Georgia, USA)
cãpãta o consistenþã absolut notabilã prin apariþia
revistei Origini. Romanian Roots, a Almanahului
Origini ºi a Caietelor Internaþionale de poezie. Toate
acestea, la un loc, se concretizau ºi ca un rãspuns
adecvat la o stare de lucruri pe care Gabriel
Stãnescu, în interviu, îl creiona cu deosebitã
limpezime: „...Romanian Journal, revista care apare
la New York, este finanþatã din fondurile directe
ale statului român, /.../ cei desemnaþi sã reprezinte
cultura românã în America nu-s oameni de culturã,
ci lingãii puterii de ieri ºi de azi ºi, probabil, a celei de
mâine. În aceste condiþii, imaginea culturii româneºti
nu se îmbunãtãþeºte, ci se depreciazã pe zi ce trece.” 

Se instituia astfel o veghe permanentã asupra
întâmplãrilor care apãruserã ori se întrezãreau la
orizonturile, nu tocmai senine, ale post-decembristei
culturi române. Unul dintre exemplele semnificative
ce va ilustra aceastã veghe avea ca punct de pornire
un articol din 1921 semnat de Nae Ionescu, unde –
cu autoritatea de necontestat în epocã – acesta
afirmase: „Filosofia româneascã, în forma ei cultã,
nu existã. ªi e foarte probabil cã nu va exista încã
multã vreme de aici înainte.” Desigur, doctor în
filosofie, Gabriel Stãnescu nu avea de gând sã
„combatã” aserþiunile formulate de maieuticul
Profesor în urmã cu ºapte decenii. Însã – cum spune
– accepta cu greu „...cã aceeaºi afirmaþie face ºcoalã
azi, /.../ auzitã din gura unuia dintre emulii unui filosof
care chiar ieºise din mantaua lui Nae Ionescu. Am
aflat cã originalul Gabriel Liiceanu, vrând probabil
sã facã impresie, ar fi deschis cursul sãu despre
C. Noica de la Facultatea de Filosofie din anul 1995
cu aceleaºi cuvinte: Filosofia româneascã nu existã;
ar fi putut începe cu C. Noica, dar...”

Î
n ppublicistica rromâneascã dde ddupã ’’89,
un merit notabil ce se adaugã în contul revistei
Origini este ºi acela cã a deschis orizonturile

cãtre fenomenul literar al exilului românesc. Dupã
1990, acest veritabil tezaur literar era în totalitate
necunoscut. Jurnalul Literar al regretatului Nicolae
Florescu a fost singura publicaþie care, cu eforturi
considerabile ºi totodatã cu o exemplarã probitate
ºtiinþificã, readusese în actualitate acest fascinant
peisaj literar unic în Europa. În interviul cu Andrei
Zanca, ºi Gabriel Stãnescu abordase problema
acestui fenomen, situându-l sub semnul unei inso-
lubile neclaritãþi: „...Nu cred, spunea el, cã existã
graniþe între literatura româneascã din þarã ºi cea
din exil. /.../ Dar dacã scrii, totuºi, în româneºte
ºi ea, literatura românã, nu te vrea printre aleºii ei?”
Evident, nu literatura românã era aceea care refuza
cu obstinaþie atât reintegrarea, cât ºi orice apropiere
a publicului de valorile literare ale exilului. Post-

decembrismul evita în esenþã tocmai faptul cã
aceasta s-ar fi putut converti într-o veritabilã terapie
a memoriei, aceea pe care Monica Lovinescu o
considera imperios necesarã pentru mentalul unei
societãþi peste care a domnit totalitarismul. Începând
de la aceastã constatare, se contureazã în subsidiar
cheia înþelegerii adevãratelor motive (evident inavu-
abile) privind tãcerea ce a continuat sã acopere atât
istoria recentã cât ºi fenomenul exilului. Cel care,
înainte de plecarea din þarã, îºi intitula volumele
de poeme Exerciþii de apãrare pasivã ºi Împotriva
metodei, reîntors, lansa câteva foarte dezamãgite
consideraþii: „...Cât despre neocomunismul ºi
anticomunismul dâmboviþean, noi, cei din emigraþie,
nu le putem schimba sau influenþa. Sunt prea
puternice structurile care le perpetueazã. S-a vorbit
de o nouã revoluþie. A cui? A morþilor din decembrie
1989? A copiilor ºi tinerilor de atunci care acum sunt
oameni maturi ºi care, dezamãgiþi, deziluzionaþi de
acapararea puterii de cãtre o clicã politicã strãinã
intereselor þãrii, emigreazã sau deja au emigrat?”

Implicaþiile acestor stãri de lucruri – nu puþine
ºi nici fãrã consecinþe grave – dau întreaga mãsurã
a dramei pe care post-decembrismul o inoculeazã
în fiinþarea conaþionalilor noºtri, oriunde s-ar afla
ei. Gabriel Stãnescu o exprimã în tot dramatismul
ei: „Neliniºtile mele sunt greu de purtat, ele sunt
reflexul unei nesiguranþe existenþiale care mã ma-
cinã încontinuu /.../ sau poate cã e graba noastrã
dinaintea oricãrui sfârºit care abia acum începe. /.../
Ceva mã face sã nu mã adaptez nicãieri. /.../ De
aceea scriu: pentru cã am mai multe de spus. /.../
Scrisul e o învãþare a lumii... /.../ Exilul nu poate
fi o stare limitã, ci una perpetuã.”

F
ãrã îîndoialã, exilul ca ºi fenomenul literar
al exilului, atât pentru revistã, cât ºi pentru
editorul ei, au constituit o preocupare

constantã. Pe prima copertã, partea superioarã,
figureazã un citat din scrierile lui Vintilã Horia: „Istoria
exilului o pot face numai câteva personalitãþi în stare
sã creeze într-un ritm românesc, pe care numai
ele îl pot simþi ºi înþelege.” În mod vãdit, Gabriel
Stãnescu a fost una dintre acestea ºi, alãturi de el,
marea majoritate a colaboratorilor care i s-au alãturat.
Ca ºi el, erau neliniºtiþi ºi sceptici, având de înfruntat
efectele acestui autism al actualitãþii. În numãrul 4-5
al revistei Origini (2010), scriind despre Vintilã Horia,
o întâlnim pe Monica Nedelcu. Cu vizibil regret, ea
crede ºi spune: „...ceasul românesc al lui Vintilã
Horia n-a sosit ºi, probabil, nu va sosi prea curând.
Acest mare scriitor ºi gânditor român din secolul XX,
/.../ scriind în patru limbi cu dexteritate ºi eleganþã
aristocraticã (românã, francezã, spaniolã ºi italianã),
adulat de generaþii de studenþi de la Complutense,
dupã ce stârnise furia haitelor comuniste franceze,

continuã sã fie minimalizat sau pur ºi simplu ignorat
în propria lui þarã.”

Tot asupra lui Vintilã Horia se orienteazã ºi
editorialul lui Gabriel Stãnescu (Origini, vol. XIV,
no. 4-5/ 2010). Titlul (Exilat în lumea liberã) prelua
o sintagmã pusã în circulaþie de Theodor Cazaban,
romancierul de succes într-o Franþã care era
insensibilã ºi „indiferentã faþã de condiþia dezuma-
nizantã a lui homo sovieticus ºi a popoarelor aflate
dincolo de cortina de fier”. Editorialistul trece în
revistã drama ºi cabala instrumentatã de la Bucureºti
în vederea compromiterii romancierului român care
binemeritase Premiul Goncourt. În cuprinsul aceluiaºi
numãr mai apar: Laurenþiu Melinte, prezentând acea
atât de singularã carte (o eseisticã sub formã de
interviuri) Cãlãtorie spre centrele pãmântului (Viaje
a los centros de la tierra). Marilena Rotaru semneazã
articolul intitulat Înainte ºi dupã Vintilã Horia. Cristian
Bãdiliþã publicã un interviu cu Theodor Cazaban
despre Vintilã Horia. Alte titluri din vasta operã a
lui Vintilã Horia sunt aduse în discuþie de Santiago
Rivas: Anchetã dincolo de vizibil (Encuesta detras
de lo visibile), uimitoare carte de cercetãri în dome-
niul parapsihologiei. Nu mai puþin importantã este
ºi o altã lucrare savantã ce pune în luminã capacita-
tea de analist subtil a lui Vintilã Horia: Introduccion
a la literatura del siglo XX (Introducere în literatura
veacului XX). Textul oferã o extraordinarã meditaþie
sinteticã asupra tuturor curentelor ºi orientãrilor
gândirii etice, politice ºi sociale care si-au aflat
o exprimare prin limbajul literaturii. Aceastã operã
de amplã sintezã este cu atât mai valoroasã cu cât
readuce în atenþia ºi interesul public scriitori care,
în virtutea unor situaþii ce aparþin, în cele mai multe
cazuri, de acel politic ce falsificã ºi umileºte adevã-
rurile fundamentale, sunt astãzi ignoraþi. 

Tot privitor la Vintilã Horia, Constantin Eretescu,
într-un foarte interesant ºi subtil studiu (intitulat
Exilul ca metamorfozã) considerã cã omul care
a scris romanele Dieu este né en exil, Le Chevalier
de la résignation ºi Perseguid a Boecio „a trãit
un exil dublu: cel real ºi exilul eroilor lui”.

Cu ample referinþe la cele douã lucrãri despre
care s-a mai amintit (Encuesta detras de lo visibile
ºi Introduccion a la literatura del siglo XX), Mihai
Cismãrescu încearcã o introducere în sfera cer-
cetãrilor mai speciale operate de Vintilã Horia.
Isabela Vasiliu-Scraba analizeazã scrierile acelu-
iaºi din perspectiva, nu mai puþin spectaculoasã
ºi interesantã, de istoric al filosofiei româneºti. 

R
evista llui GGabriel SStãnescu îºi aflase
raþiunea de a fi în încercarea de menþinere
treazã a spiritualitãþii exilului, dat fiind cã

atât fondatorul, cât ºi colaboratorii publicaþiei Origini.
Romanian Roots înþeleseserã cã post-comunismul
nu era mai mult decât un experiment ce se concretiza
doar într-o abstractã ºi irelevantã retoricã. De altfel,
e suficient sã reflectãm asupra destinului actual al
literaturii ºi personalitãþilor exilului, la tãcerea sus-
pectã care continuã sã le acopere încã, deºi, când a
apãrut revista, trecuse destulã vreme de la aºa-zisa
revoluþie. Dar publicaþia ºi colaboratorii ei erau conºti-
enþi cã lumea româneascã continua sã fie un spaþiu
populat mai mult de întrebãri decât de certitudini ºi,
prin scrisul lor, aspirau sã ilumineze subteraneitatea
evenimentelor pe care le traversau. Publicistica în
cazul acesta refuza sã fie un act gratuit. Pentru cei
tineri, barbaria ºi dublul întunecat al istoriei recente
erau împinse în afara câmpurilor memoriei. Împotriva
lor, prezentul construia o – nu tocmai benignã –
dominaþie a aparenþelor. Care, de altfel, continuã.
Din nefericire însã, revista a dispãrut.

Lacrima AAnei
Zidire

PPããrriinnttee aall mmeeuu,,
VVllããssttaarr ddiinn IIooaann ººii IIooaannaa,,
ÎÎnn iinniimmaa mmeeaa ttee-aamm zziiddiitt
CCuumm îînnttrree ddiimmiinneeþþii,,
MMaannoollee-aa zziiddiitt-oo
PPee AAnnaa..

George VVoica s-aa nnãscut lla 116 nnoiembrie 11947,
în ssatul SSurpate ddin jjudeþul VVâlcea. AAbsolvã ffacultatea
de ffilologie lla CCluj ((1971), llucreazã cca pprofesor îîn mmai mmulte
locuri ddin þþarã. DDebut eeditorial îîn 11982, ccu vvolumul Diialog
cu mmesteceniiii, Editura SScrisul RRomânesc, CCraiova, 11982,
de uunde eeste rreluat mmicul ppoem aalãturat. MMembru aal UUniunii
Scriitorilor ddin RRomânia ((din 11990), FFiliala SSibiu.

A sscris rromane, ppovestiri, vversuri, eeseuri, aaforisme,
scenarii dde ffilme ddocumentare.



Homo ssapiens

Currtea  de  la  Arrgeºº

Anul XX ��� Nr. 33 ((100) ���Martie 2201966

G
olirea dde cconþinuturi, în multe domenii
la care ne-am referit în articolul anterior,
a existat în diferite epoci, nu este un

proces care apare abia acum, dar viteza, întinderea
ºi adâncimea atinse sunt fãrã precedent. Impresia
noastrã este cã trãim un proces din ce în ce mai
rapid ºi cuprinzãtor de degradare a calitãþii umane,
sociale ºi politice care, împreunã cu o sãrãcire a
scopurilor, devin o caracteristicã a acestor timpuri.
Deznodãmântul ºi termenul final sunt imposibil
de întrevãzut. 

Pentru a nu ne limita la consideraþii negative,
cãutãm sã gãsim repere/modele de referinþã în istoria
apropiatã de la noi, atât cât putem, în domenii pe
care le cunoaºtem cât de cât mai bine. Exemplele pe
care le vom evoca poate ne vor ajuta sã vedem cât
de departe am ajuns ºi sã ne dãm seama mai bine
de realitãþile pe care le trãim de fapt. Fãrã a prelungi
introducerea, iatã cum îºi percepeau misiunea profe-
sori ca Tudor Vianu, Mac Constantinescu, Gheorghe
Simotta sau Gabriel Sudan, ultimii rãmaºi numai
în conºtiinþa unor grupuri restrânse de foºti studenþi.
Exemplu frapant, câþi dintre noi au auzit de matema-
ticianul G. Sudan, care ocupã un loc de frunte în
istoria bazelor matematice ale informaticii de la noi? 

Încercãm o emoþie, provocatã nu de retoricã, ci de
adevãrul conþinut, când citim ce scrie T. Vianu: „Intri
în clasã. S-au adunat mulþi studenþi. Din atâtea suflãri
fierbinþi s-a format o ceaþã uºoarã… Te privesc sute
de ochi… Cu timpul, ajungi sã identifici toate tipurile
ascultãtorilor… Tu doreºti sã încurajezi, sã atragi
pe cel distrat, sã trezeºti pe visãtor, sã ruºinezi pe
afemeiat, sã arãþi simpatizantului cã poate s-a grãbit
ºi cã trebuie sã mai depunã un efort… Nu cãuta sã
fii admirat, ci crezut… Aceºti tineri s-au adunat nu
numai pentru a asculta un profesor, dar ºi pentru
a primi exemplul unui om… Printre tinerii adunaþi
în jurul catedrei, câte lumini se vor aprinde, ce vocaþii
îºi vor lua avântul, dar mai cu seamã fi-va poate
ºi un spirit mai bun ca al tãu, o inimã mai încinsã,
capabilã sã facã ceea ce ai dorit ºi n-ai putut duce
la capãt? Ai dori ca ... acesta sã existe ºi tu sã-i
poþi fi de ajutor” [3, pp. 319–320] (toate sublinierile
ne aparþin, aci ºi mai departe).

A
cest ttip dde ccomunicare, de raportare la
realitatea efectiv trãitã ºi la mediul uman, nu
era o excepþie. Iatã cum îºi descrie relaþia cu

studenþii sãi alt profesor, de la Arhitecturã, Gheorghe
Simotta, arhitect ºi artist plastic, aromân, nãscut în
comunitatea aromânã din Grecia de Nord, regiunea
Macedonia: „Studenþii mei, cãrora, prin apropiere
ºi prietenie, le transmit studiul tehnicilor în desen
ºi dragostea de meserie, studenþii mei mã iubesc
ºi mã respectã, iar eu consider aceastã dragoste a
lor ca pe cel mai mare bun” [2]. Am reluat acest citat
din articolul nostru Academiei, colt cu Edgar Quinet
ºi Biserica Enei pentru cã ni se pare cã ambele rela-
tãri de mai sus sunt înrudite. Ele ne aratã un profesor
care nu venea la „ore suplimentare”, cu un doctorat
luat cine ºtie pe unde ºi cum, pentru a þine cursuri în
domenii în raport cu care avea o legãturã personalã.
Aceºtia nu vorbeau în amfiteatre de studenþi dezinte-
resaþi, se refereau la o cunoaºtere directã a dome-
niului pe care cu drept cuvânt îl reprezentau. Gr.C.
Moisil spunea, cu umorul caracteristic, cã acelea
erau cursuri dupã regula „moare omul, moare cursul”,
regulã la care putem azi zâmbi – prea bine, aºa cum
facem ºi atunci când vedem doi îndrãgostiþi care se
sãrutã pe o ploaie care le toarnã pe cap cu gãleata. 

I-am întâlnit noi azi pe aceºti tineri la cursurile
celor despre care am vrea sã vorbim? Când ºi de
ce au plecat? Cãci iatã cum stau multe lucruri acum,
descrise de acad. prof. Ion Aurel Pop, într-un interviu
de pe site-ul AmosNews.ro. (HotNews.ro, joi, 25
august 2016): „Oamenii lipsiþi de culturã generalã
ºi de orizont artistic, oamenii capabili sã rezolve
doar probleme limitate, oamenii care nu mai au
capacitatea sã compare ºi sã ia decizii în cunoºtinþã
de cauzã alcãtuiesc generaþia Google, generaþia
Facebook, generaþia SMS sau toate la un loc!”
Rectorul clujean ne sugereazã chiar o conspiraþie
înfricoºãtoare. „Sunt oameni, în general, inteligenþi,

dar cu inteligenþa canalizatã spre scopuri controlate
de o elitã maleficã. Elita clasicã a acestei lumi pare
abulicã, ameþitã, adormitã, fãrã nerv ºi fãrã voinþã.
Aici nu este vorba despre conflictul dintre generaþii,
nici despre mitul vârstei de aur, nici despre nostalgia
tinereþii, ci de realism. Am fost avertizaþi demult cã
somnul raþiunii naºte monºtri. Nu demult, am vãzut
ciocane distrugând statui mesopotamiene sau bombe
nimicind Palmyra! Ar fi bine sã veghem cu toþii ca
toate admirabilele descoperiri ºi invenþii ale lumii
contemporane sã serveascã omului creativ ºi creator,
omului cercetãtor ºi omului moral, nu omului-robot,
distorsionat ºi manipulat.” 

Nu avem date pentru a spune cât de generalã
este situaþia descrisã mai sus, nu avem cãderea
sã îi mãsurãm întinderea, dar cu atâta experienþã
ºi cunoaºtere câtã avem, impresia noastrã este
cã acum trãim situaþii inadmisibile. Sã înþelegem
bine, în ultimul timp s-a generalizat degringolada, nu
întotdeauna lucrurile au stat în felul descris mai sus. 

Am avut ºi avem intelectuali despre care se ºtie
puþin, personalitãþi de toatã lauda, care s-au format

în ºcoli adevãrate, au muncit ºi ne-au dat lucrãri
de valoare. Ca sã vii ºi sã propui un curs trebuia
sã ai un doctorat la care nici nu te puteai gândi dacã
în prealabil nu aveai lucrãri în domeniu. Trecerea
unui doctorat nu era ceva gen surprise, era un
proces parcurs sub îndrumarea ºi ochii unui profesor
cunoscut în domeniu, lucrãrile apãreau progresiv,
erau susþinute într-o audienþã deschisã care te putea
corecta ºi care te judeca. Cei viu interesaþi de propria
operã îºi publicau de regulã lucrãrile sau tezele de
doctorat, în orice caz, rezultatele originale obþinute,
în reviste de circulaþie internaþionalã. Aceste rezultate
nu rãmâneau stele izolate pe un firmament ºi autorul
îºi continua studiile ºi se bucura când era citit ºi citat.

P
e uunii ddintre pprofesorii nnoºtri, exemplari
pentru modelul descris, îi putem aminti
acum ºi ulterior, lãsându-i cititorului întreaga

libertate, fãrã calificativele ºi retorica noastrã, sã facã
singur comparaþii ºi sã aprecieze independent în ce
mãsurã avem azi într-adevãr goliri de conþinuturi,
tendinþe de deculturalizare sau de despiritualizare. 

Continuãm pentru un moment sã ne referim
la învãþãmântul din arhitecturã, ilustrând astfel
consideraþiile cu alte domenii decât cele la care am
recurs de obicei pânã acum. Unul dintre profesorii
distinºi de la arhitecturã a fost Mac Constantinescu,
despre care am scris în articolul menþionat mai sus.
O personalitate mai puþin convenþionalã, apreciat
sincer de studenþi, Mac Constantinescu þinea un
curs de istoria artelor despre opere de artã pe care
el le vãzuse ºi consideraþiile sale se întreþeseau
cu amintirile biografice aºa cum este natural sã
se întâmple. Ce preþ sau ecou pot avea expunerile
la care nu venim cu propria noastrã participare, cu
ceva din mintea ºi inima noastrã?! Mac ne învãþa
ceva despre opere pe care atunci nu le puteam vedea.

A fost un remarcabil artist plastic, care se ocupa
de sculpturã, graficã ºi arte decorative. Lui i se
datoreazã basoreliefurilor monumentale de pe faþada
Palatului Facultãþii de Drept a Universitãþii din

Bucureºti, a Arcului de Triumf ºi a Palatului Victoria
(ultimele azi dispãrute), ca ºi mozaicul mural de
200 mp de pe faþada Casei de Culturã din Mangalia.
A realizat Friza Istoriei românilor, denumitã ºi Friza
Naþiunii Române sau Friza istoricã româneascã,
din aramã bãtutã, de 30 m în lungime ºi 1,20 m în
înãlþime, pentru Pavilionul românesc de la Expoziþia
Internaþionalã din 1939 de la New York, cu 17
episoade din istoria noastrã, de la geto-daci pânã
în 1938, când a început dictatura lui Carol al II-lea.
A lucrat în domeniul artei decorative, a creat costume
ºi decoruri pentru reprezentaþii de balet, la Operã.

M
ac CConstantinescu s-a nãscut la
Charlottenburg (Germania), în 1900.
De timpuriu a manifestat preocupãri privind

artele plastice. Începând o pregãtire la ilustre ºcoli,
în 1920 se înscrie la ªcoala de Arte Frumoase ºi apoi
la Academia liberã de picturã, desen ºi sculpturã,
în preajma lui Ion Jalea, Arthur Verona, Alexandru
Steriadi ºi alþii. Între 1924-1926 se perfecþioneazã
peste hotare, la cursuri de Istoria Artei la Sorbona
ºi la École de Louvre ºi lucreazã în atelierele de
sculpturã ale marilor maeºtri francezi, la Academia
Grande Chaumière, cu A. Bourdelle, precum ºi la
Academia Julian, cu J. Boucher. În 1927 studiazã
arheologia timp de un an la Roma. Dupã rãzboi,
în intervalul 1945-1964, este profesor de Istoria Artei
la Institutul de Arhitecturã „Ion Mincu” ºi apoi, pânã
la pensionare, este profesor de Arte Decorative
la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”.

În ceea ce priveºte viaþa personalã, amintim cã
a fost cãsãtorit cu Floria Capsali, cunoscutã Doamnã
a dansului românesc, maestru emerit al artei. Floria
Capsali era aromâncã, s-a nãscut în 1900 la Bitolia,
în acelaºi an în care se naºte ºi viitorul soþ. Primele
clase le urmeazã în oraºul natal, iar în 1913 vine cu
familia în Bucureºti. Este de presupus cã în intervalul
de timp petrecut la Bitolia l-a putut cunoaºte pe
Gh. Simotta, care a urmat ºi el cursurile liceului
aromânesc de aici, pânã în 1910, când  familia
sa vine în Bucureºti. Acest început de viaþã este
comun multor aromâni care s-au refugiat în Regatul
României, în perioada premergãtoare declanºãrii
Primului Rãzboi Mondial, în condiþiile de nesiguranþã
din zonele aflate pe teritoriul Imperiului Otoman,
în declin. Floria Capsali a fost înzestratã cu talent
artistic, manifestat în domeniul dansului, dar ºi cu
preocupãri în artele plastice. A urmat cursuri de
Istoria Artei la Sorbona, în intervalul în care ºi Mac
Constantinescu se afla acolo. Cei doi s-au cãsãtorit
în 1926, un exemplu frumos de oameni care s-au
gãsit unul pe altul în culturã.

P
rofesorul GGabriel SSudan (1899-1977) a fost
un matematician deosebit. Toþi arhitecþii
cu care am vorbit îºi aduc aminte de el

cu plãcere, parcã realizând valoarea, ºtiut fiind cã
imaginea profesorilor de matematicã din alte instituþii
decât Universitatea mai rar sã fie privilegiatã. Ca
ºi în cazul prietenului sãu Grigore C. Moisil de la
matematicã, la cursurile sale, barierele dintre ºtiinþã
ºi alte domenii, dintre profesor ºi studenþi, se estom-
pau. Îºi adapta lecþia profilului de pregãtire pentru
care preda, modului specific de gândire al arhitecþilor,
cu înþelegere, grijã, cu o inventivitate care încânta.
Fãcea o glumã, un desen sugestiv pe tablã, ºi lumea
riguroasã a matematicii îþi devenea familiarã.

Încercând sã nu abuzãm de rãbdarea cititorului,
amintim o legãturã remarcabilã între G. Sudan ºi
o problemã importantã pe care noi astãzi o situãm
în domeniul fundamentelor informaticii. Mult timp
s-a considerat cã primul exemplu de funcþie recursivã
care nu este primitiv recursivã – ne scuzãm pentru
tehnicalitãþi inevitabile – i se datoreazã lui Wilhelm
Ackermann (1928). Schiþãm povestea descoperirii lui
G. Sudan dupã S. Marcus, Din gândirea matematicã
româneascã, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1975.
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8.
În eesenþã, ddeci,
Wittgenstein
se orienta spre

contextul pragmatic, con-
textul de aplicare a limbii.

Cu aceasta se depãºeºte înþelegerea abstractã
ºi îngustã a „semanticii realiste a limbii”; aceasta nu
mai e „un simplu mijloc de descriere”, iar semantica
îºi relevã un „fundal pragmatic”. (F. von Kutschera,
op. cit., p. 137)

Fireºte, identificarea semnificaþiei cu întrebu-
inþarea ei în limbã poate ridica numeroase obiecþii,
cea dintâi constând din faptul cã „întrebuinþarea
limbii” are loc în „acte de vorbire concrete”, în
interiorizãri legate nemijlocit de situaþii determinate.

Pe aceste temeiuri, cercetãrile lui Wittgenstein
se asociazã cu cele ale teoriei „actelor de vorbire”
(speech acts). Dar noua orientare a lui Wittgenstein
realizeazã o nouã semnificaþie a preºtiinþificului,
eliberându-se de închiderea, specificã „atomismului
logic", în ºtiinþificitatea luatã în sine, în formularea ei
logico-matematicã, puþin aptã de a asimila specificul
limbilor naturale. „Semnificaþia” vine „în felul intenþiei
mele", în modul în care eu mã raportez la „obiecte”,
ceea ce ar face necesarã o „reintegrare a anali-
zelor formale ºi structurale în fenomenologie”.
(E. Hollenstein, Linguistik, Semiotik, Hermeneutik,
Plädoyers für eine strukturelle Phänomenologie,
Fr. a. M., Suhrkamp, 1976, pp. 9, 34)

Mai mult, semnificaþia angajeazã actul de
a semnifica, funcþia semnificãrii ºi „contextul de
semnificabilitate” (o formulã a hermeneuticii lui
W. Dilthey), ceea ce, evident, asociazã pragmaticul
ºi preºtiinþificul (în unitate cu ºtiinþificul) din unghiul
de vedere al hermeneuticii.

S-a vorbit astfel de „caracterul hermeneutic al
reflecþiei lingvistice” a lui Wittgenstein, care se aratã
„în distingerea limbii naturale ca bazã ºi orizont
al oricãrei înþelegeri a sensului ºi semnificaþiei”;
hermeneutica jocurilor de limbaj în Cercetãri filosofice
desfãºoarã „cea mai radicalã, pânã acum, criticã a
reprezentãrilor tradiþionale despre esenþa limbii ºi a
funcþiilor ei; în centrul acestor critici se aflã ºi teoria
tabloului, dezvoltatã în Tractatus”. (J. Zimmermann,
Wittgensteins sprachphilosophische Hermeneutik,
Fr. a. M., V. Klostermann, 1975, pp. 101, 103)

Explicarea semnificaþiei prin recursul la
„întrebuinþare” are consecinþe chiar pentru înþelegerea
triunghiului semiotic. Cãci Wittgenstein nu criticã „o
teorie sau alta a semnificaþiei”, ci „forma argumentãrii,
care este comunã diferitelor poziþii, anume felul cum
interogheazã despre semnificaþie.

Î
ntrucât ppun îîntrebarea – asupra esenþei –
(Ce este semnificaþia?), ele postuleazã o
esenþã-medianã purã între cuvânt ºi obiect,

propoziþie ºi fapt, limbã ºi realitatea ce trebuie sã o
explice; de asemenea, se întreabã de ce un cuvânt
desemneazã ceva, o propoziþie prezintã ceva, iar
limba poate sã fie un tablou al realitãþii.” (Ibidem,
p. 109)

Rezultã, astfel, trei raporturi: I: limbã-gândire-
realitate, ceea ce duce la imagine (Abbildung); II:
propoziþie-idee-stare de fapt (Sachlage), ceea ce
duce la prezentare (Darstei lung); III: cuvânt-concept-
obiect, ceea ce duce la desemnare (Bezeichnung).
În tradiþia scolasticã ar fi urmãtoarele: gramaticã

(modi significandi sau voces); logicã (modi intelligendi
sau conceptiones); ontologie (modi essendi sau res)
(Ibidem). Este de reþinut însã cã Cercetãrile accen-
tueazã latura pragmaticã ºi funcþia acþionalã a limba-
jului. (Vezi Alexandru Boboc, Limbaj ºi cunoaºtere,
Cartea Universitarã, Bucureºti, 2005, p. 112.)

Aºa cum se vede, „triunghiul” vine de trei ori,
ºi tot semiotic, pe bazã lipsind „relaþia cauzalã”.
Cãci „simbolul” (aici: limba, propoziþia, cuvântul) doar
„stã pentru” (stands for) referent (obiectul referinþei),
relaþia fiind o „relaþie acceptatã”, marcatã prin „ade-
vãrat”. (C.K. Odgen, I A. Richards, Die Bedeutung
der Bedeutung (The Meaning of Meaning), Frankfurt
a. M., Suhrkamp, 1974, p. 18)

9.
Dincolo
de uunele
dificultãþi

semnalate, triun-
ghiularitatea prin
care se integreazã
aici „situaþia semio-
ticã” marcheazã
relaþiile (ºi prezenþa)
semioticului în
celelalte planuri
de bazã ale unei
„referinþe la lume”
(Weltbezug):
lingvistic, logic
ºi gnoseologic.
Fireºte, nu ar avea
niciun sens sã
legãm prin aceasta
semioticul (ca ºi
semnul ca atare)
de imagine (copie,
reflectare, tablou º.a.).

Ceea ce survine aici se datoreazã deschiderii
prin pragmaticã spre comunicare ºi cunoaºtere (mai
exact: spre cunoaºtere în cadrul comunicãrii). Cãci
comunicarea este cel mai important mod de aplicare
al limbii. Aºa cum spunea Wittgenstein: „Die Sprache
muss fur sich selbst sprechen (Limba trebuie sã se
exprime pentru sine) ºi, ca urmare, survine pluralul:
limba, aceasta înseamnã limbile, care sunt sisteme”.
(L. Wittgenstein, Philosophische Grammatik, hrsg.
von R. Rhees, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1973,
pp. 5, 27)

T
rimiterea lla ccomunicare este, de fapt,
structuralã pragmaticii, prin care rezultã
„variante lingvistice”, ca urmare (mai ales) a

relaþiilor variate între semnele lingvistice într-o limbã
particularã. Se ajunge astfel la purtãtorii semnelor, la
persoane ºi relaþiile lor într-o comunitate. „Aspectul
formal al pragmaticii” cuprinde, la rândul sãu, sintaxa
logicã ºi semantica logicã. (K.-O. Apel, Transforma-
tion der Philosophie, Bd. I: Sprachanalytik, Semiotik,
Hermeneutik, Fr. a. M., Suhrkamp, 1973, p. 150)

De fapt, pe linia Peirce-Morris, pragmatica tinde
cumva sã devinã universalã. Nu pentru a ºterge
diferenþele, însã, ci doar pentru a marca unitatea
celor trei planuri semiotice pe latura formalã. ªi
aceasta nu numai pentru nevoile comunicãrii (aºa
cum semnalase Carnap), ci ºi pentru înþelegerea
adevãrului (în limbajele formalizate îndeosebi).

Aºa cum s-a precizat, putem concepe sintaxa,
semantica ºi pragmatica ºi ca „dimensiuni ale
adevãrului lingvistic”; chiar în sensul lui Morris,
în pragmaticã, la fel de bine ºi în semanticã ºi în
sintaxã, este de deosebit nu numai „un aspect pur
formal de unul descriptiv-empiric”, ci ºi felul în care
„aspectul formal al pragmaticii” circumscrie „ºi sintaxa
logicã, ºi semantica logicã”. (Ibidem, pp. 141, 149)

Ca „ºtiinþã a comportamentului mediat de semne
al omului”, semiotica poate fi consideratã în esenþã
o pragmaticã. Fireºte, prin poziþia sa mediatoare ºi
finalizatoare în aplicarea demersului semiotic. Cãci
„semiotic” putem ºi trebuie „sã înþelegem ºi regulile
operaþionale ale sintaxei logice ºi regulile de semni-

ficaþie ºi adevãr ale semanticii logice ca
reglare determinatã finalizat a comporta-
mentului uman”. (Ibidem, p. 150)

ªi aceasta se origineazã nu doar la
Peirce ºi Morris, ci ºi la „Wittgenstein II”, la
conceptul „semnificaþie-întrebuinþare”, care
trimite la contextul de comunicare ºi, inevi-
tabil, la comportamentul uman. De aici ºi
interacþiunea cu psihologia (individualã ºi
socialã), cu teoria acþiunii ºi, nu în ultimul
rând, cu fenomenologia (analiza intenþio-
nalitãþii).

În fond, unitatea vorbire-acþiune-gândire,
pe fondul unei preeminenþe funcþionale (în
cunoaºtere ºi comunicare) a pragmaticii,
ilustreazã de fapt numitul pragmatic turn în
gândirea contemporanã (realizat în logicã,
teoria ºtiinþei, teoria socialã, filosoficã º.a.).

10.
Este dde pprecizat cã aceastã
preeminenþã nu se poate
universaliza: se poate vorbi

de aspecte pragmatice universale, chiar
de „paradigma pragmaticã”, dar nu-i de dorit un
reducþionism (ca formã de pragmatism). Cãci esen-
þialã este unitatea celor trei dimensiuni în semioticã,
în care funcþia-semn se caracterizeazã, în primul
rând, prin semnificaþie ºi interpretare, condiþii ale
realizãrii discursului, al punerii în formã a acestuia
pentru impactul în acþiune ºi comunicare.

Chiar teoria „actelor de limbaj” îºi aºazã dimen-
siunea semnificãrii ºi semnificaþiei, a intenþiei de
semnificare, într-un orizont comunicaþional. Folosind
terminologia „logicienilor neopozitiviºti”, se poate
spune: „Teoria saussurianã susþine cã este în acelaºi
timp legitim ºi indispensabil sã deosebim relaþia
semanticã, existentã între un enunþ ºi sensul sãu,
ºi valoarea pragmaticã, conferitã enunþului la enun-
þare.” (O. Ducrot, Introduction, în J. Searle, Les actes
de langage, Paris, Herman, 1972, p. 10)

Searle însuºi scria: „...O teorie a limbajului face
parte dintr-o teorie a acþiunii; aceasta pur ºi simplu
pentru cã a vorbi este o formã a comportamentului
cârmuit de reguli”. (J. Searle, op. cit., p. 53) De fapt,
„dupã construcþia ei, teoria actelor de vorbire este
totodatã o dezvoltare ºi o fundamentare a semanticii
tradiþionale. Searle însuºi numeºte semanticã
cercetarea sa ºi cu aceasta dã expresie faptului
cã el considerã cã un studiu al laturii de semnificaþie
a limbii trebuie sã fie el însuºi o cercetare a acþiunilor
de vorbire, astfel încât teoria actelor de vorbire este
semanticã ºi nu doar o întregeºte.

Î
n aaprilie 11973, îînainte dde aa ppleca îîn CCanada, Moisil i-a spus lui Solomon
Marcus cã Sudan, student al lui Hilbert împreunã cu Ackermann în anii
1920, la Göttingen, ar fi produs un asemenea exemplu. S-a declanºat o

veritabilã operaþiune detectivisticã, în cãutarea, în primul rând, a lucrãrii în care
Gabriel Sudan avea exemplul. Au pornit cãutarea Cristian Calude, student atunci
la Facultatea de Matematicã a Universitãþii din Bucureºti, ºi Ionel Þevy, cercetãtor
la Institutul de Matematicã al Academiei Române. Cristian Calude îºi opreºte
atenþia asupra unui articol al lui G. Sudan din 1927, Sur le nombre transfini...
Funcþia din acest articol avea unele similaritãþi cu funcþia lui Ackermann. Despre
ambele a fost arãtat ulterior cã sunt recursive ºi nu sunt primitiv recursive.
Urmare a lucrãrii C. Calude, S. Marcus, I. Þevy, The First Example of a Recur-
sive Function which Is Not Primitive Recursive, Historia Mathematica, 6 (1979),
pp. 380-384, W. Ackermann ºi Gabriel Sudan sunt acum consideraþi a fi simultan
ºi independent autorii primului exemplu de funcþie de genul discutat. 

Oamenii au spirite diferite. Sunt unii care nu considerã cã aceste calcule
ºi comentarii sunt pierdere de timp. Diferenþierea noastrã þine de diferenþierea
spiritelor noastre, plãsmuirile noastre ca ºi cunoaºterea însãºi putând fi marcate
de stil [1]. 

Referindu-ne la întâmplãri reale, de ce sã considerãm cã este reacþie normalã
atunci când un scriitor ca Liviu Rebreanu îºi fãcea cafea dupã cafea ºi nu dormea
nopþi la rând pentru a trãi cu eroii lui ºi sã nu-i acordãm acelaºi drept ºi lui Gr.C.
Moisil, care rãmânea zi ºi noapte la problema de care se ocupa pentru a spune
la sfârºit simplu „A ieºit”? 

Referinþe
1. Lucian Blaga, Cunoaºtere ºi creaþie, Cartea Româneascã, Bucureºti, 1987. 
2. M. Sion, I. Patrulius, Profesorul nostru, arhitectul Gheorghe Simotta,

Bucureºti, 2017. 
3. Tudor Vianu, Jurnal, Editura pentru Literaturã, Bucureºti, 1961.

Proiectul uunei rreconstrucþii mmoderne
în llogicã ººi eepistemologie ((III)

Acad. AAllexandrru BBOBOC



Homo ssapiens

Currtea  de  la  Arrgeºº

Anul XX ��� Nr. 33 ((100) ���Martie 2201988

D
upã ddeterminarea ttradiþionalã, principiul
lui Searle trebuie sã fie desemnat ca
pragmatic, deoarece aduce laolaltã în

mod expres vorbitorul ºi situaþia sa. În felul acesta,
semantica poate trece în pragmaticã (pragmatiza-
rea semanticii).” (H.J. Schneider, Op. cit., p. 16)

„Comportamentul” în cauzã este unul „intenþional",
termen studiat de Searle ºi mai târziu: „Intenþiona-
litatea este acea trãsãturã pe care anumite stãri
mentale ºi procese o au (în sensul special al acestor
cuvinte) cu privire la, sau despre, sau de, sau
care reprezintã anumite entitãþi ºi stãri de lucruri”.
(J. Searle, Intentionality and Its Place in Nature,
în Dialectica, vol. 38, fasc. 2-3 (1984), p. 87)

Adevãratul iniþiator al teoriei „actelor de limbaj”
a fost J.L. Austin, reprezentant al aºa-numitei
Ordinary Language Philosophy, care „a dezvoltat
primul o teorie sistematicã privind rãspunsul la
întrebarea: ce se poate face cu cuvintele?, în limbajul
sãu specific întrebarea luând întotdeauna forma:
How to do things with words”. (E. von Savigny,
Die Philosophie der normalen Sprache,
Fr. a. M., Suhrkamp, 1974, p. 127)

Dupã Austin, „orice discurs asupra utilizãrii de
cuvinte este inexact ºi prea nesistematic”; problema
precisã ar fi cea delimitatã „la întrebarea: ce poate
face un om cu o exprimare particularã?”, ceea ce
conduce la încheierea: „Ceea ce este exprimarea
într-un caz izolat, depinde de împrejurãri.“ (Ibidem,
pp. 127, 129) ªi aici trebuie sã amintim de Peirce,
cãci la el se origineazã „o examinare amplã
a profesorului lui Searle, J. Austin”, dupã care
„expresiile lingvistice înseºi au caracterul de
acþiuni, care nu sunt altceva decât activitate
a unei reprezentãri de conþinuturi de fapt”.
(H.J. Schneider, Op. cit., p. 16)

În esenþã, „cu ajutorul exprimãrilor lingvistice
putem sã efectuãm cele mai diferite feluri de acþiuni”;
asemenea „exprimãri” sunt acþiuni sau acte locu-
þionare, iar întrucât „în fiecare spunere” efectuãm
totdeauna ºi „nespusul”, o astfel de acþiune e numitã
„act ilocuþionar”. (W. Stegmuller, Hauptstromungen
der Gegenwartsphilosophie, Bd. II, 6, Aufl., Stuttgart,
Kroner Verlag, 1979, p. 65)

Austin deosebeºte astfel semnificaþia (în sens
semantic) de „rolul ilocuþionar al unui act de vorbire”.
Teoria actelor de vorbire este astfel cumva opusul
teoriei ultime a lui Wittgenstein: formulei dupã care
„utilizarea îi dã expresiei” semnificaþie, Austin îi opune
teza: se poate stabili semnificaþia unei utilizãri fãrã sã
fie clar cum este ea întrebuinþatã.
„Numesc actul de a spune ceva
(în sensul deplin al cuvântului)
executarea unui act locuþionar ºi,
în acest context, numesc studiul
enunþurilor: studiul actelor
locuþionare sau al elementelor
complete ale discursului”; dar
„putem spune cã efectuarea unui
act locuþionar este ºi eo ipso
efectuarea unui act ilocuþionar”,
pentru a cãrui determinare
trebuie sã ºtim „în ce mod folosim
actele locuþionare”. (J.L. Austin,
Zur Theorie der Sprache (How to
Do Things with Words), Stuttgart,
Reclam jun., 1972, p. 114)

11.
În cce ppriveºte
aceastã tteorie
a „actelor de

limbaj” (speech acts), trebuie spus cã, în ºi mai
mare mãsurã decât „Wittgenstein II” (etapa jocurilor
de limbaj), ea a angajat o pragmatic turn.

Cãci, teza principalã este urmãtoarea: semnificaþia
unui „act de vorbire” este funcþia sa; ca ºi funcþia
oricãrei exprimãri lingvistice, ea se bazeazã pe
convenþii lingvistice, care, întrucât se raporteazã la
modalitãþi de acþiune, nu la acþiuni singulare, devin
reguli generale. Într-o doctrinã despre „cele-ce-nu-
sunt-la-locul-lor”, Austin stabileºte un numãr de
reguli, care, dacã sunt încãlcate, „rostirea noastrã
faptuitivã va fi (într-un fel sau altul) nefericitã”.
(Ibidem, p. 34)

Termenul faptuitiv vine de la „a înfãptui”, verb
firesc pe lângã substantivul „acþiune”; „el ne aratã cã
producerea unei rostiri înseamnã înfãptuirea unei

acþiuni ºi nu este conceputã în mod normal drept
simplã zicere a ceva”. (Ibidem, p. 110)

Noutatea ar constitui-o aici urmãtoarele: „cu ajuto-
rul rostirilor lingvistice, noi îndeplinim diferitele feluri
de acþiuni”; orice rostire lingvisticã este ºi o acþiune
(în formularea lui Austin, un act locuþionar), dar limba

umanã prezintã ºi „nespusul” (adicã,
un act ilocuþionar). (W. Stegmuller,
Op. cit., p. 69)

Întrucât textul lui Austin nu-i deloc clar,
devine absolut necesarã folosirea precizã-
rilor din exegeza în circulaþie. „Actul locu-
þionar este astfel cunoscut, el este în mod
clar ceea ce a spus vorbitorul; actul ilocu-
þionar nu este cu aceasta clar, întrucât nu
este clar dacã rostirea îndeplineºte rolul
unei propuneri, unei chemãri, unei dispo-
ziþii, unui avertisment.” (E. von Savigny,
J.L. Austin, în Grundprobleme der
grossen Philosophen, hrsg. von J. Speck,
Philosophie der Gegenwart III, Göttingen,
Vandenhoeck und Ruprecht, 1975, p. 209)

Teoria „actelor de limbaj” ridicã
problema dependenþei semnificaþiei nu
de simpla utilizare în limbã, ci de con-
textul acþional al rostirii, de faptul rostirii,
aceasta din urmã nefiind simplã spunere,
zicere, enunþare a ceva. Dar aici limitele

sunt nu numai ale spusei, ci ºi ale nespusei –
problemã ce þine de studiul comunicãrii umane pe
fondul acþiunii ºi al comportamentului.

12.
Aceasta aar pputea nnecesita un studiu
din unghiul de vedere al logicii acþiu-
nii ºi al teoriei acþiunii, dar, credem,

ºi un studiu ontologic, pentru a înþelege nu numai
funcþionarea regulilor ºi convenþiilor, ci ºi temeiul lor.

Altfel spus, problematica pusã aici comportã
tratare lingvisticã, logicã ºi filosoficã în acelaºi timp,
ceea ce înseamnã iminenþa filosofiei limbajului,
menitã sã clarifice finalitãþile semioticii nu numai
prin pragmatic ºi acþionai, ci ºi prin studiul laturii
„nespuse”, care ar veni ca o „semioticã a tãcerii”
(semnificativã altfel decât prin expresie).

(Continuare la pag. 16)

L
a nnumãr rrotund ((al rrevistei), ssã rreamintim ºi seria de volume tipãrite
la Editura Tiparg, Piteºti, preponderent bazate pe articole care au apãrut
în revistã. Au ajuns pânã acum în librãrii 14 titluri:

1. Gh. Pãun, ed., Seniori ai culturii, vol. I, 2014, 330 pag.
2. Dan D. Farcaº, Gândirea pluralistã, 2014, 212 pag.
3. Dragoº Vaida, Viitorul din începuturi, Gândurile unui matematician privind

unitatea culturii, 2014, 156 pag.
4. Johan Galtung, Johan fãrã þarã. Strãbãtând lumea pe drumul pãcii, 2015,

482 pag.
5. Constanþa Vaida Haliþã, Dragoº Vaida, Istoria din noi. Timpuri crude, timpuri

duioase, 2016, 160 pag.
6. Gh. Pãun, ed., Moisil – 110, 2016, 280 pag.
7. Gheorghe Pãun, 77 de editoriale, 2017, 216 pag.

8. Constanþa Vaida Haliþã, Dragoº Vaida, Istoria din noi. Retrãind trecutul
ca prezent, 2017, 128 pag.

9. Radu Pintea, Coaja ºi miezul, sau despre evacuarea Omului, 2017, 230 pag.
10. Teofil Rãchiþeanu, Elegii pentru restriºtea voievodului, 2018, 126 pag.
11. Constanþa Vaida Haliþã, Dragoº Vaida, Istoria de lângã noi. Cãutând

speranþa printre oameni ºi fapte, 2018, 174 pag.
12. Paula Romanescu, Întâmplarea ca o viaþã de om, 2018, 292 pag.
13. Gh. Pãun, ed., Seniori ai culturii, vol. II, 2019, 280 pag.
14. Paula Romanescu, Cherchez la femme, 2019, 400 pag.
O parte dintre aceste volume încã se mai gãsesc la editurã, putând fi co-

mandate la tel./fax: 0248 280490, e-mail: editura@tiparg.ro, web: www.tiparg.ro,
sau la adresa: Editura Tiparg, O.P. 5, C.P. 21, Piteºti, Argeº.

Alte patru volume (Nicolae Melinescu – 4 ºi Ion Pãtraºcu – 2) bazate
preponderent pe articole publicate în revistã au apãrut în afara seriei.
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[ANUL] 11919
1 iianuarie 
Expresidentul, dr Frâncu,

dã banchet în onoarea
cãpitanului francez Vierne.
Ceaiuri în onoarea lui, rând
pe rând, la doamnele din
Cluj: Docan, Ranta, Poruþiu…

2 [[ianuarie]
Pregãtiri de mutat, de la „Economul”, Senatul

la Prefectura oraºului /dr. Valentin Poruþiu/: Izbândã!
Beatitudine!

4 [[ianuarie]
Dau demisia din demnitatea de Secretarã

a Senatului.
6 [[ianuarie]
Ajun de Crãciun, festivitate la chioºc, colaci pentru

soldaþi. Seara pom de Crãciun, medalii de amintire
pentru ofiþeri, banchet, dans la New York, însufleþire…

15 [[ianuarie]
Arestarea dr.-lui Apathy.
16 [[ianuarie]
Trimis la Senat: actele, tabelul, sigiliile ce se

aflau în pãstrarea mea, prin servitoarea Maria /de la
„Economul”/, preluat pachetul dl. Feneºan la Senat.
Cu ocazia mutãrii Senatului au dus în loc de Flamura
Senatului, donatã de Femeile Române din Cluj,
[pe] aceea a Comandamentului militar. Am reclamat
mai de multe ori, în zadar, aceastã confuzie
nu s-a limpezit.

19 [[ianuarie]
Preluat Senatul, Magistratura. Funcþionarii unguri

[care au] denegat jurãmântul înlocuiþi cu români.
20 [[ianuarie]
Primar interimar, dr. Iulian Pop, prefectul judeþului,

dr. Simion Tãmaº, subprefect dr. Utalea.
22 [[ianuarie]
Neliniºte. Ungurii se organizeazã, e vorbã sã

atace Armata Românã. Grevã pe toatã linia: poºtã-
tren-oficii, clocoteºte înãbuºit.

24 [[ianuarie]
Primirea generalului Pathey. Banchet organizat

de generalul Holban. Manifestaþii ostile în oraº, s-au
dat ºi câteva salve în aer, miliþia a restabilit ordinea,
controlat publicul seara ºi noaptea. /Generalul Holban
nu prea corespunde [pentru] Cluj/

25 [[ianuarie]
Prãvãliile închise, iarãºi ordine, liniºte la suprafaþã.

O telegramã a d-lui Apathy, agravantã, prinsã în
original de Cancelaria secretã.

General Pathey plecat la Csucsa, unde lucrurile
nu merg bine, morþi, rãniþi, schingiuiri. ... Sãlbãticii!

30 [[ianuarie]
De la „Universul”, un trimis special cerceteazã,

intervieveazã [pe] expresidentul dr. Frâncu despre
începutul începutului cu Senatul. Cum sã spui
„adevãrul” atunci când aruncã umbrã asupra
a 2-a formaþie a lui ºi încã sã aparã în jurnal!?
Nu e încã momentul...

31 [[ianuarie]
Senatul Naþional Român s-a dizolvat, terminând

ºi misiunea, românii intrã în diferite funcþii.
Vineri. La brazdã cu mic ºi mare!
10 [[februarie]
Sublocotenent Jacob Grãmadã, Mitucul – Drag

Cernãuþi. Paul Farcaº, comerciantul Deuº trimit
2 scrisori pline de recunoºtinþã ºi elogii la „primul
President ales al Poporului, dr. Amos Frâncu”.

15 [[februarie]
Accident de ecrasit [sic] la Dej, mai mulþi ofiþeri

români, între ei viteazul maior Coroamã, grav rãniþi
aduºi la Clinicã Cluj.

2 [[martie]
Sosirea colonelului francez Frousson pentru cazul

Beliº-Josika Falva, unde românii, cu o barbarie
demnã de Evul Mediu, au fost arºi de vii pe rug,
de cãtre „Urmanczy”, proprietar. Deputat. 

5 [[martie]
ªtirile politice ºi militare par ºovãitoare, ungurii

rãspândesc fel de fel de minciuni, multe crime, vãrsãri
de sânge pe teritoriile neocupate încã.

25 [[martie]
Expresidentul ne pãrãseºte pentru Cernãuþi,

unde i se oferã situaþie frumoasã. De câte ori
e aici, totdeauna îl aºteaptã chestii complicate,
la care nimeni [nu] cuteazã a da dezlegare.

Aprilie
Parastas pentru victimele liniei de demarcaþie.
1 [[mai]
Ambii prefecþi se consultã cu dr. Frâncu, mare

complicaþie cu funcþionarii în urma declaraþiilor fãcute
de dr. E. Haþiegan. Prefecþii au cerut sã le concipieze
o depeºã la generalul Berthelot.

10 [[mai]
Primul Te-Deum în piaþa ambelor biserici române

ºi defilarea trupelor comandate [de] col. Opreanu.
14 [[mai]
[Lipsã text] Preluat Teatrul Naþional.
27 [[mai]
Prima intrare a M. M. L. la Cluj. Aniversarea

a 25-a a procesului Memorandului. Serata studenþilor,
vorbire cu conþinut istoric dr. Frâncu. Colectã pentru
statuia lui Mihai Viteazul: dna. Docan, dna. Pãteanu,
dna. Anna Popp. Tabelul 4.248 „Economul” /4.068
coroane/ predat tabelul la „Frãþia de Cruce”.

28 [[mai]
Propagandã pentru dezrobirea românilor

subjugaþi. Meetinguri. „Liga” studenþilor tot cu
menirea de mai sus, pusã la cale de dr. Frâncu.

Meetingurile din judeþe oprite prin dr. V. Poruþiu,
permise numai în Cluj, respectiv Mãnãºtur.

1 [[iunie]
Mare fierbere printre tineri pentru oprirea

meetingurilor, depeºe la Rege.
9 [[iunie]
Dr. Frâncu organizeazã ºi vorbeºte la ªiria,

apoi Teiuº, Câmpeni.
21 [[iunie]
Abrud-Vidra, casa lui Avram Iancu, stârnind

mare însufleþire.
29 [[iunie]
Constituantã pentru „Frãþia de Cruce”, în legãturã

ºi cu Cununa „Surorilor de Cruce”. Secþii sportive
de tir etc.

12 [[iulie] 
Pleacã Frâncu, însoþit de dna. Docan, exsecre-

tara Senatului, preºedinta Crucii Roºii, Anna Popp,
preºedinta „Cununa Surorilor de Cruce” din Frãþia
de Cruce, Lucia Mureºan ºi mai mulþi membri, ca
sã încheie seria „Meetingurilor la statuia lui Tudor

Vladimirescu în Târgu-Jiu”, unde sunt primiþi
cu însufleþire nespusã. 

La 13 iulie se rostesc cuvântãri entuziaste.
17 [[iulie]
Primiþi în audienþã de cãtre Majestãþile Lor

la Cotroceni, reþinuþi la dejun; predau cârja lui Iancu
ºi un tablou istoric cu gorunul lui Avram Iancu din
Þebea. 

Luptele la Tisa, contact permanent cu Armata.
2 [[august]
Vizita Majestãþilor Lor, venind de la Tisa, înaltã

mulþumitã pentru Cantina Crucii Roºii din garã.
4 [[august]
Intrarea Armatei Române la Budapesta. Generalul

Moºoiu în frunte.
Cu mândrie nespusã ºi emoþie sfântã notez acest

eveniment de glorie!
Înfiinþat Filiala Crucii Roºii Române la Cluj,

în 22 mai 1919. 

La cererea dlui. dr. Amos Frâncu dau, pentru
uzul dlui personal, aceste acte.

1 martie 1922
Sidonia G. I. Docan,
Secretara preºedintelui S[enatului] N[aþional]

R[omân]

[Notã]: 
În ccursul RRevoluþiei ddin 11918
1 [[decembrie]
Plecarea la Alba Iulia. Pe drum, la Teiuº, au

puºcat asupra trenului ºi au nimerit în inimã pe Ioan
Arion, care sta lângã tricolorul nostru ce ne însoþea.

19 [[decembrie]
Asalt la Senatul Naþional Român. Omorât

studentul Cornel Petrovici, în Cluj, de Batalionul
de secui al cãpitanului Werböczi.

La Cristiº: preotul Ioan Opriº e împuºcat de
jandarmi, chiar înaintea altarului, în bisericã.

În ªiria: Virginia dr. Hotãranu ucisã miºeleºte
cu 37 împunsãturi de baionetã de cãtre secui, [care]
i-au tãiat capul ºi [i-au] pus în loc un cap de scroafã,
semn de civilizaþie pioasã a acelora ce se gireazã
rãspânditori de culturã.

18 nnoiembrie //seara/ 
Cazul Beliº /comunã de moþi în judeþul Cojocna/.
Deputatul Urmanczy Nandor, fabricant, îºi aduse

prin „Pesti Hirlap” un detaºament de unguri, sub
comanda cãpitanului Ditrich, pentru a se rãzbuna
pe români, [pentru] cã soldaþi unguri refugiaþi de pe
front îl devastaserã. Sosind detaºamentul în comunã,
femeile, moºnegii ºi copiii ieºirã sã vadã ce e?
Cu 8 mitraliere îi secerã ºi 40 de morþi ºi gravi rãniþi
sunt adunaþi ºi arºi pe rug. Dr. Frâncu, Comandantul
Gãrzii din Cluj, trimite protest energic la Arad,
Budapesta ºi Paris. Conferinþa din Arad se dizolvã.
Astfel ºi ultima pertractare a Partidului Naþional cu
ungurii fu întreruptã.

A fost la faþa locului comisie, s-a trasat proces-
verbal în 14 noiembrie 1918.

Fabrica Urmanczy a început, de prezent,
a face ºoproane ºi grajduri pe locul rugului din 1918,
ca sã împiedice ridicarea unui monument.

Nota: S. Docan. 1924.

NNoottiiþþeellee SSiiddoonniieeii DDooccaann ((IIIIII))
Corrnell ÞÞUCÃ

Maria VVaida, Biihoreniiii lla MMarea UUniire, Editura ªªcoala AArdeleanã, CCluj-NNapoca,
2018 ((Proiect eeditorial ddedicat CCentenarului MMarii UUniri)

Când vom urma exemplul acestei cãrþi ºi vom avea frescele vieþii românilor
din toate þãrile mici ale românilor – fiindcã România este o þarã de þãri – atunci
vom putea încerca reconstituirea frescei celei mari a anului 1918 la români, adicã
la românii vãzuþi în ansamblu. ªi ce frumos se vor rândui atunci toate din trecut
ºi din prezent, pentru a ne face un viitor! ªi cum vor înceta vrajbele ºi cum se
va potoli furtuna, exact ca în anul de graþie 1918, cel care ne-a adus marea
alinare! ªi cât de bine vor înþelege atunci fiii ºi nepoþii cã taþii ºi bunicii ºi moºii
ºi strãmoºii s-au dus în altã lume mai devreme decât trebuia ca sã ne facã nouã
acest adãpost frumos numit România! ªi ce binecuvântare se va revãrsa atunci
de la Cel Prea Înalt peste noi, pãcãtoºii ºi umilii, care am ºtiut sã ne facem istoria
prin cei mici! Cartea aceasta, închinatã acþiunii tãcute a celor modeºti ºi uitaþi,
nu numai cã-i scoate pe ei din uitare, dar ne învaþã pe noi sã privim viitorul
cu încredere. Ceea ce reprezintã nu doar o lecþie de istorie, ci chiar o lecþie
de viaþã. (Acad. Ioan-Aurel Pop, în Cuvânt cãtre cititor)

Cartea Mariei Vaida închide o buclã de istorie
naþionalã trãitã de românii din Bihor ºi rememoreazã
pentru noi, cei de azi, momente de seamã din acest
periplu istoric. Oricine

va deschide paginile cãrþii va constata nu numai
entuziasmul ºi dãruirea pe care marii noºtri
înaintaºi le-au depus pe altarul naþional, dar
ºi jertfele nenumãrate, ºi adeseori cumplite, pe
care au fost obligaþi sã le plãteascã. Pentru toþi
cei care au contribuit la ridicarea acestui impresi-
onant edificiu care este România Mare, autoarea
a depus, dupã cuviinþã, fie un buchet de flori
comemorativ, fie o lacrimã de recunoºtinþã ºi
sincerã preþuire, o troiþã din cuvinte, dupã cum
spune cercetãtoarea. Oamenii Bihorului de
odinioarã ºi mai ales cei din zona Beiuºului vor
putea urmãri, filã cu filã, modul în care înaintaºii
lor au conceput actul de patriotism ºi demnitate
naþionalã, spre a le fi pildã contemporanilor
de astãzi. (Mircea Popa, în Prefaþã)

Semn(al) dde ccarte 
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T
ot aastronom, îîl aaflãm lla CCluj ppe CConstantin
Pârvulescu (1890–1945), nãscut la Ploieºti.
Studiile secundare le face la Ploieºti, iar cele

universitare la Bucureºti. Teza de doctorat o susþine
la Sorbona în 1925. În perioada 1919–1921 predã
matematica în învãþãmântul secundar. În învãþãmân-
tul superior, a fost stagiar la Observatorul astronomic
din Paris (1921–1924), conferenþiar de astronomie
ºi mecanicã raþionalã la Facultatea de ªtiinþe a
Universitãþii din Cernãuþi (1925–1931), profesor
agregat de astronomie ºi geodezie la Facultatea
de ªtiinþe de la Universitatea din Cernãuþi
(1931–1940), profesor agregat la Catedra de
astronomie a Universitãþii din Bucureºti ºi apoi
la Universitatea din Cluj–Timiºoara, unde este
titularizat în 1942. 

Dumitru VV. IIonescu (1901–1985)
s-a nãscut la Bucureºti. În perioada
1919–1922 urmeazã cursurile secþiei
de matematicã a Facultãþii de ªtiinþe
de la Universitatea din Bucureºti, având
profesori, între alþii, pe Anton Davidoglu,
David Emmanuel, Gh. Þiþeica, Traian
Lalescu, Dimitrie Pompeiu. În perioada
1923–1927 se aflã la Paris, unde
studiazã matematica la celebra École
Normale Supérieure. Teza de doctorat
o susþine la Paris în 1927. Este numit
conferenþiar la Universitatea din Cluj
începând cu anul academic 1927/1928,
pentru ca în anul academic 1930/1931
sã fie numit, prin concurs, profesor
agregat la Catedra de mecanicã
raþionalã de la Facultatea de ªtiinþe
a Universitãþii din Cluj. În perioada
1949–1955 este profesor universitar la
Institutul Politehnic din Cluj, iar în 1955
revine la Universitatea din Cluj, unde
funcþioneazã ca profesor pânã în 1971,
când se pensioneazã. Din 1971 pânã la sfârºitul
vieþii este profesor consultant. 

La Universitatea din Cluj sunt remarcabile
seminariile de cercetare, sistem de activitate ºtiinþificã
ce-ºi continuã existenþa ºi în zilele noastre, structurat
pe colective de cercetãtori organizate, de regulã, în
jurul unor personalitãþi ºtiinþifice. De-a lungul anilor, la
Cluj s-au cristalizat urmãtoarele direcþii de cercetare:
Ecuaþii diferenþiale ºi integrale, Ecuaþii funcþionale,
Teoria funcþiilor ºi topologie, Algebrã ºi teoria
numerelor, Analizã numericã, Geometrie, Istoria
ºi filosofia matematicii, Astronomie ºi astrofizicã,
Mecanicã, Analizã ºi optimizare, Informaticã,
Didactica matematicii. 

Revista care dãinuie ºi în zilele noastre, cu
apariþie semestrialã, pãstrându-ºi acelaºi impact
internaþional, este Mathematica, fondatã la Cluj de
Petre Sergescu în 1929, cel care de la început i-a
desemnat directori pe Gheorghe Þiþeica ºi Dimitrie
Pompeiu. Se preciza în primul numãr al revistei:
„MATHEMATICA est une nouvelle publication
scientifique qui a pour but d’établie des relations
entre l’activité mathématique de la Roumanie
et celle des autres pays”.

U
niversitatea ddin TTimiºoara. Între anii 1940
ºi 1946 a funcþionat la Timiºoara Facultatea
de ªtiinþe a Universitãþii din Cluj, refugiatã

în urma Dictatului de la Viena.
Ceea ce este astãzi Universitatea din Timiºoara,

numitã Universitatea de Vest, a fost înfiinþatã dupã
cel de Al Doilea Rãzboi Mondial, iar ideea înfiinþãrii
ei a aparþinut regelui Mihai, care a ºi promulgat
Decretul–lege nr. 660/30 din decembrie 1944, care
prevedea ca institutul nou înfiinþat sã funcþioneze
începând cu anul universitar 1944/1945 cu urmã-
toarele specializãri: Drept, Litere ºi Filosofie, ªtiinþe,
Medicinã umanã, Medicinã veterinarã, Farmacie
ºi Teologie. Aplicarea Decretului–lege a fost
abandonatã, cu excepþia înfiinþãrii Facultãþii
de Medicinã.

Ceea ce s-a realizat, la scurt timp dupã 1
Decembrie 1918, este Politehnica din Timiºoara.

Ideea unei ºcoli politehnice apãruse sub Imperiul

Austro–Ungar la începutul secolului XX. În noiembrie
1917, Primãria Timiºoarei alocase terenul pe malul
Begãi, pentru a se construi o cazarmã sau o ºcoalã. 

Dupã rãzboi, Emanoil Ungurianu, avocat ºi
filantrop român din Banat, insistã, iar, în 27 februarie
1919, primarul Timiºoarei, inginer Stan Vidrighin,
înainteazã un memoriu Consiliului Dirigent, iar
acesta hotãrãºte înfiinþarea Politehnicii. În acelaºi
an, Consiliul de Miniºtri aprobã, aºa încât, prin
Decret ministerial contrasemnat de regele Ferdinand,
ia naºtere, la 25 noiembrie 1920, ªcoala Politehnicã
din Timiºoara.

Primarul Stan Vidrighin are un rol esenþial în
aceasã înfãptuire, fapt pentru care este considerat
co-fondator, alãturi de Traian Lalescu, cel care este
ºi primul rector al Politehnicii din Timiºoara, în anii

1920–1921. Lui i-a urmat
la rectorat Victor Vâlcovici,
din 1921 pânã în 1930.

Redãm un paragraf
din discursul regelui
Ferdinand, care participã
la inaugurarea noilor
pavilioane ale Politehnicii
din Timisoara, la 11
noiembrie 1923: 

Dinadins s-a ales
mãnosul Banat, pentru
aceastã ºcoalã atât de
trebuincioasã dezvoltãrii
noastre industriale din
ce în ce mai mare, ca sã
fie nu numai un factor de
muncã serioasã a pregãtirii
generaþiilor viitoare de
adevãraþi pionieri, dar ºi
un cuib al gândirii ºi simþirii
româneºti ºi un cheag între
Vechiul Regat ºi provinciile

care prin vitejia noastrã au fost pentru veacuri aduse
la vechea noastrã þarã. Nu zidurile fac o ºcoalã,
ci spiritul care domneºte într-însa.

A
ctivitatea îîn ddomeniul mmatematicilor este
remarcabilã în noua instituþie de învãþãmânt
universitar. Astfel, în 1921 se înfiinþeazã

Revista Matematicã din Timiºoara (RMT), sub
conducerea profesorului universitar Traian Lalescu,
rectorul ªcolii Politehnice, în 1923 a fost înfiinþatã
Societatea matematicã a studenþilor, iar în 1934
se înfiinþeazã Asociaþia profesorilor de Matematicã.
În 1948, ªcoala Politehnicã îºi schimbã denumirea
în Institutul Politehnic Timiºoara. 

Reþinem câteva nume cu rezonanþã, profesori
matematicieni la Politehnica din Timiºoara:

Valeriu AAlaci (1884–1955), cu doctorat în
matematici obþinut la Bucureºti la 30 mai 1921,
este întemeietor, în 1925, al Societãþii Matematice
a Studenþilor de la ªcoala Politehnicã ºi coordo-
nator (1930–1955) al revistei Bulletin Scientifique
de l'École Polytechnique de Timisoara.

Traian LLalescu (1882–1929) ºi-a luat licenþa la
Universitatea din Bucureºti, apoi ºi la Universitatea
Sorbona din Paris, unde în 1908 a obþinut doctoratul
în matematici. În 1919, la ªcoala Superioarã de
Electricitate din Paris, obþine ºi diploma de inginer.
A scris prima monografie din lume despre ecuaþiile
integrale, Introduction dans la théorie des équations
intégrales, publicatã la Bucureºti ºi Paris. În sprijinul
intereselor României la Conferinþa de Pace de
la Paris, de la sfârºitul anului 1918, fiind la Paris,
a colaborat la revista La Roumanie, unde a publicat
un studiu de 42 pagini, intitulat Le problème
ethnographique du Banat. A predat la ªcoala de
poduri ºi ªosele din Bucureºti, la Universitatea din
Bucureºti ºi ºi-a asumat dificila sarcinã a organizãrii
Politehnicii din Timiºoara, ca primul sãu rector. A
predat analizã matematicã ºi cursul de electricitate,
continuând a preda la Bucureºti atât la Universitate,
cât ºi la Politehnicã, geometrie analiticã, algebrã,
teoria numerelor. 

Mihail GGhermãnescu (1899–1962) îºi susþinuse
doctoratul în 13 mai 1933 la Universitatea din Cluj,

în faþa comisiei formate din
Dimitrie Pompeiu, Theodor
Angheluþã ºi Simion Stoilow.
Din 1934 funcþioneazã la
Politehnica din Timiºoara,
mai întâi conferenþiar, din 1940 profesor titular.

La pregãtirea matematicã a inginerilor care au
absolvit cursurile Politehnicii din Timiºoara, au mai
contribuit profesorii Gheorghe Buicliu (1883–1966),
Augustin Coman, Gh.Th. Gheorghiu (1908–1979),
Ovidiu Þino (1881–1959), Ioan Curea (1901–1977),
Emanoil Arghiriade (1903–1969).

U
niversitatea ddin CCernãuþi. A fost înfiinþatã
în 1875, purtând numele Franz–Josef
Universität, cu limba de predare germanã,

dar cu departamente separate pentru limba românã
ºi pentru limba ucraineanã. În perioada dominaþiei
austriece, universitatea avea 3 facultãþi: Teologie
ortodoxã, Drept ºi Filosofie, iar corpul studenþesc
se compunea din circa 20–25% români ºi ucraineni,
majoritatea studenþilor fiind evrei sau germani. Mai
târziu, se înfiinþeazã o catedrã de limba românã,
iar în 1911, o catedrã de istorie sud-est europeanã,
cu accent pe istoria românilor. Au fost înlesniri
care, alãturi de societãþile patriotice studenþeºti
Arboroasa ºi Bucovina, au contribuit la menþinerea
unui important nucleu de culturã româneascã în
regiune. Facultatea de Teologie Ortodoxã de la
Universitatea din Cernãuþi a fost singura de acest
fel în monarhia Austro–Ungarã.

Primul rector al Universitãþii „Franz Josef”, în anii
1875 ºi 1876, a fost Constantin Tomasciuc, doctor
în drept, deputat în parlamentul austriac, provenind
dintr-o familie mixtã, ucraineano–românã, care, scrie
Irina Livezeanu, „pare sã fi fost loial în primul rând
românilor”.

Dupã prãbuºirea Monarhiei de Habsburg ºi
unirea Bucovinei cu România, la 28 noiembrie 1918,
s-a pus treptat problema reorganizãrii Universitãþii
din Cernãuþi, în sensul transformãrii acesteia dintr-o
universitate germanã într-una româneascã. Noul
aºezãmânt academic a fost inaugurat pe 24 octom-
brie 1920, când a primit numele de Universitatea
„Regele Carol I din Cernãuþi”. Dupã 1940 se va
numi Universitatea de Stat din Cernãuþi. 

Reorganizarea Universitãþii din Cernãuþi, în
forma sa româneascã, a însemnat ºi primenirea
corpului academic. Din ianuarie 1919, noul rector
al Universitãþii româneºti este Ion Nistor. Decretul 4091
din 23 septembrie 1919 transformã universitatea
germanã din Cernãuþi în universitate româneascã.

I
naugurarea aare lloc la 24 octombrie 1920 în
prezenþa familiei regale, a altor demnitari ºi
savanþi. Profesori români au fost numiþi la noile

catedre dedicate studiului culturii române. Legislaþia
româneascã s-a extins asupra Universitãþii din
Cernãuþi la 15 iunie 1925 (date extrase din cartea
Irinei Livezeanu).

Între anii 1920 ºi 1940, Universitatea din Cernãuþi
a fost una dintre cele mai înalte instituþii educaþionale
din România. Clãdirea actualã a Universitãþii dateazã
din perioada 1920–1922, fiind construitã de Guvernul
României. 

Rectorul Universitãþii, istoricul Ion Nistor, a înfiinþat
în anul 1923 ºi Facultatea de ªtiinþe Naturale ºi
Geografie, pe lângã facultãþile de Teologie, Drept
ºi Filosofie ºi Litere, deja existente.

Omul de ºtiinþã Sextil PPuºcariu este personalitatea
providenþialã pe care o aflãm implicatã în organizarea
noilor universitãþi, atât la Cernãuþi, cât ºi la Cluj.
Fusese elev la Braºov, la actualul Colegiu Naþional
„Andrei ªaguna”, dupã care face studii universitare la
Leipzig, la Paris ºi la Viena. Devine doctor în filosofie
al Universitãþii din Leipzig, în 1899, respectiv docent
privat pentru filologia româneascã la Universitatea din
Viena. Este profesor extraordinar începând din anul
1906, titularul catedrei de limbã ºi literaturã românã
timp de zece ani (începând cu anul 1908) ºi decanul
Facultãþii de Filosofie de la Universitatea din Cernãuþi
în 1918.

ÎÎnnttrreeggiirreeaa ssiisstteemmuulluuii uunniivveerrssiittaarr
rroommâânneesscc.. LLooccuull mmaatteemmaattiicciieenniilloorr ((IIII))
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B
iblioteca UUniversitãþii
din CCernãuþi este
unul dintre cele

mai importante focare de
rãspândire a culturii ºi ºtiinþei,
inclusiv a culturii ºi ºtiinþei

româneºti, în spaþiul bucovinean. Istoria fondãrii
acestei biblioteci este deosebit de interesantã, atât
prin vechimea ei, cât ºi prin felul cum a luat fiinþã. 

Încã în 1848, sub influenþa revoluþionarilor din
Moldova, aflaþi în refugiu la Cernãuþi, cunoscutul
filoromân, cavalerul Umlauff, preºedintele Tribunalului
din Cernãuþi ºi directorul studiilor filosofice de pe
lângã Gimnaziul german din capitala Bucovinei,
într-un raport adresat Ministerului Instrucþiei din
Viena, cerea „crearea unei Biblioteci naþionale
în limba românã”. Altã încercare nereuºitã o face
la 1850 baronul Adalbert Henniger, guvernatorul
Bucovinei, care înainteazã un apel cãtre autoritãþi
ºi primãriile din þinut în care le cerea sã adune donaþii
în vederea întemeierii unei biblioteci pe lângã Gimna-
ziul german din Cernãuþi. Ceva mai târziu, dupã un
ºir de eºecuri ale autoritãþilor de stat, aceastã idee
a fost preluatã de un grup de cãrturari români autoh-
toni adunaþi în jurul bãtrânului Eudoxiu Hurmuzachi,
dintre care amintim pe protomedicul Moldovei Mihai
Zotta, profesorul de teologie Constantin Popovici,
descendentul vestiþilor cronicari Alexandru Costin,
boierii Ion Mustaþã, Nicolai ºi Oton Petrino º.a. 

Odatã cu constituirea comitetului organizatoric
(4 mai 1851) ºi a lansãrii faimoasei „Prochemãri
spre daruri pentru biblioteca þãrii Bucovina” (17 iunie
1851), începe munca de achiziþionare a cãrþilor ºi
a primirii ofertelor bãneºti. Primul pas îl face Mihai
Zotta, care doneazã comitetului suma de 1000 de
florini („pentru întâia temelie”), dupã care urmeazã
domnitorul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, cu 50
de galbeni, trimiºi prin miniºtrii sãi, veniþi la Cernãuþi
ca sã-l salute pe împãratul Franz Iosif în vizita lui
din 21–27 octombrie 1851 în capitala Bucovinei.
Compozitorul Carol Mikuli, cel care-i da lecþii la pian
la ªipotele Sucevei lui Ciprian Porumbescu, a dat
un concert în fondul Bibliotecii, sporindu-l cu 1000
de florini. De asemenea, ºi trupa teatrului orãºenesc
a dat o reprezentaþie de galã pentru sporirea de
fonduri. Între ctitorii ºi sprijinitorii bibliotecii se
pomenesc ºi alte nume cunoscute, ca Mihalache
Sturza, fostul domn al Moldovei, cu 2000 de galbeni,
ºi Alexandru Sturza Beldiman, cu 1000 de galbeni.

Î
n ffondurile AArhivei dde SStat a Regiunii Cernãuþi
se pãstreazã un ºir de documente care
mãrturisesc despre faptul cã fondul de carte

s-a format, de asemenea, prin donaþii de la autori,
precum ºi de la persoane particulare. Constantin
Hurmuzachi, unul dintre fii lui Doxuþã Hurmuzachi,
care trãia la Iaºi, trimite un stoc de 202 volume.

Printre donatorii de carte îi mai amintim pe
V. Alecsandri, M. Kogãlniceanu, Gh. Sion, A. Pumnul,
A. Hurmuzachi, Gh. Asachi, Emanuel Vârnav, E.R.
Neubauer, E. Hacman, Franz Miklosich, Alfred von
Arneth, Alexandru Wasilco º.a. O donaþie binevenitã
au fãcut ºi fraþii Scarlat ºi Constantin Vârnav, care
au oferit casa lor din Cernãuþi pentru adãpostirea
noii biblioteci, care a fost deschisã publicului la
10 noiembrie 1852 cu un fond de 2000 de volume.
Biblioteca era destinatã publicului cernãuþean ºi din
întreaga Bucovinã, pentru „a deºtepta ºi încuraja
interesele pentru o culturã superioarã”.

Primul director al bibliotecii
a fost eruditul Eusebie Popovici,
dupã care au urmat Alecu
Hurmuzachi, Iacob Vorobchievici,
Aron Pumnul, Ernst Rudolf
Neubauer ºi Ion G. Sbiera.

An de an, stocul de cãrþi
sporea prin achiziþii ºi donaþii,
dintre care cele mai însemnate
erau donaþia lui Eudoxiu
Hurmuzachi, de 1230 de volume,
ºi donaþia lui Ion Mustaþã, de 600
de volume. În acest fel, la 1875,
când a luat fiinþã Universitatea
din Cernãuþi, ºi biblioteca trece
în subordonarea ei, stocul
de cãrþi atinsese numãrul
considerabil de 31.306 volume.

T
rebuie ssã mmenþionãm
cã, astãzi, în depozitele
bibliotecii universitare, alãturi de literatura

propriu-zisã, se pãstreazã ºi un bogat fond
documentar de arhivã, referitor la activitatea ei în
perioada austriacã ºi cea româneascã. Aici a fost
depistat de cãtre tânãrul istoric cernãuþean Vladimir
Acatrini, colaborator ºtiinþific al bibliotecii, un docu-
ment deosebit de valoros, scris de mâna marelui
cãrturar român Aron Pumnul. E vorba de „Cunsemnã-
ciunariul cãrþilor româneºti den Biblioteca provinþialã
den Cernãuþi pe annii 1851, 1852, 1853, 1854, 1855,
1856, 1857”, de fapt, un inventar care cuprinde toate
cãrþile româneºti primite ºi înregistrate în Biblioteca
Þãrii numai pe anii 1851-1853, deºi în titlul lui sunt
trecuþi ºi anii 1854-1857. Documentul este format din
6 foi scrise pe ambele pãrþi (paginile 11-19 ºi o foaie
cu titlul inventarului), foi care sunt legate într-un tartaj
din carton sub formã de carte-registru. Textul propriu-
zis este scris de mâna lui A. Pumnul cu litere chirilice,
iar fiecare paginã, dupã titlul inventarului („Cunsem-
nãciunea cãrþilor româneºti în ºirul cronologic al
primiciunii”), mai cuprinde numãrul de ordine („numã-
rul primiciunii speþial”), numãrul general de înregis-
trare („numãrul primiciunii general”), numele autorului
ºi denumirea cãrþii („titula cãrþilor”), numãrul de

volume („tomi”), numãrul de exemplare („esîmplarie”)
ºi preþul dat în florini ºi creiþari. În cazul când cartea
este dãruitã, în locul preþului este scris numele
donatorului, dar aceasta numai pentru cãrþile
înregistrate în anul 1851 ºi 1852, fiindcã pentru
anul 1853 la aceastã rubricã nu se fac însemnãri.
În acest document a mai fost introdusã o foaie
în perioada interbelicã, pe care a fost reluat titlul
inventarului cu caractere latine la care s-au mai
adãugat, se pare de mâna lui Eugen I. Pãunel,
ºi cuvintele „E manuscris a lui Aron Pumnul”.

Inventarul cuprinde 134 de titluri de carte ºi se
repartizeazã pe ani în felul urmãtor:
1851 – 24, 1852 – 19 ºi 1853 – 91.
Pentru a ne face o imagine despre
cãrþile introduse în acest inventar,
vom prezenta numai câþiva autori, titlul
cãrþilor ºi numele donatorilor în cazurile
necesare. În primul rând, ne vom opri
la câteva cãrþi care au vãzut lumina
tiparului la Cernãuþi. Cartea de la nr. 13,
ªt. Tarnovieþchi, Catehismul cristianesc,
Cernãuþi, la Exhart, 1849, precum ºi
cea de la nr. 14, Catehizis mic, Cernãuþi,
la Exhart, 1804, sunt primite în dar de
la Rusanda Zotta, iar cele de la nr. 18,
Cartea de pravile (austriace) asupra
faptelor rele, Cernãuþi, la Exhart, 1807,
ºi nr. 19 (213), Cartea legilor pravilelor
de obºte, austriace, Cernãuþi, la Exhart,
1812, sunt dãruite de arhimandritul
Bendevschi. 

C
ele mmai nnumeroase ccãrþi din inventar
au apãrut la Iaºi („la institutul Albinei”,
„la cantora foaei sãteºti”, „în tipografia

Mitropoliei”, „tipografia Buciumului român” etc.), unde
trãiau cei mai mulþi prieteni ºi susþinãtori prin donaþii
ai bibliotecii cernãuþene. Menþionãm aici câþiva autori
ºi cãrþi, cum ar fi Antioh Cantemir, Satire, traduse de
A. Donici ºi C. Negruþi, 1844 (nr. 20); 3 cãrþi de Vasile
Alecsandri, Balade, partea I, 1852 (nr. 25), dãruite
de autor, Creditorii, 1845 (nr. 105), Nuntã þãrãneascã,
1848 (nr. 118); 5 cãrþi de Gheorghe Asachi, Fabule,
1844 (nr. 32 ºi 47), Elemente de matematicã, 1837
(nr. 36), Pedagogul (traducere dupã August von
Kotzebue), 1839 (nr. 38), Mirtil ºi Hloe, 1840 (nr. 43);
3 cãrþi de Gheorghe Sion, Ceasurile de mulþãmire,
1844 (nr. 29), Ahil, traducere dupã Athanasie
Christopoulos, 1843 (nr. 35), Moartea lui Socrate,
traducere dupã Alphonse de Lamartine, 1847 (nr. 41);
2 cãrþi de Dimitrie Cantemir, Hronicul Romano-Moldo-
Vlahilor, de fapt, introdus în inventar cu titlul Cronicul
Moldo-Vlahilor, 1835, 1836 (nr. 55), ºi Descrierea
Moldovei, 1851 (nr. 56).

MMaannuussccrriissuull lluuii AArroonn PPuummnnuull 
îînn BBiibblliiootteeccaa UUnniivveerrssiittããþþiiii ddiinn CCeerrnnããuuþþii

DDrragoº OOLARU

I
niþiazã ººi cconduce zziarul Glasul BBucoviineii, apãrut la 22 octombrie 1918,
cea mai activã ºi rãspânditã publicaþie româneascã din Bucovina. Participã
activ la unirea Bucovinei cu România. În primãvara lui 1919 i se oferã postul

de ministru al Bucovinei la Bucureºti, dar refuzã, preferând sã rãmânã un om
de ºtiinþã. Este numit comisar general al Consiliului Dirigent privind organizarea
Universitãþii Daciei Superioare din Cluj.

Profesori matematicieni ai Universitãþii din Cernãuþi:
Simion SStoilow (1887–1961), cu licenþa ºi doctoratul în matematici la

Universitatea din Paris. Dupã participarea la Primul Rãzboi Mondial în Armata
Românã, este profesor între anii 1919–1939 atât la Universitatea din Iaºi, cât
ºi la Universitatea din Cernãuþi. Doar din 1939 va veni la Bucureºti, mai întâi
la Politehnicã, apoi, din 1941, la Universitatea din Bucureºti, unde va fi rector
(1944–1945) ºi decan al Facultãþii de Matematicã ºi Fizicã între 1948 ºi 1951.
A fost membru al delegaþiei române la Tratativele de Pace de la Paris din 1946.
Membru corespondent al Academiei Române din 1936 ºi membru titular din
1945, i-a succedat lui Dimitrie Pompeiu ca director al Institutului de Matematicã
al Academiei Române. 

Dan HHulubei (1891–1964), cu licenþa în matematici la Universitatea din Iaºi
(1922) ºi doctorat în ºtiinþe la Universitatea Nancy din Franþa susþinut în 1925,
din 1925 este asistent la Seminarul de matematici al Universitãþii din Cernãuþi,
conferenþiar din 1920, titularizat în 1927 pentru geometrie analiticã ºi proiectivã;
din 1939, profesor titular. A mai profesat la Iaºi, Bucureºti, Galaþi, Câmpulung
Moldovenesc (Facultatea de Silviculturã).

Dumitru MMangeron (1906–1991) s-a nãscut la Chiºnãu. A obþinut licenþa
în matematicã la Universitatea din Iaºi ºi titlul de doctor în matematicã la
Universitatea din Neapole în anul 1932, în 1956 luând ºi docenþa în ºtiinþe.
În anul 1936, Mario Salvador de la Columbia University din New York a folosit
în una dintre lucrãrile lui denumirile „ecuaþii Mangeron”, „funcþii Mangeron” pentru
„ecuaþiile undelor polivibrante”, descoperite de Dimitrie Mangeron. A fost ºeful
catedrei de mecanicã ºi mecanisme pânã în 1958, iar în continuare ºeful Catedrei
de matematicã de la Institutul Politehnic din Iaºi. A fost coordonatorul Buletinului
Institutului Politehnic din Iaºi.

Florin VVasiliu (1897–1958), doctor în matematici la Sorbona, a fost numit
profesor titular de geometrie superioarã la Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii
din Cernãuþi în 1930, dar în 1932 pleacã în Franþa, mulþi ani acolo fiind „profesor
fãrã catedrã”.

La Universitatea din Cernãuþi au þinut cursuri ºi matematicienii Miron
Nicolescu, Constantin Pârvulescu, Tiberiu Popoviciu, Gheorghe Vrãnceanu.

P
rofesorii mmatematicieni aamintiþi aaici în mai multe sau mai puþine rânduri
sau doar numiþi, dar pentru care sute de pagini ar fi insuficiente pentru
a reliefa valoarea lor, ca dascãli ºi creatori de ºtiinþã, au educat ºi format

mai multe generaþii de profesori de matematicã, pentru toate gradele de învãþã-
mânt din þarã, dar ºi ingineri care s-au implicat în dezvoltarea economicã ºi
industrialã a þãrii noastre. Alãturi de mulþi alþi profesori din toate centrele univer-
sitare, ei aparþin elitei care a contribuit la crearea ºi consolidarea unei societãþi
cultivate ºi demne în România, dupã Marea Unire. 
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S
criu aaceste rrânduri, cu toate cã mintea
ºi inima refuzã sã accepte realitatea,
iar lacrimile curg neîntrerupte, încercând

sã-mi ºteargã mãcar puþin durerea din suflet.
Am cunoscut-o când eram la Bucureºti într-un

schimb de experienþã la Agenþia RomPress în anul
de graþie 1990, în casa inginerului Nicolae Radu
Halippa, primul preºedinte al Asociaþiei Culturale
Pro Basarabia ºi Bucovina, unde o bunã vreme
s-a aflat sediul acesteia. Membrã fondatoare a
Asociaþiei Culturale Pro Basarabia ºi Bucovina,
Filiala Bucureºti, timp îndelungat ºi vicepreºedinte,
Iulia SScutaru CCristea era nelipsitã de la evenimen-
tele legate de Basarabia, ºi dintr-o parte ºi de alta
a Prutului. Strãlucit orator, chiar dacã nu avea o
voce puternicã, cucerea publicul oricât de numeros
prin mesajul încãrcat de substanþã ºi dragoste
patrioticã, care întotdeauna rãspundea la frãmân-
tãrile sufletelor celor prezenþi. Voi aminti aici doar
de douã evenimente: comunicãrile de la Marea
Adunare Naþionalã din 27 august 1991 ºi de la
Adunarea Miºcãrii Civice Tinerii Moldovei de la
Teatrul Ginta Latinã din 2015, la ultima asigurând
tânãra generaþie cã va lupta ºi nu va pleca la cele
veºnice pânã ei nu vor aduce Basarabia acasã, la
Patria-Mamã. Visul de Duminicã (titlul unui amplu
interviu) de ºapte decenii i-a fost Marea Reunire. 

Iulia Scutaru Cristea s-a nãscut la 26 februarie
1930, în satul Albota de Sus, judeþul Cahul. Am avut
onoarea ºi bucuria sã realizez mai multe interviuri
cu ea pentru RomPress ºi Moldova Press, pentru
Radio Moldova. Cel mai rãvãºitor ºi memorabil
a fost cel de la împlinirea a opt decenii de viaþã,
care constituie miezul unei întregi cãrþi de memorii.
Voi reproduce câteva fragmente din spovedania
acestui suflet generos care, vorba lui Aurelian
Silvestru, a împãrþit multe fãrâme din el celor care au
cunoscut-o. Referitor la studii ºi cariera profesionalã
mi-a mãrturisit: „Primele trei clase primare le-am
urmat la Albota, a patra ºi tot liceul, la Institutul
Societãþii Ortodoxe Naþionale a Femeilor Române
din Galaþi, oraº care ne venea aproape, doar treceam
Prutul. Era o ºcoalã de elitã, cum erau toate din
lanþul înfiinþat ºi patronat de SONFR, sub preºedinþia
Principesei Alexandrina Cantacuzino. Toate cele trei
mari examene ºcolare, ca un blestem, le-am susþinut
în momente grele pentru Þarã: admiterea în liceu,
în iunie 1940, când agresivul ultimatum sovietic
din 26 iunie, echivalent cu o declaraþie de rãzboi,
ne-a alungat în primul refugiu; capacitatea, adicã
examenul de trecere din cursul inferior de liceu,
în cel superior, în 1944, în al doilea refugiu; baca-
laureatul a fost ultimul examen înregistrat la acea
ºcoalã prestigioasã, care a fãcut cinste exigentului
învãþãmânt românesc ºi a cãrui matricolã, cu iniþiale,
în fir de aur, ale numelui ei prescurtat ISO – Institutul
Societãþii Ortodoxe, am purtat-o cu mândrie. 

Î
n 11948, aaºa-nnumita rreformã a învãþãmântului,
în fapt distrugerea lui premeditatã, sub dictat
sovietic, cum se fãceau toate atunci, a desfiinþat

ºcolile cu profil religios. Dureroasã despãrþire, grea
pierdere! În toamna aceluiaºi an, 1948, am intrat
la Facultatea de Litere a Universitãþii din Bucureºti,
având ºansa sã mai prind galeria marilor profesori
Alexandru Rosetti, Iorgu Iordan, Tudor Vianu, George
Cãlinescu, Zoe Dumitrescu-Buºulenga, Alexandru
Graur, Edgar Papu, J. Bick, Ion Coteanu, Boris
Cazacu. La absolvire n-am primit repartiþie, aºa
cum se obiºnuia, la o catedrã ºcolarã sau altundeva,

fiindcã proveneam dintr-o familie fugitã de regimul
sovietic. Totuºi, am reuºit sã mã angajez la revista
Veac Nou, unde lucrasem în ultimul an de studenþie.
Am început ca reporterã freneticã, am fãcut de toate,
mi-a plãcut sã fiu pãlmaº al presei, pânã am trecut
definitiv la gazetãria culturalã, pe care am practicat-o
pânã la pensionare ºi dupã aceea. Am avut douã
locuri de muncã stabile: Veac Nou ºi Redacþia
Publicaþiilor pentru Strãinãtate. Am colaborat la
multe alte publicaþii: Viaþa Româneascã, Secolul 20,

Flacãra, Cinema,
Femeia, Caietele
Studioului Nicolae
Iorga, Cuvântul
Românesc, Pro
Basarabia ºi
Bucovina, am
trecut ºi pe la
Literatura ºi Arta,
Glasul Naþiunii.

În aproape jumãtate de secol,
am scris mii de articole de toate
genurile, am tradus romane,
memorii, prozã scurtã, am
prefaþat ºi lansat cãrþi, am
vernisat expoziþii.” 

Sunt împãcatã sufleteºte ºi
mândrã, cum ar fi spus însãºi
Iulia Scutaru Cristea, cã am
reuºit sã-i organizez o vizitã la
Albota, însoþitã de nepoata Alina
ºi strãnepoata Olguþa. A avut parte de câteva
surprize mari: am descoperit o doamnã Ana Rotaru,
care i-a cunoscut pãrinþii, iar în casa pãrinteascã era
centrul medical. Ca sã vezi, tatãl ei a fost medic în
judeþul Cahul! O surprizã a avut ºi scriitoarea Lidia
Constantinescu, originarã din Cimiºlia, când, dupã
1990, însoþind-o împreunã cu Claudia Partole ºi
Galina Precup, la prima vizitã, a regãsit în fosta
casã pãrinteascã o librãrie. A doua cãlãtorie i-am
organizat-o Iuliei Scutaru Cristea la Galaþi, fiind
ºi de data aceasta însoþitã de nepoata Alina Ciurez.

Î
ncã uun ffragment, care nu trebuie comentat,
despre regimul de actualitate al Basarabiei
în perioada ceauºistã: „N-am lãsat Basarabia

sã alunece în trecut, sã se îndepãrteze de noi, am
þinut-o alãturi, în prezent, la suprafaþã, aºa cum am
putut. Orice prilej era bun pentru asta: celebrarea
unor date istorice, comemorarea unor personalitãþi,
sãrbãtorirea unor evenimente, inclusiv particulare,
de familie. Exemplul ce urmeazã ar putea sã parã
deplasat, însã vreau sã se ºtie cum ne agãþam de
orice, ca sã ajungem unde þinteam: pânã ºi înmor-
mântãrile de basarabeni, a cãror prohodire preoþii
noºtri o fãceau fãrã nicio pretenþie bãneascã,
începeau cu Robul lui Dumnezeu ºi se încheiau
cu Sã nu uitãm Basarabia! Un reper de însemnã-
tate excepþionalã în rezistenþa noastrã, în efortul

nostru de a þine Basarabia
în regim de actualitate, a fost
Studioul de Istorie Nicolae
Iorga, organizat ºi condus de inginerul ºi scriitorul
Alexandru Chiriac din Vornicenii Lãpuºnei, ajutat de
soþia sa, doctoriþa munteancã Irina Chiriac. A mers
aºa pânã la 15 noiembrie 1987, data revoltei munci-
torilor din Braºov, când Studioul a fost desfiinþat. A
fost o loviturã zdravãnã, dar, dupã ce ne-am revenit,
nu ne-am lãsat ºi am gãsit soluþia: am mutat Studioul
la noi acasã, cu acordul, sprijinul ºi participarea entu-
ziastã a soþului meu, profesorul dr. ªtefan Cristea,
originar din Fãlciu, bãtrânul târg cantemiresc de pe
malul drept al Prutului, oprit din splendida-i înflorire
de ruperea în douã a Moldovei, cu mânã ruseascã,
la 1812. Înainte de a-mi fi coleg de facultate ºi parte-
ner de viaþã de peste ºase decenii, ªtefan mi-a fost
vecin de judeþ, ca o predestinare: el, din Fãlciu, eu,
din Cahul. Niciunul nu mai este pe harta României:
judeþul Cahul a rãmas peste Prut, judeþul Fãlciu a

fost desfiinþat prin reforma administrativã
comunistã. În aceastã formulã riscantã,
am menþinut totuºi Studioul pânã
în ianuarie 1990, când i-a luat locul
Asociaþia Pro Basarabia ºi Bucovina.”

ª
i, uultimul ffragment, de la ultima
întrebare a interviului: Cum vreþi
sã încheiem, ce-þi doresc eu þie,

dulce Românie sau Basarabie? Rãspun-
sul a fost prompt ºi hotãrât: „Dulce
Românie, ajunge, acolo sunt ºi Basarabia,
ºi Bucovina toatã, ºi Herþa Dorohoiului.
Eminescu avea 17 ani când a scris poe-
zia. ªaptesprezece! Sã ai, la vârsta
aceea, o conºtiinþã atât de clarã a unitãþii
naþionale ºi a legitimitãþii statale a
României, ºi asta la nici un deceniu de la
primul pas spre Unirea într-o singurã þarã,
Mica Unire din 1859! ªi sã ai atâta forþã
vizionarã, venitã din dragostea de Neam
ºi din credinþa în dreptatea lui, încât, dupã

alte nici douã decenii, sã schiþezi în Doina, cu precizie
de cartograf, conturul României Mari, visând cu ochi
deschiºi la întregirea din 1918! Peste urarea lui
Eminescu, fãcutã þãrii multiubite – dulce are ºi sensul
de bunã, scumpã – întru eternitatea dãinuirii noastre,
nu se poate spune decât: Amin! Adicã: Aºa sã fie!”

Pânã la ultima suflare – 24 ianuarie 2019 – ºi
dincolo de ea, Iulia Scutaru Cristea a avut crezul
Reîntregirii. 

Zilele acestea, în una din cãrþile ieromonahului
Savatie Baºtovoi, am citit cu luare aminte sfatul
bãtrânului Simeon: Sã trãieºti pe pãmânt ca ºi cum
nu ai fi, dar la plecare sã laºi un gol în urma ta.

Plecarea la Domnul a Iuliei Scutaru Cristea a lãsat
un mare gol nu numai în sufletul meu, dar ºi a tuturor
celor care au cunoscut-o, între aceºtia fiind acad.
Nicolae Dabija, acad. Mihai Cimpoi, scriitorii Ion
Hadârcã ºi Vlad Pohilã, dr. Lidia Kulikovski… lista
e mare. O mângâiere am cã acolo unde a plecat fãrã
întoarcere, pe lângã rudele apropiate, se va reîntâlni
cu dragii basarabeni Leonida Lari, Ion Vatamanu,
Ion Ungureanu, Alexandru Chiriac, preoþii Vasile
Þepordei, Sergiu Roºca… ºi aici pomelnicul este
destul de mare.

Luminã llinã ººi ppace îîn ssufletul ccelei ccare aa rrãspuns
la nnumele ppãmântesc IIulia SScutaru CCristea! 

Noi îîi vvom þþine mmereu ccandela aaprinsã!

S
ub nnr. 33 eeste îînregistratã ttraducerea din germanã a lui Andrei Mureºanu
a lucrãrii lui Chr.F. Salzman ºi Karl Han Icoana creºterii rele cu mijloace
de a o face ºi mai rea, apãrutã la Braºov în 1848, operã foarte popularã

pentru educarea copiilor în acea vreme.
Documentul prezentat, scris de mâna uneia dintre personalitãþile de frunte

ale istoriei românilor, este deosebit de preþios ºi el meritã sã fie studiat pentru
a înþelege mai bine efortul depus de Aron Pumnul, atât la conservarea ºi înre-
gistrarea acestui patrimoniu ºtiinþific, cât ºi pentru posibilitatea de a cunoaºte   

mai profund cãrþile româneºti achiziþionate ºi pãstrate cândva în biblioteca
cernãuþeanã. ªtiind cã la Arhiva de Stat a regiunii Cernãuþi se pãstreazã
o copie completã a acestui document (sunt trecute ºi cãrþile pe anii 1854-1857),
credem cã ar fi binevenitã chiar publicarea acestui inventar („cunsemnãciune”),
atât pentru valoarea lui ºtiinþificã ºi culturalã, cât ºi pentru posibilitatea de
a verifica câte dintre aceste cãrþi au mai rãmas astãzi în Biblioteca Universitãþii
din Cernãuþi. 

In mmemoriam
Iulia SScutaru CCristea aa pplecat 

la DDomnul dde ZZiua UUnirii PPrincipatelor
RRaaiiaa RROOGGAACC
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A
m oo ffoarte vveche aadmiraþie pentru
profesorul Petre T. Frangopol,
admiraþie care a crescut pe

mãsura scurgerii anilor. Cred cã Domnia
sa meritã pe deplin titlul pe care l-am ales
pentru luarea mea de cuvânt. Preocupat
de câteva decenii de Excelenþa în ºtiinþã,
învãþãmânt, viaþã academicã româneascã,
de Elitele cercetãtorilor români, dar ºi de
problemele actuale sociale ºi economice
ale României de dupã 1990 (de pildã,
decapitarea industriei chimice româneºti
ºi necesitatea reindustrializãrii României),
prof. Petre T. Frangopol abordeazã
conceptul Excelenþei opus Mediocritãþii
în zeci de publicaþii, începând cu articolele
publicate în suplimentul sãptãmânal Aldine
al ziarului România liberã, în alte ziare din
Bucureºti, Iaºi, Constanþa, ca ºi în Curierul
de Fizicã (publicaþie a Societãþii Române
de Fizicã ºi a Fundaþiei „Horia Hulubei”),
Revista de chimie, Revista de Politica
ªtiinþei ºi Scientometrie (RPPS, pentru
care s-a zbãtut sã gãseascã finanþare). Apoi,
a publicat mai multe volume (majoritatea la editura
Casa Cãrþii de ªtiinþã din Cluj-Napoca) dedicate Elitei
cercetãtorilor români (primul chiar cu titlul acesta),
acei oameni de ºtiinþã (scientists în englezã) sau
savanþi (savantes în francezã), care sunt valori
autentice ale culturii române (ºtiinþa fiind parte
a culturii), care s-au impus în ºtiinþa mondialã, au
fãcut cunoscutã România în lume prin ºtiinþã, aceºtia
reprezentând Excelenþa. Din pãcate, în mare mãsurã,
aceºti cercetãtori sunt adesea ignoraþi în propria
þarã de cãtre cei ce decid soarta ºtiinþei româneºti
(ºi a lor), ba chiar hãrþuiþi, în schimb fiind promovaþi
alþi „cercetãtori”, care sunt de fapt „pseudo-valori”
sau chiar „non-valori” (ei reprezintã Mediocritatea).
Profesorul Petre T. Frangopol abordeazã aceste
probleme în mai multe volume intitulate Mediocritate
ºi Excelenþã. O radiografie a ºtiinþei ºi învãþãmântului
din România. Trebuie subliniat cã în grupul celor
ce reprezintã Excelenþa se regãsesc membri

ai Academiei Române
(mai mult chiar, unii
cercetãtori selectaþi
de cãtre profesorul
Frangopol ºi prezentaþi
în volumele sale au
devenit ulterior membri
ai Academiei Române).
Dupã mulþi ani (prea
mulþi în opinia mea),
a fost recunoscutã ºi
valoarea sa, fiind ales
membru de onoare
al Academiei Române.

Profesorul Petre
T. Frangopol reprezintã
un model de om de
ºtiinþã din categoria
Excelenþei, care s-a
impus în România
ºi pe plan internaþional
în chimie, radiochimie,
biochimie, biofizicã

ºi politica ºtiinþei ºi de aceea îl consider o Excelenþã
a Excelenþei.

P
rofesorul PPetre TT. FFrangopol a jucat ºi joacã
un rol de seamã în viaþa mea. Îmi amintesc
de prima discuþie pe care am avut-o, în

1977, într-un laborator de Biochimie al Institutului
de Medicinã ºi Farmacie (IMF) Cluj-Napoca (devenit
ulterior Universitatea de Medicinã ºi Farmacie (UMF)
„Iuliu Haþieganu” din Cluj-Napoca), eu fiind pe atunci
asistent universitar la aceastã disciplinã. Eram
absolvent al Facultãþii de Medicinã a IMF ºi al
Facultãþii de Chimie a Universitãþii „Babeº-Bolyai”
(UBB) din Cluj-Napoca. Tocmai mã înapoiasem
dupã 12 luni de specializare în Anglia (post-doc în
laboratorul prof. Dennis Chapman), unde învãþasem
aplicarea în studiul biomembranelor a unor tehnici
moderne biofizice de biologie molecularã, între
care marcarea cu spin (spin labelling) ºi rezonanþa
magneticã nuclearã (RMN). Mentorii mei, prof. Ioan

Manta (care mi-a fost ºi
conducãtor de doctorat)
ºi prof. Octavian Bârzu
(care preluase conducerea
disciplinei dupã pensionarea prof. Manta) mi-au
încredinþat conducerea unui colectiv de cercetare
(primul „grup Benga”), din care fãceau parte cadre
didactice ºi studenþi.

Profesorul Petre T. Frangopol mi-a oferit ºansa
de a începe o colaborare ºtiinþificã.

Domnia sa era cu 11 ani mai în vârstã decât
mine, fiind un cercetãtor cu o formare completã ºi cu
o experienþã de cercetare mai mare, dobândite prin
studii universitare, doctorale ºi stagii post-doctorale. 

A
m ffost oonorat cã un cercetãtor cu o „carte
de vizitã” impresionantã (prin realizãri con-
crete, nu doar prin „titluri”) îmi propune

sã colaborãm, mai ales cã temele avute în vedere
valorificau specializarea mea ca post-doc ºi se
încadrau în programele de cercetare pe care mi le
propusesem. Profesorul Frangopol m-a invitat sã-i
vizitez laboratorul la Institutul de Fizicã ºi Inginerie
Nuclearã (IFIN) Mãgurele – Bucureºti, unde am avut
onoarea de a o cunoaºte pe distinsa soþie, dr. Maria
Frangopol, excelent cercetãtor ºi OM deosebit. Cei
doi soþi lucrau împreunã, fiind conducãtorii „grupului
prof. Petre T. Frangopol ºi dr. Maria Frangopol”,
în care mai lucrau ºi tineri cercetãtori cãrora prof.
Frangopol le finanþa posturile obþinute prin contrac-
tele sale. A început astfel o colaborare fructuoasã
de câteva decenii între „grupul Frangopol” de la IFIN
Mãgurele – Bucureºti ºi „grupul Benga” de la IMF
Cluj-Napoca; dupã înfiinþarea (în 1978) a Disciplinei
de Biologie Celularã, subsemnatul preluând
conducerea ei, „grupul Benga” s-a dezvoltat.

Voi reda concret unele dintre cele mai valoroase
rezultate ale colaborãrii dintre cele douã grupuri.
Probabil cã formarea unor tineri cercetãtori cãrora
noi le-am creat posturi ºi condiþii de muncã, i-am
învãþat „cum se face ºtiinþã”, este unul dintre cele
mai de seamã rezultate. (…)

Petre FFrangopol

Excelenþa eexcelenþei îîn ººtiinþã
Acad. GGheorrghe BBENGA

Petre FFrangopol,
membru dde oonoare aal
Academiei RRomâne ddin 224
octombrie 22012, ss-aa nnãscut
la CConstanþa, lla 226 mmai
1933. FFace sstudii lliceale
la CConstanþa ººi uuniversitare
(Facultatea dde CChimie
Industrialã) lla PPolitehnica
din IIaºi ((1956). AAbsolvent
al ccursurilor ppost-uuniversita-
re dde rradiochimie ººi aaplicaþii
ale ttehnologiilor nnucleare
de uun aan lla FFacultatea
de FFizicã ddin ccadrul
Universitãþii ddin BBucureºti

(1957). ÎÎn 11968 ººi-aa ssusþinut, lla PPolitehnica ddin TTimiºoara, tteza dde ddoctorat
Radiicaliiii lliiberii ddiin cclasa ddiiariil aazzotuluii. A ffãcut sstudii ppost-ddoctorale îîn CCanada
(1969-11970), SS.U.A. ((1970-11971), GGermania ((bursier aal FFundaþiei HHumboldt
(1972). AA llucrat îîn LLaboratorul dde cchimie oorganicã aal IInstitutului PPolitehnic ddin
Bucureºti ((1958-11964) ººi îîn ccadrul IInstitutului dde FFizicã AAtomicã ((1957-11994) cca
cercetãtor ººtiinþific pprincipal II, aadjunct ((1960-11969) ººi ººef dde llaborator ((1969-11974). 

A sstimulat ddezvoltarea cchimiei bbiofizice ººi aa bbiofizicii îîn RRomânia pprin pprogramul
de ccercetare ººtiinþificã ppe ccare ll-aa iiniþiat ººi ccoordonat ((1978-11992). AA ffuncþionat
ca pprofesor lla FFacultatea dde FFizicã aa UUniversitãþii „„Al.I. CCuza" ddin IIaºi ((1990-
1998), lla UUniversitatea „„V. GGoldiº" ddin AArad ((1998-11999), UUniversitatea „„Babeº-
Bolyai" ddin CCluj-NNapoca ((1999-22002), lla DDepartamentul dde ffizicã ddin ccadrul
Universitãþii PPolitehnica ddin BBucureºti ((2002-22004). AA ffost cconsilier lla CConsiliul
Naþional aal CCercetãrii ªªtiinþifice ddin ÎÎnvãþãmântul SSuperior ((2002-22010) ººi lla
Institutul dde FFizicã ººi IInginerie NNuclearã „„Horia HHulubei" ((din 22007). ÎÎntre 22007 ººi
2013 aa ffãcut pparte ddin CComisia pprezidenþialã ppentru aanaliza ººi eelaborarea ppoliticilor
din ddomeniile eeducaþiei ººi ccercetãrii. MMembru îîn ccolegiile eeditoriale lla ddouã rreviste

internaþionale ººi rredactor-ººef aal Reviisteii dde ppoliitiica ººtiiiinþeii ººii ssciientometriie. 
A aabordat uurmãtoarele ddomenii dde aactivitate: rradiozotopi, rradiofarmaceutice

ºi ccompuºi oorganici mmarcaþi, sscintilatori oorganici, rradicali lliberi oorganici sstabili,
markeri dde sspin, mmodificarea sstructurii ººi ffuncþiilor bbioembranelor ssub aacþiunea
unor aanestezice llocale. AA iintrodus, îîn ppremierã rromâneascã, mmetodele cchimice,
fizice ººi dde iinginerie îîn aarheologie –– arheometriia. A aavut uun rrol ddecisiv lla
realizarea iinvestiþiei dde ppe pplatforma IInstitutului dde FFizicã ººi IInginerie NNuclearã
„Horia HHulubei", aa CCentrului dde PProducþie RRadioizotopi, pprecum ººi lla ddezvoltarea
Bibliotecii IInstitutului, ccare aa ddevenit ccea mmai bbogatã bbibliotecã dde cchimie ddin þþarã.
Ca iinvitat, aa pprezentat cconferinþe lla nnumeroase uuniversitãþi ººi iinstitute ddin llume
(S.U.A., CCanada, FFranþa, JJaponia, GGermania, IItalia, FFederaþia RRusã, TTurcia,
Grecia, CCroaþia eetc.) ººi lla rreuniuni iinternaþionale pprestigioase: GGordon ((S.U.A.),
EUCHEM ((Europa), lla cconferinþele aanuale aale SSocietãþii dde CChimie ddin GGermania,
al ccãrei mmembru eeste ddin 11970 eetc. RRezultatele ccercetãrilor aau ffost ppublicate îîn
220 dde aarticole. CCa pprofesor uuniversitar, aa iintrodus nnoi ddirecþii dde ccercetare ((prima
secþie dde ffizicã mmedicalã îîntr-oo uuniversitate ddin RRomânia ººi aa ddoua dde bbiofizicã lla
Universitatea „„Al.I. CCuza" ddin IIaºi) ººi aa ddezvoltat ddisciplina dde cchimia ssuprafeþelor
ºi cchimie ccoloidalã lla UUniversitatea „„Babeº-BBolyai" ddin CCluj-NNapoca. AA oorganizat
numeroase ssimpozioane ººtiinþifice iinternaþionale. AA eeditat sseriile dde ccãrþi aanuale
Semiinars iin BBiiophysiics (1985-11989), Current TTopiics iin BBiiophysiics (1992-11997)
cu nnumeroase ccontribuþii iinternaþionale, Archaeometry iin RRomaniia (1988-11990) ººi
volumul wworkshopului „„Pentru eexcelenþã îîn ººtiinþa rromâneascã" ((Bucureºti, 22008). 

A iintrodus mmetodele sscientometrice pprin iimplementarea bbazei dde ddate „„Science
Citation IIndex" ((1998) lla CConsiliul NNaþional aal CCercetãrii ªªtiinþifice ddin îînvãþãmântul
Superior ((1998). SS-aa iimplicat aactiv îîn ppolitica ººtiinþei ººi îîn sstudiul sscientometriei
la AAcademia RRomânã, cconcretizatã îîn ppublicarea ccelor 55 vvolume Mediiocriitate
ºii eexcelenþã –– oo rradiiografiie aa ººtiiiinþeii ººii aa îînvãþãmântuluii ddiin RRomâniia. În 22004 aa
publicat ccartea Eliite aale ccercetãtoriilor ddiin RRomâniia:: mmatematiicã –– ffiizziicã –– cchiimiie
(2004). AA ffost ddistins ccu PPremiul „„C. MMiculescu" aal AAcademiei RRomâne ((1990).

(Din DDorina NN. RRusu, Membriiii AAcademiieii RRomâne. DDiicþiionar 1186666-2200166,
partea II ((A-LL), EEditura AAcademiei RRomâne, BBucureºti, 22016)

Pe 88 ooctombrie 22018, ddl PPetre FFrangopol aa ffost ssãrbãtorit îîn AAula AAcademiei RRomâne, ccu oocazia îîmplinirii vvârstei dde 885 dde aani. AAu ffost
mai mmulte lluãri dde ccuvânt –– îîn ccele cce uurmeazã rredãm ffragmente ddin ccomunicarea aacad. GGheorghe BBenga, Excelenþa eexcelenþeii îîn cchiimiia,
radiiochiimiia, bbiiochiimiia ººii ppoliitiica ººtiiiinþeii îîn RRomâniia (comunicarea vva aapãrea îîn îîntregime îîn rrevista Academiica a AAcademiei RRomâne).
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Tendinþe îîn ddomeniul ttehnologiilor
În continuare, vã voi prezenta câteva tendinþe

puse în evidenþã pe plan mondial în ultimii ani în
domeniul tehnologiilor. Mã voi referi doar la trei
domenii: vehiculele autonome, roboþii avansaþi ºi
tehnologiile de prelucrare prin adãugare de material
(additive manufacturing).

Dacã acum câþiva ani, domeniul vehiculelor
autonome era încã unul de avangardã în cercetare
(Google a anunþat realizarea primului automobil
autonom în anul 2010), acestea au devenit realitate
sub ochii noºtri. Autovehicule autonome circulã deja
pe ºoselele publice, în regim de testare, atât în
Statele Unite, cât ºi în Germania. Prin dezvoltarea
ºi creºterea robusteþii sistemelor de comunicare între
entitãþi fizice M2M (machine-to-machine), aplicaþiile
în domeniul industrial al vehiculelor autonome
au devenit tot mai prezente, având un rol impor-
tant în logistica din halele de prelucrare, de
montaj, din depozitele de piese etc. Trecerea
la un nou nivel de comunicare între subiectul
uman ºi entitatea fizicã de tip H2M (human-to-
machine, om-maºinã) sau mai recent B2V
(brain-to-vehicle, creier-maºinã) a fãcut posibilã
deja realizarea unui vis al omului, care pânã
acum câþiva ani era încã de domeniul literaturii
ºtiinþifico-fantastice: conducerea prin puterea
gândului a automobilului! Firma Nissan a pre-
zentat anul acesta noul concept de automobil,
IMx, condus prin comenzile date direct de creier
sistemului de conducere al autovehiculului. Un
motiv de mândrie pentru noi, ca români, este
faptul cã directorul care coordoneazã proiectul
menþionat este un tânãr român, cu un nume
neaoº românesc: Gheorghe. Aplicaþiile medicale
ale acestui mod de comunicare creier-maºinã, prin
realizarea unor membre bionice, au un impact
deosebit de mare pentru inserþia socialã a handica-
paþilor cu paralizii sau amputãri ale membrelor.

R
oboþii aavansaþi, dotaþi cu sisteme de
inteligenþã artificialã ºi senzori performanþi,
sunt capabili sã comunice între ei, dar

ºi cu operatorul uman sau cu alte echipamente din
procesul de producþie, în realizarea unor sarcini
complexe, sã se adapteze unor situaþii neprevãzute,
sã înþeleagã mediul în care acþioneazã. Numele unor
roboþi humanoizi, precum ASIMO construit de Honda
sau Robina construit de Toyota, ne sunt familiare
(A. Ross, The Industries of the Future, Simon and
Schuster, London, 2016). Aceºtia au capacitatea

sã dialogheze cu omul, sã-i înþeleagã gesturile
ºi emoþiile. Roboþii folosiþi în industrie sunt capabili
sã efectueze acþiuni rapide, complexe ºi precise,
precum ar fi acelea de montaj al unor componente
de automobil în zone greu accesibile pentru operato-
rul uman. Sau, mai mult, sã coopereze între ei în
scopul realizãrii unor sarcini noi, neprogramate
(M. Ford, The Rise of the Robots, Oneworld, London,
2016). S-a dezvoltat astfel un nou domeniu al roboticii,
denumit Coboticã. Firma BMW din München testeazã
deja astfel de celule de fabricaþie robotizate, utilizate
în tehnologia de sudurã a structurii automobilelor.
Este posibilã colaborarea între roboþii celulei în
sensul posibilitãþii auto-reconfigurãrii secvenþelor de
lucru, astfel încât acestea sã se adapteze automat la
o nouã configuraþie a structurii automobilului, nefiind
necesarã reprogramarea fiecãrui robot în parte. 

D
intre ttehnologiile aavansate, dezvoltate
în ultimii ani, aceea a tehnologiilor de
prelucrare prin adãugare de material

(additive manufacturing) este cea care rãspunde
cel mai bine cerinþelor celei de-a patra revoluþii
industriale. Tehnologiile aditive manufacturing
reprezintã o serie de tehnologii caracterizate prin
aceea cã utilizeazã un model 3D virtual al piesei,
pe care îl transformã într-un model fizic prin procese
de adãugare de material. Au apãrut pe plan mondial,
la mijlocul anilor ’80, sub denumirea de tehnologii
de rapid prototyping ºi s-au dezvoltat extrem de rapid
în ultimele trei decade, aducând un plus de valoare
ºi o complementaritate la tehnologiile clasice. Acestea
au revoluþionat domeniul tehnologiilor de fabricaþie
ºi au condus la introducerea, la începutul anilor 2010,

a unei noi paradigme în
acest domeniu, ºi anume
cloud manufacturing (prin
analogie cu cloud computing).
Tehnologiile additive manufacturing au aplicaþii
în industria de automobile, industria aerospaþialã,
industria dentarã ºi medicalã, de bijuterii, încãlþã-
minte, arhitecturã, construcþii etc. Una dintre
aplicaþiile recente ale tehnologiilor de prelucrare
prin adãugare de material este cea a fabricãrii
unui automobil în cadrul expoziþiei International
Manufacturing Technology Show (IMTS-2014) din
Detroit, MI, USA. Lucrãtorilor firmei Local Motors din
Phoenix, Texas, le-au luat 44 de ore pentru a imprima
3D componentele automobilului, o zi pentru prelucrãri
mecanice de finisare ºi douã zile pentru asamblarea
altor componente precum motorul, cutia de viteze,
componentele electronice, cablajele, scaunele ºi roþile
(J. Pyper, World's first three-dimensional printed car
made in Chicago, Scientific American, 12 Sept. 2014).

Impactul ssocial aal ttehnologiilor
Prima revoluþie industrialã a fãcut ca, începând cu

anul 1825, în Anglia, valoarea producþiei industriale
sã o depãºeascã pe cea a agriculturii. În acelaºi timp,
se produce o schimbare radicalã în ceea ce priveºte
structura cheltuielilor populaþiei din Anglia: dacã la
începutul secolului XIX cheltuielile cu alimentaþia
reprezentau 90% din totalul cheltuielilor de consum,
la mijlocul secolului acestea reprezentau doar douã
treimi. În aceeaºi perioadã, cheltuielile cu îmbrãcã-
mintea s-au dublat. Structura cheltuielilor populaþiei
s-a modificat în favoarea bunurilor pentru confort.
Pentru a avea o imagine a impactului social al primei
revoluþii industriale, este relevantã diagrama din
Figura 1. Aici este prezentat impactul primei revoluþii
industriale asupra indicelui de dezvoltare socialã
a umanitãþii ºi implicit asupra numãrului de locuitori
ai planetei. 

De-a lungul istoriei, o parte dintre profesii au
dispãrut sau s-au transformat în altele. Tendinþa
se va accentua în perioada urmãtoare, pe mãsura
creºterii vitezei de implementare a invenþiilor ºi a
noilor tehnologii în viaþa cotidianã. Acest lucru nu
trebuie sã ne sperie. Trebuie doar sã prezicem,
cât mai devreme ºi cât mai realist, aceste modificãri
ºi sã ne pregãtim pentru a le face faþã prin pregãtirea
forþei de muncã în ºcoalã, dar ºi prin recalificarea
ei. Oricum, profesiile care cer creativitate, abilitãþi
cognitive, vor constitui pentru mult timp de aici
înainte un apanaj al omului.

A ppatra rrevoluþie iindustrialã ((II)
Acad. DDorrell BBANABIC

Reluãm îîn ccele cce uurmeazã ppartea aa ddoua aa DDiscursului
de RRecepþie îîn AAcademia RRomânã, ccu ttitlul Evoluþiia ttehniiciiii
ºii ttehnologiiiilor dde lla ppriima lla aa ppatra rrevoluþiie iindustriialã ººii iimpactul
lor ssociial, susþinut îîn AAula AAcademiei, ppe 226 sseptembrie 22018, dde

academicianul DDorel BBanabic, mmembru ((ºi ppreºedinte) aal SSecþiei dde
ªtiinþe TTehnice. CCuvântul dde rrãspuns aa ffost rrostit dde aacad. BBogdan
C. SSimionescu, vvicepreºedinte aal AAcademiei RRomâne. DDiscursul aa
apãrut ººi îîn rrevista Academiica, în nnr. 110-111, ooct.-nnov. 22018. ((Red.)

1

P
rofesorul PPetre TT. FFrangopol a dat un sprijin important ºi programului
de colaborare început în 1976 între „grupul Benga” de la IMF Cluj
ºi „grupul Vasile V. Morariu” de la Institutul de Tehnologie Izotopicã

ºi Molecularã (ITIM) din Cluj-Napoca privind studiul prin RMN al transportului
apei prin membrana celulei roºii, program prin care s-a standardizat metodo-
logia de rezonanþã magneticã nuclearã (RMN) pentru mãsurarea difuziunii
(transportului) apei prin membrana eritrocitarã, publicându-se lucrarea
V.V. Morariu, Gh. Benga, Evaluation of a NMR technique for the study of water
exchange through erythrocyte membranes in normal and pathological subjects,
Biochim. Biophys. Acta, 1977, 469, 301–310 (cea mai citatã lucrare a lui Morariu
pe Web of Science, aproape de pragul de 100 de citãri, prag considerat pentru
ca un articol sã fie numit Citation classic). (…)

Dupã cum este descris în alte prezentãri, prin experienþa sus-menþionatã,
„grupul Benga”, împreunã cu americanul Ross Holmes, care s-a deplasat la Cluj-
Napoca, au descoperit în 1985 prima proteinã-canal pentru apã din membranele
biologice (proteinã numitã în prezent aquaporina 1). Descoperirea s-a raportat
în 1986 în douã lucrãri de referinþã (milestones papers): Gh. Benga, O. Popescu,
V.I. Pop, R.P. Holmes, p-Chloromercuri-benzenesulfonate binding by membrane
proteins and the inhibition of water transport in human erythrocytes, Biochemistry,
25, 1535–1538, 1986; Gh. Benga, O. Popescu, Victoria Borza, Ana Mureºan,
V.I. Pop, I. Mocsy, A. Brain, J. Wrigglesworth, Water permeability of human
erythrocytes: identification of membrane proteins involved in water transport,
Eur. J. Cell Biol., 41, 252–262, 1986.

Din pãcate, Premiul Nobel pentru chimie pe 2003 a fost acordat pentru
aceastã descoperire unui savant american, care a redescoperit aceeaºi proteinã
din întâmplare, publicând prima lucrare la 2 ani dupã lucrãrile publicate de „grupul
Benga”. Prof. Petre T. Frangopol a fost primul pe care l-am contactat (la telefon)

când a fost anunþatã nominalizarea laureatului. Reacþia prof. Frangopol a fost
promptã: „E un nou caz Paulescu, trebuie sã reacþionãm!” (…)

În fine, prof. Petre T. Frangopol a fost primul dintre puþinii colegi profesori
universitari ºi membri ai Academiei Române care au reacþionat când, la 1 oct.
2009, am fost îndepãrtat din Facultatea de Medicinã Clujeanã la împlinirea vârstei
de 65 de ani, deºi, conform Legii Educaþiei în vigoare în 2009, aveam dreptul
sã rãmân ca profesor titular pânã la împlinirea vârstei de 70 de ani (fiind membru
al Academiei Române, singurul din UMF Cluj-Napoca pe atunci, ºi al ASM).
Prof. Frangopol a scris mai multe scrisori (adresate unor autoritãþi, de la Preºedin-
þia României la Ministerul Educaþiei, de la parlamentari la Conducerea UMF Cluj-
Napoca) prin care cerea sã fiu reîncadrat. Mai mult, a încercat sã-l convingã pe
decanul Facultãþii de Chimie a UBB ºi pe rectorul Universitãþii Tehnice din Cluj-
Napoca sã fiu transferat ca profesor titular la una dintre aceste universitãþi (lucru
pe care legea îl permitea, confirmat de profesorul Mircea Miclea, fost ministru
al Educaþiei). (…)

M
-aam bbucurat nnespus dde mmult atunci când, în 2008, UMF Cluj-Napoca
i-a acordat colegului Petre T. Frangopol titlul de profesor de onoare,
având în vedere meritele deosebite ale Domniei sale, precum ºi sprijinul

foarte important dat dezvoltãrii disciplinei de Biologie Celularã ºi Molecularã a
UMF. M-am bucurat ºi mai mult când Academia Românã a recunoscut valoarea
prof. Petre T. Frangopol, primindu-l ca membru de onoare. Am fost fericit sã pot
lua cuvântul atunci spre a-l susþine, dupã cum ºi acuma sunt fericit sã pot vorbi
în faþa Domniilor Voastre la omagierea distinsului coleg ºi prieten.

În prezent, profesorul Frangopol ºi cu mine ne aflãm în permanentã comu-
nicare, ceea ce pentru mine are o însemnãtate deosebitã. Dragã Domnule Coleg,
îþi doresc ani mulþi cu sãnãtate ºi cu cele mai mari satisfacþii academice, ºtiinþifice
ºi personale!
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P
rincipalele ttehnologii care vor produce

mutaþii în structura locurilor de muncã vor

fi roboþii ºi inteligenþa artificialã. Principalele

locuri de muncã în care se vor regãsi noile tehnologii

sunt cele în care se efectueazã muncã fizicã soli-

citantã sau repetitivã, respectiv de colectare/

procesare de date. Din prima categorie fac parte

meserii din domeniul construcþiilor de maºini,

metalurgiei, minier, cazare ºi servicii alimentare,

agriculturã, manipularea ºi distribuirea produselor,

transport, îngrijirea ºi reabilitarea bolnavilor etc.

Din a doua categorie fac parte meserii din domeniul

secretariatului ºi arhivãrii, contabilitãþii, cel bancar

ºi al asigurãrilor, traducerii, editãrii de texte etc.

În acest sens, este sugestivã imaginea din Figura 2,

în care este prezentatã evoluþia numãrului de locuri

de muncã în câteva profesii în perioada 1986-2016

în Franþa, conform Institutului Sapiens (https://www.

institutsapiens.fr/top-5-des-metiers-en-voie-de-

disparition). Este de remarcat în aceastã figurã

creºterea numãrului de conducãtori de autovehicule,

consideratã pânã acum vreo 10 ani profesia cea

mai dificil de automatizat ºi de înlocuit cu un robot.

Acum, conducerea autonomã a devenit

realitate, iar în scurt timp evoluþia acestei

profesii va fi similarã cu a celor prezentate

anterior. Deja ea a intrat în viaþa cotidianã ºi

ne-am obiºnuit cu bancomatele, maºinile de

vândut bilete din gãri sau staþiile de autobuz,

automatele de vândut bãuturi sau þigãri,

dispozitivele automate de check-in sau control

al paºapoartelor din aeroporturi etc. Mai mult,

am început sã ne obiºnuim cu conversaþiile

cu „roboþii” care rãspund la solicitarea noastrã

de a obþine informaþii din domeniul bancar,

al telefoniei mobile, al serviciilor de transport

etc. Toate aceste „maºini” au preluat activita-

tea unor persoane, realizând-o, de multe ori, în

condiþii ºi la parametri mai performanþi decât factorul

uman. Sisteme de inteligenþã artificialã, precum

Watson, dezvoltat de IBM, sau DeepMind, dezvoltat

de Google, sunt capabile sã învingã campioni ai

unor concursuri de culturã generalã sau de jocuri

de strategie (ºah sau GO), sau sã preia sarcinile

medicului în diagnosticarea bolilor (C. Skinner, Digital

Human, Wiley, Hoboken, NJ, USA, 2018). Mai mult,

sunt capabile sã înþeleagã nu numai limbajul uman,

ci ºi starea emoþionalã ºi caracterul interlocutorului

ºi sã formuleze rãspunsurile adecvate. Implicaþiile

acestor sisteme vor fi observabile în urmãtoarele

câteva zeci de ani în toate domeniile de activitate:

filologie (traduceri automate, analiza textelor, scrierea

de texte etc.), istorie (analiza, corelarea ºi sinteza

informaþiilor din arhive, analiza artefactelor), artã

(analiza prin imagisticã a tablourilor, arta digitalã,

compunere de muzicã), psihologie/psihiatrie

(diagnosticarea ºi tratarea unor fobii sau boli psihice

prin tehnici de realitate virtualã) etc. Voi prezenta

trei exemple: unul din domeniul artelor ºi douã din

domeniul literaturii. Atât domeniul muzical, cât ºi cel

al literaturii sunt domenii cu un grad de creativitate

foarte ridicat. 

P
rogramul EEMI (Experiments în Muzical

Intelligence), iar mai recent Annie, create

de David Cope de la Universitatea din

California, compun muzicã clasicã, ºi nu numai,

de o asemenea perfecþiune încât nici publicul avizat

nu poate sesiza diferenþa unei compoziþii create de

computer faþã de o coralã de Bach sau o simfonie de

Beethoven. Al doilea exemplu se referã la previziunile

privind evoluþia programelor de inteligenþã artificialã în

domeniul compunerii de lucrãri literare: se estimeazã

cã pânã în anul 2024 vor fi funcþionale programele de

traducere automatã a textelor; pânã în anul 2026 vor

fi utilizabile programele de scriere de eseuri cu scop

didactic, utilizabile de elevi ºi studenþi; dupã anul

2050, programele de inteligenþã artificialã vor fi

capabile sã scrie romane (https://www.weforum.org/

agenda/ 2018/03/timeline-of-creative-ai/). Recent,

un roman compus de un program de IA a fost

aproape de a câºtiga un premiu literar în Japonia

(https://www.digitaltrends.com/cool-tech/japanese-ai-

writes-novel-passes-first-round-national-literary-

prize/). Al treilea exemplu este din domeniul dispo-

zitivele electronice de citit cãrþi. Firma Amazon

urmeazã sã doteze dispozitivul sãu Kindle cu senzori

biometrici ºi de recunoaºtere facialã, precum ºi cu un

program de inteligenþã artificialã, ceea ce va permite

evaluarea impactului fiecãrei fraze sau pasaj al cãrþii

asupra cititorului ºi evaluarea gradului de satisfacþie

al acestuia. Urmare a acestui lucru, sistemul de

inteligenþã artificialã îþi va propune cãrþi despre care

ºtie cã-þi produc satisfacþie sau interes. Impactul

asupra ºtiinþelor exacte (matematicã, astronomie,

fizicã, chimie, biologie) va fi direct, prin dezvoltarea

unor echipamente de calcul sau experimentale

tot mai complexe ºi mai performante. Dar cel mai

spectaculos ºi cel mai la îndemânã domeniu, pentru

cã ne afecteazã pe toþi din punctul de vedere al

calitãþii vieþii, este cel al medicinii. S-au dezvoltat noi

domenii ale ingineriei, cum ar fi ingineria medicalã,

care pregãteºte ingineri pentru proiectarea, fabricarea

ºi întreþinerea echipamentelor medicale. Aceºtia au

proiectat ºi realizat echipamente tot mai performante,

bazate pe noi principii fizice, cele mai relevante fiind

cele din domeniul imagisticii ºi roboticii chirurgicale. 

N
oile eechipamente dde iimagisticã au schimbat

complet modul de investigare a corpului

uman în ultimele decenii, îmbunãtãþindu-se

semnificativ rata ºi momentul detectãrii unor maladii

grave. Implanturile stomatologice, utilizate în mod

curent astãzi, ar fi imposibil de realizat fãrã asistenþa

imagisticii. La fel de spectaculoase sunt ºi aplicaþiile

roboþilor în chirurgie, care au parcurs fazele de la

concept la cercetare, realizare ºi utilizare curentã,

într-un ritm de câteva decenii. În anul 1984 a fost

realizatã prima intervenþie chirurgicalã de cãtre un

robot. Astãzi, roboþii de tip da Vinci sunt deja utilizaþi

curent în multiple tipuri de operaþii (de-a lungul

timpului, începând cu anul 2000, fiind fabricaþi în

peste 5000 de exemplare). Cercetãtorii din ingineria

materialelor au dezvoltat materiale noi, biocompa-

tibile, fapt ce a fãcut posibilã realizarea de implanturi

osoase, de þesuturi (recent au fost realizate þesuturi

de piele artificialã) sau chiar de organe artificiale.

În Figura 3 sunt prezentate câteva tipuri de þesuturi

care sunt realizate din materiale artificiale, prin tehnici

de bio-imprimare 3D: piele; cartilaje, traheea, valve

aortice, vase de sânge (E. Seedhouse, Beyound

Human, Springer, Heidelberg, 2014). 

R
ealizãrile ffascinante ale tehnicii moderne

ºi implicaþiile sociale ale acestora au fãcut

ca mari gânditori sã-ºi orienteze atenþia

asupra acestui fenomen, fiind dezvoltatã o nouã

direcþie de cercetare în filosofie: filosofia tehnicii.

Filosofi ºi sociologi celebri precum Ortega Y Gasset,

Martin Heidegger, Jacques Ellul, Hannah Arendt

s-au aplecat asupra aspectelor antropologice, etice,

taxonometrice ale tehnicii, precum ºi asupra proce-

selor de inovare ºi evoluþie a tehnologiilor. Un rol

important l-a avut analiza impactului social al

dezvoltãrii noilor tehnologii ºi a mutaþiilor pe care

le produce aceasta în mentalul colectiv. Voi aminti

aici doar trei dintre studiile celebre care au abordat

acest subiect: Die Frage nach der Technik (Întreba-

rea privitoare la tehnicã) al lui Heidegger, publicat

în anul 1954, în Vorträge und Aufsätze, Neske,

Pfullingen, pp. 5-36; The Human Condition, al lui

Arendt, publicat în anul 1958 (University of Chicago

Press, Chicago), ºi The Technological Society, al

lui Ellul, publicat în traducere englezeascã în anul

1964 (Vintage Books, New York). Ulterior, în special

în ultimii 10 de ani, numãrul publicaþiilor în acest

domeniu a crescut semnificativ. Relevante în acest

sens sunt: Thinking About Technology: Foundations

of the Philosophy of Technology, a lui J.C. Pitt,

apãrutã în anul 2000 (Seven Bridges Press, New

York) ºi Philosophy of Technology and Engineering

Sciences, un voluminos tratat editat de A. Meijers ºi

publicat în anul 2009, reprezentând volumul al 9-lea

al celebrului Handbook of Philosophy of Science

(Elsevier, Amsterdam).

L
ansarea lla ttârgul aauto dde lla PParis din

5 octombrie 1955 a modelului de automobil

avangardist DS 19 de cãtre firma Citroën

l-a fascinat pe gânditorul francez Roland Barthes

într-atât încât i-a dedicat acestuia un eseu intitulat

La nouvelle Citroën, inclus în volumul Mytologies

(Éditions du Seuil, Paris, 1957; tradus de Editura

Institutul European, Iaºi, 1997). Este unul dintre cele

mai frumoase eseuri dedicate unei realizãri a tehnicii

moderne. Sugestivã, în acest sens, este fraza de

început: „Dupã pãrerea mea, astãzi, automobilul

este echivalentul destul de exact al marilor catedrale

gotice: adicã, o mare creaþie a epocii, conceputã

cu pasiune de niºte artiºti necunoscuþi, consumatã

ca imagine de un întreg popor, care, prin ea,

îºi apropie un obiect cu desãvârºire magic.”

Schimbãrile produse de dezvoltarea tehno-

logiilor digitale au fãcut ca psihologii, sociologii

ºi educatorii sã caute sã explice prin ce se

diferenþiazã noile generaþii de cele educate

ºi formate înaintea apariþiei acestor tehnologii.

Astfel, Mark Prensky a introdus în anul 2001,

în faimosul sãu articol Digital Natives, Digital

Immigrants (On the Horizon, Vol. 9, 2001,

pp. 1-6), termenul de nativ digital. Acesta a definit

nativii digitali ca fiind tinerii nãscuþi în ultimii 20-30

de ani ºi care au crescut odatã cu calculatoarele,

telefoanele mobile ºi internetul (ºi înconjuraþi

de acestea). Pe cei care s-au nãscut înaintea

acestei perioade, dar care au adaptat aceste noi

tehnologii (au „emigrat” în aceastã lume digitalã)

Pensky i-a numit digital immigrants (imigranþi

digitali). Ulterior, acesta a introdus un nou

concept, digital wisdom (înþelepciune digitalã),

care reprezintã acea capacitate a unei persoane

de a utiliza noile tehnologii în scopul îmbunãtãþirii

performanþelor sale cognitive, nu numai de a le

înþelege. La fel cum electricitatea ne-a schimbat viaþa

acum 100 de ani, tot aºa se va întâmpla peste câþiva

ani cu inteligenþa artificialã. O mare parte dintre

deciziile din viaþa cotidianã ºi din cea profesionalã

va fi luatã de sisteme care înglobeazã inteligenþã

artificialã. Este bine, este rãu? Viitorul ne va da

rãspunsul la aceastã întrebare. 

C
ealaltã ffaþã aa ddezvoltãrii tehnologiilor

o reprezintã efectele lor negative. Voi

menþiona câteva dintre ele: o dependenþã

a omului de tehnologie (de telefonul mobil, de

calculator, de programele de inteligenþã artificialã

etc.), ceea ce duce la pierderea abilitãþilor sociale;

utilizarea în scop distructiv a acestora (spre exemplu,

a tehnologiilor militare de cãtre teroriºti); utilizarea

tehnologiilor avansate pentru manipularea opiniei

publice (spre exemplu, campania de manipulare anti-

vaccinare sau campaniile de manipulare din India,

care au dus la linºaj etc.); impactul asupra mediului

(încãlzirea planetarã, creºterea conþinutului de CO2,

deºeurile tehnologice – radioactive sau poluante);

o bulversare pe piaþa forþei de muncã etc. (G.

Leonhard, Technology vs. Humanity, Fast Future

Publishing Ltd., 2016). Oricum, dezvoltarea tehno-

logiilor are douã feþe: una angelicã ºi cealaltã

maleficã. Una care sã ne ducã spre condiþia de zei

ºi cealaltã care sã ne ducã spre Iad. Omul va trebui

sã aleagã calea pe care o va urma. Din acest punct

de vedere, trebuie sã fim optimiºti cã va alege calea

corectã.

2

3
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Inginerii îîn AAcademia RRomânã 

Este o tradiþie ca în cadrul discursului de recepþie

al unui membru titular sã fie alocat un spaþiu dedicat

elogiului unui predecesor al sãu din Academia

Românã. Prin prezentarea, în continuare, a istoriei

Secþiei de ªtiinþe Tehnice voi aduce un elogiu celor

150 de ingineri aleºi de-a lungul timpului în Academia

Românã.

Primul inginer a fost ales în Academia Românã

în anul 1870. Acesta a fost Petrache Poenaru,

personalitate complexã, spirit enciclopedic, remar-

cabil inginer, inventator ºi matematician. La scurt

timp, în anul 1871, i-a urmat un inginer agronom, ºi

anume, Ion Ionescu de la Brad. În primii ani, inginerii

au activat în Secþia ªtiinþificã, alãturi de matema-

ticieni, fizicieni, chimiºti, medici, biologi, geologi.

Odatã cu creºterea rolului ºtiinþelor exacte pe plan

mondial, ºi implicit în România, Secþia ªtiinþificã

dobândeºte o însemnãtate din ce în ce mai mare

ºi o consolidare continuã, inclusiv prin alegerea

în rândul ei a unor ingineri eminenþi, în special

constructori ºi agronomi. Astfel, în anul 1892

a fost ales membru al Academiei Anghel Saligny,

unul dintre cei mai mari ingineri pe care i-a avut

România, iar în anul 1901, Gheorghe Lahovary.

Pânã în anul 1948, ponderea inginerilor în

Academie a fost redusã, numãrul total al acestora

fiind 18, reprezentând sub 4% din numãrul total al

membrilor Academiei. Câteva nume de referinþã ale

unor ingineri care au fost primiþi în Academie pânã

în anul 1948 sunt: Nicolae Vasilescu-Karpen –

electrotehnician ºi fizician (1923), Gheorghe

Ionescu-ªiºeºti – agronom, (1925), Elie Radu –

constructor (1926), Dionisie Ghermani – inginer

mecanic, (1945), Traian Vuia – inventator (1946).

Evoluþia societãþii româneºti impunea o nouã

structurã a Academiei Române, adaptatã la realitãþile

vremii. Prima propunere de formare a unei secþii de

ªtiinþe Tehnice în cadrul Academiei Române a fost

fãcutã de Dimitrie Gusti, în anul 1941, propunere

amânatã din cauza rãzboiului. Abia în anul 1948,

odatã cu reorganizarea Academiei Române de cãtre

noul regim politic instaurat in România, se înfiinþeazã

o secþie de ªtiinþe Tehnice ºi Agricole (Figura 4).

Noua structurã a Academiei, transformatã de regimul

comunist în Academia Republicii Populare Române,

cuprindea ºase secþii, împãrþite la rândul lor în 25

de subsecþii. Dupã anul 1948, ponderea inginerilor

a crescut semnificativ, autoritãþile comuniste punând

accent pe ºtiinþele exacte ºi aplicate, în detrimentul

ºtiinþelor sociale. Astfel, în anul 1948 au fost primiþi

un numãr de 8 membri corespondenþi, iar 3 membri

au fost titularizaþi. Aceastã primire masivã a ingi-

nerilor în Academie a avut scopul de a se forma

o secþie de ªtiinþe Tehnice de sine stãtãtoare,

lucru care s-a întâmplat în anul 1955. 

U
n aan dde ggraþie ppentru SSecþia dde ªªtiinþe

Tehnice a fost 1963, când au fost primiþi

15 membri corespondenþi, iar 7 membri au

fost titularizaþi. Noii membri acopereau domenii de

specialitate recent apãrute (automatica, electronica

etc.) sau cu tradiþie în România (mecanica, aviaþia

etc.). Secþia de ªtiinþe Tehnice cuprindea astfel

personalitãþile de prim rang ale ingineriei româneºti,

precum: Elie Carafoli, ªtefan Bãlan, Remus Rãduleþ,

Radu Voinea, Gheorghe Buzdugan, Ioan Anton,

Aurel Beleº, Gheorghe Cartianu, George Bãrãnescu,

ªtefan Nãdãºan, Corneliu Penescu, Nicolae Tipei

ºi alþii. Într-o încercare de recuperare a inginerilor

din diaspora, în anul 1965, respectiv 1970, sunt aleºi

membri titulari doi inventatori celebri pe plan mondial,

George Constantinescu ºi Henri Coandã. Prin

alegerea celor doi inventatori, alãturi de Traian Vuia

(ales membru de onoare în anul 1946) ºi Aurel Vlaicu

(ales membru post-mortem în anul 1948), Academia

Românã recupereazã gloriile aripilor româneºti. Un

al doilea val de primiri în Secþia de ªtiinþe Tehnice se

realizeazã abia dupã revoluþia din 1989, când, în doi

ani succesivi (1990 ºi 1991), au fost primiþi 13 noi

membri ºi au fost titularizaþi 8 membri. În momentul

de faþã, secþia cuprinde 4 membri titulari, 7 membri

corespondenþi ºi 5 membri de onoare (doi din þarã

ºi trei din strãinãtate). De-a lungul celor peste

150 de ani de existenþã a Academiei, un numãr

de 150 de ingineri au pãºit pragul acesteia, provenind

din domenii diferite: 104 sunt ingineri mecanici,

electrotehnicieni, constructori, electroniºti, de

calculatoare etc.; 29 sunt ingineri agronomi; 13 sunt

ingineri chimiºti; 5 sunt ingineri geologi ºi geofizicieni. 

C
u ttoate ccã pponderea llor nnumericã

în numãrul total al membrilor Academiei

de-a lungul timpului a fost de numai

13%, inginerii au avut un rol important în devenirea

instituþiei de la Societatea Literarã Românã din 1866

la Academia Românã de astãzi. Pentru a ilustra acest

lucru mã voi referi la preºedinþii Academiei Române.

Dintre cei 45 de preºedinþi ai Academiei, aleºi de-a

lungul existenþei sale, un numãr de 8 au fost ingineri

(15,5%), începând cu Anghel Saligny, continuând cu

Cristofor Simionescu, Ioan Anton, Radu Voinea, Mihai

Drãgãnescu, Virgiliu Niculae Constantinescu, Ionel

Valentin Vlad ºi Cristian Hera. Este de remarcat faptul

cã dintre ultimii 11 preºedinþi, 7 au fost

ingineri, ceea ce reflectã tendinþele

actuale din societatea româneascã.

Ponderea inginerilor în Academia

Românã este astãzi de 17%. Este

mult, este puþin? Reflectã acest

procent evoluþia societãþii româneºti

ºi tendinþele globale de „tehnicizare”

ºi „computerizare”? Este corelat acest

procent cu acela al ponderii inginerilor

în societate ºi cu contribuþia acestora

la dezvoltarea societãþii? Vorbind strict

cantitativ, din anul 1871 ºi pânã în

prezent au fost formaþi în România

peste 900.000 de ingineri, aceºtia

constituind cea mai numeroasã

comunitate profesionalã cu pregãtire

superioarã (D. Banabic, V. Axinciuc,

Evoluþia numãrului de absolvenþi de învãþãmânt

tehnic din România în perioada 1871-2016, În:

Educaþia ºi cercetarea în România, Editura Casa de

ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2018). Evident cã rãspunsurile

la întrebãrile de mai sus sunt diferite, în funcþie

de zona din care vin. 

D
ar, dde ooriunde aar vveni, aceastã parte a

inteligenþei creatoare româneºti, cu atâtea

performanþe admirabile, cred cã meritã

elogiul celor care se strãduiesc în zilele noastre

sã le consolideze ºi sã le sporeascã. În ceea ce mã

priveºte, sunt mândru cã aparþin acestei comunitãþi

ºi cã mã pot asocia sufleteºte ºi prin tot ceea ce fac

eforturilor exemplare ale inginerilor, puse generos

în serviciul naþiunii române.

(Urmare din pag. 8)

I
deea ffuncþiei dde ssemnificare a tãcerii, anunþatã de Wittgenstein prin

propoziþia a 7-a din Tractatus („Despre ceea ce nu putem vorbi, sã tãcem”)

a fost pusã în luminã în poeticile tãcerii, în elaborãri pentru care „tãcerea

constituie ea însãºi o cale de funcþionare a vorbirii dincolo de puterea cuvintelor”.

(St.L. Bindemann, Heidegger and Wittgenstein: The Poetics of Silence, University

Press of America, Inc. 1981, p. 7) „Teoria descripþiei a lui Wittgenstein – continuã

autorul citat – ne ajutã sã înþelegem faptul cã atâta timp cât ceva rãmâne

misterios ºi impenetrabil, noi vrem sã câºtigãm ceva din experienþa noastrã cu

privire la aceasta. Trebuie sã învãþãm sã fim atenþi la ceea ce ne oferã tãcerea

ºi sã încercãm sã evitãm a ne gândi la ceea ce ar putea fi esenþa ei.” (Ibidem,

pp. 11, 54)

De fapt, chiar „reflecþia filosoficã asupra limbajului în termenii relaþiei

cu tãcerea marcheazã întoarcerea atenþiei spre densitatea ºi ambiguitatea

cuvintelor”; „nu putem cunoaºte tãcerea, deoarece nu putem sã descriem

ce este ea; putem însã sã descriem efectele tãcerii, care are semnificaþie

întrucât noi îi trãim efectele”. (Ibidem, p. 11)

În termenii Tractatus-ului, subiectul metafizic trebuie considerat ca limitã:

de aceea, prezenþa tãcerii este absenþa a ceva primar, dar iniþial: tãcerea ca

„formã a limitei expresiei” însã, nu „fenomenul tãcerii”, ceea ce ar angaja

„o ontologie” fundatã dincolo de experienþa ºtiinþificã, în „experienþa misticã”:

„O ontologie a tãcerii însã, ar putea beneficia din considerarea diferitelor moduri

ale conºtiinþei în medierea dintre sine (self) ºi lume.” (Fr. Streng, The Ontologie

of Silence and Comparative Mysticism, în: Philosophy Today, vol. 27, Nr. 2/4

Summer 1983, pp. 122, 127)

Aºadar, „tãcerea” semnificã, pune o prezenþã, nu absenþa discursului, ci

doar limitele de valabilitate ale acestuia, fiind de douã ori semnificativã: ca formã

de desemnare a inexprimabilului ºi ca formã a prezenþei limitei în limbaj. ªi

cu aceastã formã a limitei ne înscriem pe calea (poate ºi rodnicã, dar cu mari

dificultãþi) care a dus de la „analiza logicã” la un pragmatic turn în logica modernã

ºi în cele mai recente filosofii ale limbajului.

Prin filosofia limbajului se realizeazã însã „raportarea la ceea ce suntem noi,

ca „fiinþã genericã” (J. Simon, Sprachphilosophie, Freiburg/München, Alber,

1981, p. 34); dupã cum, într-o transformare semioticã ea trimite la Peirce ºi la

consecinþele teoretico-metodologice ale „tridimensionalitãþii” relaþiei de semne.

Mai mult, filosofia limbajului este „ºtiinþa care cerceteazã semnificaþia limbii

pentru omul ca om. Prin aceastã caracteristicã, ea se deosebeºte de o intero-

gare nesistematicã neexaminatã critic. (A. Keller, Sprachphilosophie,

Freiburg/München, Alber, 1979, p. 13)

Aºadar, totul îndeamnã spre un nou mod de înþelegere a „raþiunii” (ºi a

„raþiunii” ca „raþionalitate”), pe fondul unui pluralism sui generis al tipurilor de

raþionalitate, care pãstreazã un raþionalism diferenþiat, dincolo de „raþionalismul

clasic”, marcat de un caracter abstract ºi contemplativ.

A
ceastã îînnoire îîn ggândirea eepocii ccontemporane ºi în mentalitatea

ºtiinþificã nu justificã nicicum refuzul de plano al raþionalismului modern,

care ºi-a îndeplinit rolul de stil de gândire ºi viaþã în istoria lumii,

devenind „clasic" tocmai prin marile creaþii valorice înscrise de geniul uman

în cultura modernã. Sã-i dãm dreptate lui Hegel: Marile „fapte ale gândirii” se

înfãþiºeazã mai întâi „ca lucruri ce aparþin trecutului ºi se aflã dincolo de realitatea

noastrã actualã. Dar, în fapt, ceea ce noi suntem, suntem totodatã ºi istoriceºte.”

(G.W.F. Hegel, Prelegeri de istorie a filosofiei, I, Bucureºti, 1963, p. 13)

Dacã luãm în considerare ºi prestaþiile limbii în raportarea la om, atunci

suntem îndreptaþi spre dimensiunea antropologicã. Dupã toate aceste conside-

raþii pare iminentã tratarea interdisciplinarã, despre conþinutul cãreia s-ar potrivi,

credem, ceea ce spunea Quine despre tratarea antologicã: „Interesant în

problema antologiei este simplitatea ei. Aceasta poate fi descrisã cu trei cuvinte

în germanã: Was gibt es? Mai mult, se poate rãspunde cu un singur cuvânt, alles,

ºi fiecare ar accepta acest rãspuns ca adevãrat... Posibilitatea unor interpretãri

diferite privind cazurile separate persistã ºi cu aceastã problemã a supravieþuit

secolelor.“ (W.V. Quine, Von einem logischen Standpunkt, Frankfurt a M.,

U…1979, p. 9)

Alte comentarii ar fi de prisos! Sapienti sat! (Terenþiu, Formio, III 3.8.4:

pentru cel înþelept, atât e de ajuns!) (Sfârºit)
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C
alculatoarele
au ffost iinventate
de matematicieni

ºi construite de fizicieni
ºi ingineri. Dezvoltarea
informaticii teoretice ºi
a limbajelor de programare
a umbrit componenta fizicã
a informaticii pentru o peri-

oada foarte lungã. Abia în 1980 fizicianul P. Benioff
(SUA) ºi matematicianul Y.I. Manin (URSS) ºi, doi
ani mai târziu, fizicianul R. Feynman (SUA) au pro-
pus independent modele de calculatoare bazate pe
mecanica cuanticã. Cum intervine fizica în calcul?

În 1961, fizicianul R. Landauer (SUA) a desco-
perit cã în operaþiile de calcul ireversibile, cum ar
fi ºtergerea unui bit de memorie, entropia creºte;
se produce ºi degajã astfel o cantitate de cãldurã.
Cu toþii ºtim cã memoria unui calculator (clasic) este
formatã din biþi, zero sau unu, care sunt reprezentaþi
fizic prin sisteme clasice cu douã stãri (de exemplu,
un circuit electric). Un calculator cuantic foloseºte
sisteme cuantice cu douã stãri – de exemplu, rotaþia
(spin) unui electron – pentru a reprezenta informaþia
prin qubiþi. Qubitii sunt foarte diferiþi de biþi: ei pot
fi zero, unu sau într-o superpoziþie cuanticã de zero
ºi unu (de exemplu, o treime zero ºi douã treimi unu).
Un calculator clasic cu n biþi poate fi în una dintre
cele 2 la puterea n stãri; un calculator cuantic cu
n qubiþi poate fi într-o superpoziþie cuanticã arbitrarã
de pânã la 2 la puterea n stãri cuantice. 

Existã un avantaj în aceastã diferenþã? Rãspunsul
este „teoretic" afirmativ: cu aceleaºi resurse, putem
reprezenta cuantic mai multã informaþie. Are acest
avantaj „teoretic" o valoare practicã? Iatã un exemplu
dat de fizicianul D. Deutsch (Anglia). Sã presupunem
cã avem o cutie neagrã care calculeazã o funcþie
de la mulþimea cu douã elemente, 0 ºi 1, în ea însãºi.
Existã patru astfel de funcþii: a) f(0) = 0, f(1) = 0,
b) f(0) = 1, f(1) = 1, c) f(0) = 0, f(1) = 1, d) f(0) = 1,
f(1) = 0. Primele douã funcþii sunt constante, iar
ultimele douã sunt „echilibrate". Cutia neagrã calcu-
leazã una dintre cele patru funcþii, dar noi nu ºtim pe
care: problema cere sã aflãm dacã funcþia calculatã
este constantã sau nu. Dându-i-se la intrare 0 sau 1,
cutia ne dã rãspunsul, f(0) sau f(1). O soluþie simplã
este sã dãm cutiei 0 ºi sã notãm rãspunsul, apoi 1 ºi
sã notãm rãspunsul, iar în final sã comparãm rãspun-
surile: dacã sunt egale, funcþia este constantã; altfel,
este echilibratã. Soluþia a folosit cutia neagrã de
douã ori. Ne putem întreba: este posibil sã rezolvãm
problema cu o singurã folosire a cutiei negre? Rãs-
punsul este afirmativ dacã folosim un algoritm cuantic
care, în loc sã acceseze cutia neagrã cu qubiþii zero
sau unu, o foloseºte cu o superpoziþie cuanticã
aleasã inteligent. Putem face acelaºi lucru cu
un algoritm clasic? Dacã rãspunsul pare negativ...
mai încercaþi sau cãutaþi rãspunsul mai jos. Existã
aplicaþii „mai serioase” decât exemplul anterior?
Da, dar foarte puþine deocamdatã. În 1994, matema-
ticianul P. Shor a publicat un algoritm foarte rapid
pentru factorizarea numerelor naturale. Factorizarea
numerelor foarte mari intervine esenþial în metodele
de securizare a internetului. Algoritmul cuantic al
lui Shor este foarte rapid, dar problema dacã existã
un algoritm clasic de factorizare la fel de performant
nu este încã rezolvatã: securitatea sau insecuritatea
internetului depinde în mare mãsurã de rãspunsul
la aceastã problemã de matematicã!

Un calculator cuantic foloseºte fenomene cuantice
precum superpoziþia cuanticã sau inseparabilitatea

cuanticã (entanglement) pentru a calcula. Calculatoa-
rele cuantice sunt maºini probabiliste: corectitudinea
lor este garantatã cu o anumitã probabilitate. Existã
calculatoarele cuantice universale, în sensul exis-
tenþei unei maºini cuantice capabile sã simuleze
o maºinã Turing universalã sau, echivalent, orice
maºinã Turing? Rãspunsul este negativ: calculatoa-
rele cuantice calculeazã doar funcþii totale; funcþia
de a variabilã întreagã pozitivã definitã prin x – 1
dacã x este mai mare sau egal cu 1 ºi nedefinitã
când x = 0 nu poate fi calculatã de niciun calculator
cuantic. Calculul cuantic rezolvã mai puþine probleme
decât cel clasic, dar se sperã cã poate rezolva
unele dintre ele (mult?) mai rapid.

C
alculabilitatea ccuanticã ººi tteoria ccuanticã aa
informaþiei s-au dezvoltat enorm „pe hârtie",
iar în aceºti 40 de ani s-a acumulat o canti-

tate impresionantã de articole ºi cãrþi în domeniu.
Fizicienii D.J. Wineland (SUA) ºi S. Haroche (Franta)
au primit în 2012 Premiul Nobel pentru cercetãri în
fizica cuanticã relevante pentru calculul cuantic. Dar...
existã calculatoare cuantice reale? În articolul The
Case Against Quantum Computing, IEEE Spectrum,
Nov. 2018, https://spectrum.ieee.org/computing/
hardware/the-case-against-quantum-computing,
fizicianul M. Dyakonov (Franþa) – larg cunoscut
pentru fenomenul numit Dyakonov surface waves –
discutã argumente împotriva posibilitãþii construirii
calculatoarelor cuantice utile. Principalul argument
este legat de faptul cã „un calculator cuantic util [care
ar trebui sã aibã cel puþin 1000 de qubiþi] trebuie sã
proceseze o mulþime de parametri continui care este
mai mare decât numãrul de particule subatomice din
universul observabil”. Trebuie de aici sã înþelegem
cã nu s-au construit calculatoare cuantice utile?
Nu! Exemplul cel mai promiþãtor la acest moment
este seria de maºini D-Wave, produsã de compania
canadianã D-Systems. D-Wave a început în 2007
cu un prototip având 16 qubiþi ºi a continuat cu
D-Wave One (2011, 128 qubiþi), D-Wave Two
(2013, 512 qubiþi), D-Wave 2X (2015, 1152 qubiþi)
ºi D-Wave 2000Q (2017, 2048 qubiþi). Dar... chiar
existã deja calculatoare cuantice cu mai mult
de 1000 de qubiþi! Care este explicaþia? Pentru
a rãspunde, trebuie sã înþelegem mai bine modul
de operare al acestor calculatoare cuantice.

D
-WWave ffoloseºte uun mmodel de calculator
cuantic bazat pe fenomenul de quantum
annealing (recoacere cuanticã), având la

bazã teorema adiabaticã a lui Born-Fock din 1928.
Qubiþii construiþi folosesc legãturi Josephson
(descoperite de fizicianul B.D. Josephson (Anglia)
în 1962 ºi premiate cu Nobel în 1973), care opereazã
la o temperaturã de minus 273.1C (aproape zero
absolut sau probabil cea mai rece temperaturã
posibilã). Inginerii de la D-Systems au avut curajul
sã construiascã un calculator care rezolvã o singurã
problemã, o optimizare binarã cuadraticã fãrã restricþii
(prescurtat, QUBO, de la quadratic unconstrained
binary optimization), care se poate rezolva natural
folosind recoacerea cuanticã. QUBO face parte
dintr-un grup de probleme de optimizare discretã
introduse ºi studiate de doi matematicieni români:
P.L. Hammer/Ivãnescu ºi S. Rudeanu (Boolean
Methods in Operations Research and Related Areas,
Springer, Berlin, 1968). QUBO este o problemã foarte
dificilã computaþional ºi o soluþie eficientã a ei poate
fi automat transformatã într-o soluþie eficientã pentru

orice problemã dintr-o clasã care include majoritatea
problemelor practice actuale. Pentru a rezolva o
problemã cu D-Wave trebuie a) reformulatã problema
ca un QUBO, b) minimizat numãrul de variabile din
QUBO, qubiþii logici, c) construitã o corespondenþã
între qubiþii fizici ai maºinii D-Wave ºi matricea din
QUBO (n qubiþi fizici corespund aproximativ la n
la puterea a doua qubiþi logici) ºi... d) „magic", prin
recoacere cuanticã, D-Wave produce soluþia (cu
o anumitã probabilitate). A programa calculatorul
cuantic D-Wave înseamnã a rezolva aceste probleme
de matematicã discretã. Pe aceastã cale se pot
rezolva probleme de optimizare în grafuri cu aplicaþii
la internet, probleme de logicã, probleme de învãþare
automatã, factorizare. Optimizarea discretã, un
domeniu de matematicã purã iniþiat în România,
a devenit dupã 50 de ani metoda centralã pentru
programarea primului tip de calculator cuantic netri-
vial, construit ºi utilizat! Bucuria lui Gr.C. Moisil ar
fi la fel de mare ca aceea simþitã acum câþiva ani de
discipolul sãu ºi profesorul nostru, Solomon Marcus. 

O posibilã explicaþie a contradicþiei apãrute între
D-Wave ºi argumentul lui Dyakonov provine din
implementarea qubiþilor: D-Wave poate controla
mai mulþi qubiþi, deoarece ei sunt folosiþi în condiþii
mai „slabe" (comparativ cu qubiþii folosiþi în modelul
porþilor cuantice), pentru cã maºina rezolvã un singur
tip de probleme; evident, chestiunea este departe
de a fi tranºatã definitiv.

Î
n uultimii aani, cursa pentru construirea unor
calculatoare cuantice practice a ajuns la un
nivel rar atins în orice altã ramurã a ºtiinþei.

În aceastã cursã, aproape ca într-o campanie electo-
ralã, orice mijloace par permise. Citatul „un calculator
cuantic hiper-rapid este echivalentul digital al unei
bombe nucleare; oricine deþine unul, va putea sã
distrugã orice criptare ºi sã spargã orice cod exis-
tent”, luat dintr-un roman poliþist (D. Ignatius, The
Quantum Spy, Norton, NY, 2018), o afirmaþie falsã,
a fost preluat în multe texte „serioase". În competiþie
sunt implicate organizaþii supra-statale (ca Uniunea
Europeanã), guvernele unor state puternice, supra-
companii (Google, IBM, Microsoft, NASA etc.) sau
companii noi, multi-milionare, specializate (Rigetti
Computing sau Quantum Circuits Incorporated).
Sumele investite sunt semnificative: budgetul EU
pentru acest proiect este de un miliard de euro.
Termenul de „supremaþie computaþionalã cuanticã”
inventat de fizicianul J. Preskill (SUA) în 2012 a fost
relansat de Google la începutul anului 2017 sub
forma unui experiment desemnat sã arate superiori-
tatea calculatoarelor cuantice faþã de cele clasice.
Supremaþia cuanticã se realizeazã atunci când se
efectueazã un proces computaþional cu un dispozitiv
cuantic existent, care nu poate fi realizat cu niciun
algoritm cunoscut pe un supercalculator clasic
existent într-o perioadã rezonabilã de timp. Compa-
raþia de mai sus este nu numai imprecisã ºi depen-
dentã de timp, dar clar inechitabilã: un singur expe-
riment computaþional poate justifica supremaþia
cuanticã în timp ce este perfect posibil ca în cele
mai multe dintre cazuri calculatoarele clasice sã aibã
performanþe (mult) mai bune decât cele cuantice.
În primãvara anului 2017, Google a anunþat cu ma-
re „zgomot” cã va produce un experiment care va
dovedi supremaþia cuanticã pânã la sfârºitul anului
respectiv: promisiunea n-a fost realizatã nici când
scriem acest articol, în februarie 2019! 

Calculul ccuantic ddupã 440 dde aani
Crristian SS. CCALUDDE

Cristian CC. CCalude este uunul ddintre ccei mmai iimportanþi ººi mmai ccunoscuþi
informaticieni rromâni, ccu rrealizãri ssonore îîn mmai mmulte ddomenii dde ccercetare, ccu
un iimpact-ppalmares eexcepþional cca nnumãr dde ccitãri, rrecunoaºteri iinternaþionale,
personalitãþii ccare ll-aau ccitat, ddiscipoli.

A sstudiat ccu GGr.C. MMoisil ((ca eelev), llicenþa ((1975) ººi ddoctoratul ((la nnumai
un aan ddupã llicenþã!) lle-aa ssusþinut ssub cconducerea llui SS. MMarcus lla UUniversitatea
din BBucureºti. PProfesor lla UUniversitatea ddin AAuckland, NNoua ZZeelandã, ddin 11992.
Invitat îîn ccâteva zzeci dde uuniversitãþi ººi ccentre dde ccercetare, pprintre ccare ÉÉcole
Normale SSupérieure PParis, JJAIST ((Monbusho PProfessor), UUniversitãþile
Cambridge ººi CChicago, IIBM, MMicrosoft, GGoogle. 

Conferenþiazã pperiodic îîn RRomânia, uunde aare îîn dderulare mmai mmulte pproiecte
de ccolaborare ((în BBucureºti, GGalaþi, CConstanþa).

Cercetãri îîn tteoria aalgoritmicã aa iinformaþiei, ccomplexitatea ccalculului, ffunda-

mentele ccalculabilitãþii, ffizica ccuanticã, iistoria ººi ffilosofia ººtiinþei. MMarie CCurie ggrant
(2011-115). PPeste 3300 dde aarticole ((douã îîn Nature) ººi 446 dde ccãrþi. CCitat dde mmai mmult
de 6600 dde aautori, iincluzând ccercetãtori eeminenþi, pprecum YY. MManin, RR. PPenrose,
Y. MMatiyasevich, SS. SShelah ((matematicieni), LL. AAccardi, SS. LLloyd, AA. ZZeilinger,
U. VVazirani ((fizicieni), NN. CChomsky ((lingvist), JJ. HHintikka ((logician) ººi MM. DDavis,
Y. GGurevich, DD.E. KKnuth, AA. NNerode, AA. SSalomaa ((informaticieni tteoreticieni).
A îîndrumat ººtiinþific 880 dde sstudenþi, mmare pparte ddintre eei ddin RRomânia, ccei mmai
mulþi aavând aacum ccariere uuniversitare ººi dde ccercetare dde mmare ssucces, ccum aar
fi SS. LLegg ((Google DDeep MMind) ººi MM. TTalpeº ((Bitdefender). NNumeroase cconferinþe
ºi sseminarii iinvitate îîn EEuropa, AAmerica, AAustralasia ººi AAfrica. PPremiul CComputing
Reviews AAward ((ACM, 11986), mmembru aal AAcademia EEuropaea ((2008), RR.R.
Hawkins AAward ((2016), BBest CComputing BBook ((ACM, 22017), BBest PPaper AAward
(ACM SSTOC2017). PPrezentat iin New SSciientiist, PPour lla SSciience, SSuddeutsche
Zeiitung, CCorriiere ddella SSera ºi, îîn ccinci llimbi, îîn Wiikiipediia.



Cãrþi ººi aautori

Currtea  de  la  Arrgeºº

Anul XX ��� Nr. 33 ((100) ���Martie 220191188

S
pirit aal ttotalitãþii, cum îl numea Mihai Cimpoi
într-un amplu ºi monumental eseu (Modelul
de existenþã Eugen Simion, Ed. Institutul

Cultural Român, Chiºinãu, 2018, p. 53), Eugen
Simion este un hermeneut modern, care discipli-
neazã, din perspectivã exegeticã, sensurile ºi
semnificaþiile noilor paradigme ale criticii. Urmând
demersurile lui Julien Serge Doubrovsky (De ce noua
criticã?, Bucureºti, 1977), de a postula ideea creaþiei
de sine prin scris, el se impune prin investigarea ºi
interpretarea profundã ºi aplicatã a fenomenelor
literare, existenþiale ºi paradoxale din „lumea
spiritului” (În ariergarda avangardei, Editura Curtea
Veche, Bucureºti, 2012). „Ambiþia
mea a fost (ºi este încã) – se
confeseazã criticul – de  a construi
o literaturã, de a fi, întâi, arhitectul
unei generaþii ºi, apoi, comenta-
torul inspirat al unei literaturi…
Am ºi ambiþii mai mari. Am visat
de tânãr sã fiu citit, nu numai
pentru adevãrul textelor mele,
dar ºi pentru frumuseþea lor. Ca
o prozã superioarã de idei. Nu ºtiu
dacã am reuºit sau dacã voi reuºi.
Sigur este cã nu mi-am pierdut
speranþa… Spectacolul continuã
cu graþia lui Dumnezeu…”

În acelaºi context, alãturându-se
acestei mãrturisiri, teoria lui Cesare
Segre (Istorie-culturã-criticã,
Editura Univers, Bucureºti, 1986)
este în mãsurã sã clarifice semnele
ºi codurile aflate în corpusul
rigurosului sãu discurs literar: „Impulsul fundamental,
care stã la originea unei creaþii literare, […] se
manifestã printr-un complex de acte de semnificare
în care se depoziteazã impulsuri secundare (sau
considerate în mod greºit ca atare, care, încet-încet,
ajung sã constituie o reþea semanticã ce-ºi inte-
greazã sau poate chiar sã disloce impulsul de bazã
din centrul de gravitate), dar încearcã sã-i dea
o justificare semioticã.” 

Susþinând flagranþa adevãrului („sunt critic literar,
adicã un om care crede cã adevãrul existã”), Eugen
Simion este totalmente convins: „Critica literarã
nu este un domeniu al sacrificiului, este ºi unul al
plenitudinii morale ºi spirituale. Când terminã o carte
ºi, recitind-o, constatã cã este bunã, criticul capãtã
un sentiment de împlinire, de stabilitate. Nu mai
simte, cel puþin pentru o vreme, gustul cenuºii
pe limbã. Meseria noastrã este frumoasã ºi poate
sã ne dea sentimentul cã nu totu-i zãdãrnicie
în lumea spiritului” (În ariergarda avangardei).

C
u Fiicþiiunea jjurnaluluii iintiim (Editura Tracus
Arte, Bucureºti, 2018), Eugen Simion vine
sã atenueze accentuata „crizã a ficþiunii”

(p. IX) ºi sã glorifice un gen literar cãzut în desue-
tudine, minor pentru unii, fascinant pentru alþii:
jurnalul intim. Autorul nu întârzie în a ne determina
sã credem în existenþa celui de-al „doilea glas”, cu
alte cuvinte, al „eului aflat în expansiune” (Witold
Gombrowicz), care se aflã într-un permanent dialog
cu celãlalt eu, permiþând contactul autorului „cu sine
însuºi, un contact sau un pact de confidenþialitate
care, dacã nu este distrus la timp, devine public
ºi forþeazã porþile literaturii”. 

Textele-confesiune din primul volum al Ficþiunii

jurnalului intim, intitulat sugestiv Existã o practicã
a jurnalului intim?, sunt pretexte, simple pretexte,
anume invocate, provocate, nicidecum pentru a-l
contrazice pe George Cãlinescu care „considera
jurnalul o cronicã a neantului”, ci pentru a accepta
„posibilitatea de a stabili o retoricã”. „Fie chiar,
noteazã teoreticianul, sunt nevoit sã respect o
retoricã bazatã pe contestarea retoricii literaturii.”
Investitura literarã a textului diaristic (p. 16), sublinia,
pune în aparenþã problema luptei eului profund cu
paradoxalul eu biografic, în realitate dându-ne ºansa
ºi acordându-ne dreptul de a fi martorii prezenþei
spiritului creator (p. 4), în construcþia „biografemelor”

unei istorii literare
autentice, validate,
totuºi cu o „contin-
genþã subiectivã”
ºi cu o „ficþiune a
nonficþiunii” (p. 19),
toate circumscrise
timpului trãirii ºi
timpului scriiturii.
Aºadar: o retoricã
a negaþiei retoricii,
o artã poeticã a
refuzurilor, o convenþie
care denunþã în chip
radical convenþiile
literaturii, cum recu-
nosc toþi diaristologii
din lume (p. VI). 

Circumscrierea
„retoricii sinceritãþii”
în jurul a ceea ce

am putea numi o exhibare (e drept, seducãtoare,
metafizicã) a convenþionalismului, permite, orice
s-ar spune, fixarea „sensului valorilor” literaturii
româneºti în cultura universalã. În aceastã situaþie,
„moartea autorului”, propovãduitã de P. Valéry, devine
definitiv exclusã, nu mai reprezintã un accident în
care limbajul corespunde „haosului teoriilor critice”
(I.A. Richards), generat, evident, de un eu fetiºizat,
aflat într-o „de-textualizare” nejustificatã. 

D
ihotomia ttext-aautor, unde textul/scriitura
este, înainte de toate, o realitate imanentã,
depãºind astfel teza lui Jean Ricardou

(L’impossible Monsieur Texte) referitoare la abolirea
autorului, nu are rolul de a scoate, în cazul nostru,
autorul din ecuaþie ºi nici de „a explica prin existenþa
autorului opera”, ci de a înþelege în ce mãsurã
„existenþa este implicatã în operã”, întrucât „opera
modernã are alt statut ºi, în statutul ei, este înscris ºi
numele autorului” (În ariergarda avangardei). Ca om
de lume, puncteazã mai departe Eugen Simion, eu
profund sau voce impersonalã, el existã, ne încurcãm
mereu de el, ca de piticul lui Sainte-Beuve care, în
grãdina literelor, ne pocneºte mereu cu un bãþ peste
picioare. Pe cale de consecinþã, în contradicþie ima-
nentã cu formulele degrefate de miturile tradiþionale,
accentul trebuie pus, sfidând ispitele, pe „întoarcerea
autorului” în opera artisticã. A susþine dispariþia lite-
ralmente a autorului, din atemporalul scriiturii sale,
coincide cu un contradictoriu compromis de a neso-
coti timpul istoric al acestuia ºi cu „instituþionalizarea
subiectivitãþii” (Roland Barthes, Romanul scriiturii,
Ed. Univers, Bucureºti, 1987, p. 133): „Iar miracolul,
dacã putem spune aºa, este cã aceastã activitate
narcisistã naºte mereu, de-a lungul unei literaturi

seculare, aceeaºi întrebare –
de ce? Închizându-se în cum
sã scriu, scriitorul regãseºte,
pânã la urmã, întrebarea,
deschisã prin excelenþã: de
ce lumea? Care este sensul
lucrurilor? De fapt, doar în momentul în  care
îºi devine propriul scop, activitatea scriitorului
dobândeºte un caracter mediator: scriitorul concepe
literatura ca scop, iar lumea i-o restituie ca mijloc;
iar, în aceastã decepþie nesfârºitã, scriitorul regãseºte
lumea, o lume stranie, de altfel, din moment
ce literatura o înfãþiºeazã ca întrebare ºi niciodatã,
la urma urmelor, ca rãspuns” (pp. 126-127). 

Eugen Simion, fãrã sã fie afectat de aprehen-
siunea faþã de vreo posibilã „fantasmã care ne
împiedicã sã vedem textul” autorului, postuleazã
mitul, eliberat de complexe, subjugat deci de dilema:
ce se întâmplã azi cu mitul Barthes? ªi, tot el explicã:
„Mitul este, evident, în pierdere de vitezã. Bizantinul
Barthes nu mai este pentru noile generaþii de intelec-
tuali ceea ce era în anii ’60 sau anii ’70... Nici semio-
logia nu mai ocupã, în universitatea francezã, locul
pe care îl avea în deceniile anterioare. Imperialismul
ei a încetat. Ea luptã sã supravieþuiascã... Concu-
renþa e durã. Au apãrut alte metode mai productive,
capabile sã surprindã în text ceea ce critica forma-
listã refuzã sã vadã... Mutaþie fireascã. O pregãtise,
într-un anumit sens, chiar Barthes, sau, mai bine
zis, ghibelinul din el, omul plãcerilor secrete, spiritul
neliniºtit ºi abil, bizantinul strecurat în ºcoala lui
Saussure... Cãci, un fapt îmi este limpede în legãturã
cu Roland Barthes: mitul lui intelectual se bizuie
pe un imens paradox: paradoxul legislatorului care
introduce atâtea clauze ºi nuanþe, încât legea
se dizolvã, realmente, într-o sclipitoare prozã spe-
culativã. ªi tocmai acest paradox al ambiguitãþii
împiedicã mitul sã moarã. ªtiinþa semiologului se
dateazã, creaþia din interiorul ei rãmâne” (Fragmente
critice, I, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1997).           

Î
n ddeplinã oosmozã ccu ggândirea barthes-ianã,
Eugen Simion cuantificã, asemenea lui Friedrich
Nietzsche (Amurgul idolilor, Ed. Humanitas,

Bucureºti, 2002), rezistenþa la adresa marilor idei
în favoarea cãrora s-au pronunþat ºi le-au urmat
adesea, am spune fãrã raþiune, filosofii. „Inexistenþa
autorului” presupune, desigur, ºi inexistenþa scriiturii.
Dãrâmarea idolului nu reprezintã o cauzã, nici o
prioritate. Cu arguþie, Simion pledeazã mereu, tot
mereu, pentru „o esteticã (barthes-ianã – n.n.) a
plãcerii textuale”, care include în organicitatea ei
„scriitura cu voce tare” (p. 208), împrejurare în care
omul ºi opera, influenþându-se reciproc, „descifrând
ºi recunoscându-se” (P. Valéry), participã la (re)naº-
terea unui om nou „care face în sine ceea ce numai
el singur poate face”. Simion, deloc permanent
enigmatic, anticipând o posibilã utopie în relaþia
creator-operã, ne pune la încercare logica: în ce
termeni trebuie sã gândim azi responsabilitatea
omului care scrie faþã de omul care trãieºte ºi, în
mod indiscutabil, responsabilitatea celui din urmã faþã
de cel dintâi? Cât de liber este autorul faþã de opera
pe care a adus-o pe lume ºi cãreia i-a dat drumul
în lume? Dar cât de autonomã, independentã este
opera faþã de creatorul ei, în aceastã primejdioasã
cursã spre eternitate” (În ariergarda avangardei). 

Eugen SSimion ssau pprin llabirint,
în ccãutarea ttimpului mmãrturisit...

Fllorrian CCOPCEA

D
espre eexagerãrile, ffalsele aafirmaþii ººi ppromisiunile nneonorate în aceastã
cursã, precum ºi despre rolul matematicii în acestã problemã, am scris
în C.S. Calude, E. Calude. The Road to Quantum Computational

Supremacy, https://arxiv.org/pdf/1712.01356.pdf, 2019. 
Evident, cursa are ºi efecte benefice, uneori surprinzãtoare. Un exemplu este

tendinþa ca o problemã rezolvatã eficient de un algoritm cuantic sã atragã atenþia
ºi sã stimuleze crearea de algoritmi clasici la fel de eficienþi ca cei cuantici. În
C.S. Calude. De-quantising the Solution of Deutsch's Problem, Int’l. J. Quantum
Information, 5 (2007), 1-7, am propus termenul de de-cuantizare pentru gãsirea
unui algoritm clasic echivalent cu un algoritm cuantic performant. Un rezultat

splendid a fost obþinut recent de E. Tang (un student de 18 ani de la UT Austin)
care a de-cuantizat un algoritm cuantic rapid pentru problema „recomandãrii"
(A Quantum-Inspired Classical Algorithm for Recommendation Systems,
https://arxiv.org/pdf/1807.04271.pdf, 2018): sã se obþinã un algoritm capabil sã
anticipeze rapid preferinþele unui utilizator având acces doar la o bazã de date
incompletã de preferinþe ale utilizatorilor. Este rezultatul semnificativ? Da, pentru
cã experþii în calculabilitatea cuanticã au considerat (sperat?) cã soluþia cuanticã,
obþinutã doar cu un an înainte, nu poate fi egalatã de nicio soluþie clasicã.

Se poate anticipa viitorul calculatoarelor cuantice? Dar al supremaþiei
computaþionale cuantice? Propun sã reluãm discuþia peste 10 ani…
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D
ubla iipostazã, aa sscriitorului sscriptor, are
meritul, în genere, de a nu fi convins cã
„moartea autorului reprezintã moartea

Tatãlui sau retragerea lui, nietzscheanã, din lume.
Un mit moare, un nou mit se iveºte: mitul dispariþiei
mitului Autorului. Lectorul este, în sfârºit, liber.”
Pentru a ajunge la impactul planificat, Eugen Simion
ne propune „o lecturã a dedesubturilor operei, a
miturilor ei interioare, încorporate în lucrurile cele
mai umile, ascunse în zonele cele mai îndepãrtate”.
Introducând, deloc polemic, în hermeneutica relaþiei
autor-operã, ideea de semioticã, sugeratã fãrã însã
a teoretiza, Simion ne orienteazã spre un altfel de
tip, cartezian (nu este greºit spus), al conºtiinþei
sale filosofice, predispuse la un anti-ecletism, fãrã
o dorinþã evidentã de a pãºi pe urma unor modele
consacrate. De aceea (cu riscul abaterii de la metoda
programaticã pe care ne-am impus-o), vom accentua
observaþia cã limbajul ºi stilul esteticianului trebuie
raportate la principiile iconoclaste ale criticii literare,
operaþiune deosebit de necesarã, aplicatã în
„alegerea esteticã” (I.A. Richards, Principii ale criticii
literare, Editura Univers, 1974, p. 28) ºi în
„caracterul estetic” (Idem, p. 34) al „unor
stãri de spirit, unor experienþe” (Idem,
p. 39), în lipsa cãrora nu am putea motiva
indiscutabila corespondenþã între modul
de existenþã al autorului ºi cel al operei-
obiect. Criticul, în viziunea lui E. Simion,
slujeºte un zeu necunoscut, care apare de
oriunde ºi nu se reveleazã decât prin operã. 

Cu autoritatea ce îl caracterizeazã,
E. Simion îºi acceptã, ca pe o fatalitate,
statutul de „strateg al criticii ºi istoriei literare
care, pe de o parte, se lasã antrenat în
strategiile teoretice ºi practice, iar, pe de
altã parte, se sustrage cu prudenþã acestor
spectacole ale variabilitãþii de programe,
canoane, metode, declicuri hermeneutice,
avându-ºi o strategie a sa, cu anumite
dominante clasice, tradiþionale, ce þin
de o raþiune de a fi – organicistã, venind
din natura lucrurilor –, de o chemare eternã.
Cauzalitãþile ce determinã schimbãrile
modurilor de a înþelege literatura ºi însuºi
demersul critic sunt exterioare, vin dintr-o
stranietate freudianã, dintr-un înafarã extrinsec.

Existã, însã, o cauzã sui generis, intrinsecã, ce
þine de un principiu – lãuntric – al raþiunii suficiente.
De aceea, se consacrã, cu o fervoare permanentã,
arãtãrii temeiului ºi punerii ideilor într-o ordine logicã
ºi conform unei relaþii cauzale. Cautã, cu alte cuvinte,
o invariantã deontologicã, dincolo de schimbãrile
nãucitoare de sensibilitãþi, gusturi, metode, unghiuri
evaluative. Atent la demoniile momentului, aducã-
toare de confuzie axiologicã, se încrede daimonului
lãuntric, convingerilor determinate de propria
experienþã intelectualã, de propriul model existenþial.
Simion rãmâne, în toate împrejurãrile ºi în ciuda
tuturor facticitãþilor, Simion.” (Mihai Cimpoi,
op. cit., pp. 37-38) 

N
u sse ppoate ppretinde cã, în actul propriei
sale creaþii, criticul se retrage din paradigma
scriitor-operã, doar pentru a observa sau

a fi martorul interesului de comunicare a acestora;
rolul sãu fiind definit, chiar ºi de noua criticã, drept
o acþiune de recuperare a mesajului identificabil
în structura operei de artã, vãzutã, mai ales în
postmodernism, ca un cronotrop. Interesul lui
Eugen Simion pentru recurenþa procesului cognitiv,
desfãºurat la nivelul praxis-ului, este tot mai vizibil
dominat de un anume „pluriperspectivism de speþã
nietzscheanã”, cum sugereazã M. Cimpoi (Idem,
p. 174), cu rezerva cã „noul critic mediteazã nu doar
asupra literaturii, ci ºi asupra criticii înseºi, nu doar
asupra limbajului, ci ºi asupra metalimbajului care
este critica” (Idem, p. 173). Carevasãzicã, homo
novus criticus „este, în chip obsedant, teoretician
al literaturii ºi teoretician ca om de metodã (guelf)”.
Eugen Simion, aflat în aceastã ipostazã, formuleazã
„entitãþi metafizice direct cognoscibile” (I.A. Richards,
op. cit., pp. 56-57), care alcãtuiesc un sistem cultural
original ºi funcþional, datorat, evident, atitudinii de
a asista fãrã a nu interveni prompt contra „declinis-
mului contemporan” al literaturii, aflatã, cum anunþa
Tzvetan Todorov, „în primejdie din cauza a trei maladii:
solipsismul, nihilismul, formalismul”. (M. Cimpoi,
op. cit., p. 47)

Eugen Simion, creator al unei mitologii
contemporane a criticii, introduce în discursul

sãu o multitudine de coduri cu semnificaþii trans-
istorice, puse în valoare de curentele literare în
agonie în fiinþa literaturii. Acest mod de a contribui
la supravieþuirea naturalã a unor arhetipuri, care
ºi-au avut rostul lor de necontestat în desfãºurarea
complexã a semiosisului, certificã, într-un fel, raþiu-
nea pentru care au fost inevitabil „conceptualizate”,
permite metamorfozarea istoriei în mituri ºi deter-
minarea autorului de a se privi în „oglinda sinelui”
(p. 256) ºi a se pune „într-un discurs”, transfor-
mându-i „eºecurile, ezitãrile, vulnerabilitãþile într-un
text”. ªi textul reuºeºte sã transforme – decide
E. Simion – aceste mituri ale fragilitãþii ºi insecu-
ritãþii fiinþei în mituri fondatoare, stabilizatoare. 

Întreaga arhitecturã a masivei lucrãri Ficþiunea
jurnalului intim dezvoltã, în elementele sale profund
morfologice, fenomenologia unor culturi aflate mereu
în expansiune cãtre modernitate. Teoreticianul
propune spiritului, aflat continuu între mitologia
ºi proiecþia unui imaginar spiritual nemãrginit, o
identitate existenþialistã, fundamentalã. Eseurile
cuprinse în acest important studiu, pe care le

considerãm
drept episis-
teme, în sensul
acceptat de
Foucault
(L’archéologie
du savoir,
p. 250), par,
o „operã
nonfictivã”,
„palimpsesticã”
(împãrtãºind
viziunea unui
cronograf
„orwellian”
ºi nu a unuia
ficþionar), care,
„respingând,
principial,
convenþiile
literaturii, îºi
creeazã propria
poeticã” (p. XI). 

E
ugen SSimion, nneliniºtit ppermanent (ºi nu
obsedat!) de întrebarea: ce este jurnalul
intim?, inventeazã/creeazã un alt tip de

arhitext care, depãºind canoanele diarismului,
conferã construcþiei ºansa glisãrii unui gen literar
genetic ºi invariabil spre altul, fãrã însã a avea
apartenenþã la textualism. Prinde contur, aºadar,
construcþia unui univers în care, explorându-se cu un
ochi anti-narcisian, se refugiazã nu pentru a-ºi refula
obsesiile, trãirile ºi dorinþele, ci pentru a întemeia,
în câmpul literar, un limbaj propriu, subjugat/adaptat/
asimilat lexis-ului activ/ontic al literaturii române.
La aceastã stare de manifestare a logos-ului am
putea valoriza, evident, din reflex istorico-semantic,
„demonstraþia criticã” a eseistului despãrþit de
E. Lovinescu ºi de G. Cãlinescu, cum recunoaºte,
potrivit cãreia, susþine, citându-l pe Joubert: „Nimeni
nu poate sã facã atât de bine un jurnal decât un om
de spirit care nu-i în stare sã facã altceva mai bun”.
Dar, admitem, E. Simion îºi ascunde premeditat
revelaþiile ºi ne provoacã subtil sã ne adâncim în
lecturã pentru a-i descifra meditaþiile ºi a-i cunoaºte
povara din suflet. „Ficþiunea jurnalului intim nu-i o
carte obiºnuitã, se confeseazã autorul, este un eseu;
mai bine organizat ºi cu o respiraþie mai lungã decât
altele, în care teoria ºi critica literarã încearcã sã se
împace ºi sã se completeze. Am mai folosit aceastã
metodã în Întoarcerea autorului ºi am observat cã
n-am scandalizat prea mult pe cei care mã citesc.
Am reluat-o, acum, cu alte mijloace critice ºi, cum
am precizat, cu altã stare de spirit. 

Modelul ei critic românesc este splendidul studiu
cãlinescian Principii de esteticã: o meditaþie liberã în
jurul unei ecuaþii complexe ºi un numãr de încheieri
provizorii, ca într-un roman cu un final deschis. Un alt
punct de reper poate fi chiar Deliberarea lui Barthes,
un teoretician atipic, strãlucitor, provocator, nu de
puþine ori iritant pentru spiritul constructiv. Am insistat,
în partea dedicatã diarismului românesc, asupra
laturii istorice, din motive lesne de înþeles. Þelul
meu a fost sã dovedesc cã o culturã ca a noastrã (o
culturã, repet, a pudorii ºi a bunei-cuviinþe) a întârziat,
dar n-a împiedicat, în cele din urmã, apariþia jurnalului
intim ca gen literar. Mult timp, el a crescut în umbra
literaturii, departe de interesul public, dar când

condiþiile au fost prielnice (sau, cum zic sociologii
literaturii: când orizontul de aºteptare a fost favorabil),
jurnalul a ieºit din sertar ºi a devenit un bun public.
Citit, acceptat, chiar preferat în unele cazuri. M-am
mirat (ºi, totuºi, nu m-am mirat prea mult), când
am constatat cã jurnalul meu parizian (Timpul trãirii,
timpul mãrturisirii) este mai citit decât opera mea
criticã. Aº fi preferat sã fie altfel, dar n-am încotro,
mã resemnez în faþa evidenþei…” (p. XXII).

A
m rrecurs lla aacest llung ffragment, din
Introducerea trilogiei, pentru a infirma, în
parte, condiþia de l’écriture du „je” asumatã

din aserþiunea  lui Joubert ºi pentru a recunoaºte
cã extrovertitul Eugen Simion, de-a lungul timpului
consacrat triumfului literaturii asupra haosului cultural,
„provocat” de postmodernism, a creat literalmente
opere fundamentale, un act de limbaj (cum se
exprima în sens locutoriu Gérard Genette: Introdu-
cere în arhitext. Ficþiune ºi dicþiune, Ed. Univers,
Bucureºti, 1994, p. 121), produs în scopul persona-
lizãrii eului. „Artistul, ca ºi Dumnezeul creaþiei,
rãmâne înlãuntru sau îndãrãtul lucrãrii sale, sau
dincolo de ea, ori deasupra ei, nevãzut, subþiat
pânã la nefiinþã, imposibil, curãþindu-ºi unghiile”,
se pronunþa James Joyce în Portret al artistului
în tinereþe. 

Scrierea lui Simion, de departe net superioarã
esteticii bildungsromanului amintit, fãrã vreo legãturã
cu biografia deghizatã a lui Stephen Dedalus, vine,
barthesian vorbind, sã glorifice unicitatea operei
literare. Este, aºadar, înmagazinatã, în aceasta,
memoria culturalã a unei lumi întrucâtva destructuratã
care, în orice formã ar fi ea cultivatã, reprezintã
raþiunea de a fi a operei, dimensiunea interioarã „a
creaþiei înseºi, experienþa unui spirit care elaboreazã
pe mãsurã ce gândeºte ºi se exprimã” (Timpul trãirii,
timpul mãrturisirii). Deºi refuzã pânã la un anumit
punct cultul formei, Simion îi consolideazã structura,
„infiltrându-se”, lucid ºi exaltat, în „anatomia” ei.
Adeziunea la o formã contrapuncticã, cu semnificaþii
de cerinþã semioticã, permite sã ne raportãm,
sincronic, urmând traiectul pe care discursul critic
îl oferã, la o de netãgãduit „formã de catharsis”
(p. XXIII). Jurnalul propus ºi elaborat de Eugen
Simion „se transformã într-un text” din care autorul
a fost alungat provizoriu pentru a lãsa locul unei
analize diaristice literaturizate ºi a unor explicaþii
axiologice „fictiv autobiografice”, marcate, evident, de
iluminãrile marilor spirite ale civilizaþiei. Absenþa eului
din spaþiile invocate, înlãuntrul cãrora îi descoperim
pe Roland Barthes, G. Cãlinescu, Balzac, Flaubert,
Proust, Eugen Ionescu, Eminescu, Arghezi, Paul
Valéry, Sainte-Beuve, Georges Poulet, Jean Rousset,
Gide, Jünger, Pavese, Julien Green, Mircea Eliade,
Virginia Woolf, Paul Claudel etc., este o strategie
excelent fundamentatã, histrionicã, utilizatã pentru
a omologa ºi certifica jurnalul ca operã literarã, asta
în pofida unor disocieri perifrastice. Eugen Simion
este un intelectual rasat, înzestrat cu ºtiinþa de
a face literaturã chiar ºi atunci când neagã cã face
literaturã. Este aceastã observaþie, de sorginte onto-
fenomenologicã, dimensiunea unui crez care, inevi-
tabil, legitimeazã, în sens clasic, kantian, conceptul
de „gradul zero” al literaturii, privitã, datoritã ºi
insuficienþei elementelor sale estetice ºi a limitelor
accidentale epistemologice, în total contrast
cu discursul confesiv, anti-artã, anti-stereotipic. 

L
iteratura ppropriu-zzisã, bbazatã ppe iintuiþie,
cunoaºtere ºi experienþã, este „limbul
Textului”, deloc demodat, constrâns sã

investeascã identitate „idiolectului”. Comentând
competenþa textului, atribuitã de R. Barthes
„Literaturii Depline”, criticul transgreseazã unitãþile
comunicative solicitate în „pivniþele textului”, acestea
putând fi „ultimul avatar” chiar ºi al culturii române,
lucru, de altfel, subliniat ºi de eseistul nostru: „Dupã
aceastã finã speculaþie, te întrebi (te tot întrebi) ca ºi
autorul: meritã, oare, sã þii un jurnal, dacã el nu poate
ajunge o operã? ªi, mai ales, când autorul de jurnal
este ºi critic literar sau naratolog, poetician: meritã
sã citeºti jurnale intime, meritã sã pui bazã pe
aceastã anticamerã-capcanã a Textului ºi meritã
sã iei în seamã adevãrul din interiorul capcanei,
anticamerei, bucãþelei de Text?... Barthes încearcã
sã ne convingã cã meritã, doar cu condiþia ca
jurnalul sã fie travaillé a mort, pânã ce el devine
altceva decât este…” (p. 14).
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„A
lese ffabule este rrevanºa tardivã pe care
literatura românã îºi permite s-o ia asupra
începuturilor sale beletristice. Este un

punct de rãscruce, puþin înþeles încã, un semn de
modernizare ºi diversificare literarã, o primã adiere
a unui dezgheþ literar care se produce curând
ºi care va afecta toate structurile culturale ale epocii.
Meritul descoperirii, interpretãrii ºi editãrii lui Nicolae
Oþãlea  îi revine integral lui Mircea Popa.” (ªerban
Cioculescu, 200 de ani de fabulã româneascã,
în România literarã, 1985)

Am început cu aceste cuvinte ale criticului ªerban
Cioculescu, vrând sã accentuez faptul cã profesorul
Mircea Popa a reuºit, prin descoperirile fãcute prin
marile biblioteci naþionale ºi cele din Europa, sã mute
efectiv graniþele literaturii române scrise: iatã, fabula,
aceastã specie literarã se dovedeºte a avea peste
250 de ani de existenþã în spaþiul literar românesc,
dupã ce alþi critici ar porni de la începutul secolului al
XIX-lea abia. Mircea Popa face descoperirea acestei
cãrþi vechi la Biblioteca Centralã Universitarã „Lucian
Blaga” din Cluj-Napoca în anul 1978, când publicã
în revista Steaua (O carte veche necunoscutã) un
articol despre descoperirea sa, iar apoi un altul
intitulat Un scriitor încã necunoscut: Nicolae Oþãlea
ºi cea dintâi carte de fabule în limba românã, în
revista Luceafãrul din martie acelaºi an. Pânã în anul
1980, critica literarã din România nu a sesizat impor-
tanþa acestei cãrþi, iar profesorul, pentru a accentua
importanþa cãrþii, introduce, cu mici modificãri,
articolul în volumul sãu numit Tectonica genurilor
literare, apãrut la Editura Cartea Româneascã.
Între timp, apare Dicþionarul literaturii române de
la origini pânã la 1900, în care Florin Faifer aduce
completarea: Beci (Viena), tipografia Kþrzibºk, 1784.
Dicþionarul cuprinde ºi cele douã studii ale criticului
ºi istoricului literar Mircea Popa. Descoperim astfel

cã scriitorul Nicolae Oþãlea era un bãnãþean cultivat,
poliglot ce se integreazã miºcãrii iluministe ºi se
înscrie în pleiada marilor iluminiºti transilvãneni:
Samuil Micu, Gheorghe ªincai, Petru Maior, Ioan
Budai Deleanu, prin trãsãturile curentului iluminist
pe care le ilustreazã prin fabulele sale. Acest autor
se face cunoscut prin siguranþa ºi bogãþia lingvisticã,
prin modernitatea surprinzãtoare a neologismelor,
prin modestia cãrturarului autentic ce nu-ºi arogã
decât dreptul de a adãuga: „la fiecare fabulã din gios
o scurtã învãþãturã, morala, ipsis verbis”.

C
artea ppublicatã dde pprofesorul MMircea PPopa
este o revanºã tardivã a literaturii române,
un semn de modernitate ºi diversitate

literarã, „O primã adiere a unui dezgheþ literar care
va afecta toate structurile culturale ale epocii”,
conform opiniei lui ªerban Cioculescu. Meritul îi
aparþine, cum spuneam, criticului ºi istoricului literar
Mircea Popa, care mutã efectiv graniþele literaturii
române spre începuturi, nu doar în cazul lui Nicolae
Oþãlea, ci ºi al altor scriitori români, cum ar fi Lucian
Blaga prin volumul Ceasornicul de nisip ori Cuvinte
de laudã de Samuil Micu, volum care îl atestã pe
acesta drept mare poet. Prin aceste cãrþi, Mircea
Popa este singurul critic ºi istoric literar contemporan
care a impus un scriitor în literatura românã, un
descoperitor de valori, adevãrate comori ale literaturii
noastre, cu talent, muncã asiduã, luciditate ºi reflexi-
vitate. Desigur, în ºirul cãrþilor aduse în actualitate
meritã a fi amintite corpusul de corespondenþã
George Bariþiu, scrierile lui Vasile Goldiº, opera
publicisticã a lui Corneliu Coposu, Constantin Hagea,
Emil Boºca Mãlin, Ioan Barac, Lucreþia Suciu,
Dimitrie Meciu º.a. 

Criticul ºi istoricul literar Mircea Popa a avut un
rol important în cunoaºterea ºi reintegrarea literaturii

exilului ºi diasporei româneºti.
În literatura contemporanã
postdecembristã, cu acribie
ºi devoþiune, l-a introdus pe
Grigore Cugler în literatura
românã (ediþia Apunake ºi
Vi-l prezint pe Þeavã, Alb ºi
negru), a publicat corespon-
denþa lui Lucian Boz, a îngrijit cinci ediþii din opera lui
Vintilã Horia, una dintre operele lui Grigore Arbore.
Cu o exactitate de ceasornic elveþian, criticul demon-
streazã cã are cultul muncii bine fãcute, a documen-
tului inedit, cu încântare ºi pasiune, omul ni se
dezvãluie ca un exhaustiv, mistuit de sistematizare,
descoperire, luciditate, tãios, uneori, surâzãtor alteori,
aºa ca nimeni altul în literatura noastrã. Recent a
publicat douã volume din scrierile lui Victor Papilian,
din care unul de Dramaturgie, total ineditã. A reeditat
cartea de Cântece câmpeneºti, fiind cea dintâi carte
româneascã apãrutã la Cluj. Alte ediþii pe care le-a
îngrijit: George Moceanu, Grigore Sima al lui Ion,
Ioan Miclea, Ionel Jianu, ªt. Aug. Doinaº (Poezii de
tinereþe) ºi multe, multe altele. Iatã ce spune Mihai
Coman în Luceafãrul, ca un elogiu adus Maestrului:
„Ca urmaº al unei familii de preoþi bihoreni, profesorul
clujean pune în întreprinderile sale o devoþiune
ce seamãnã celei a slujitorilor de altare. Dupã cum
strãduinþele sale pe teritorii livreºti, uneori aride ºi
lipsite de elemente spectaculoase, ne evocã truda
þãranilor ce arã un pãmânt pietros, plin de spini.”

M
ulþumim, ddomnule pprofesor, pentru toate
binefacerile aduse literaturii române,
care ar fi cu mult mai sãracã fãrã scrierile

domniei voastre! Sã ne trãiþi, ori vechiul Zo te custe,
Maestre, aºa cum zic bãtrânii bihoreni, cu plecã-
ciunea reverenþioasã a unui discipol!

Mircea PPopa ssau rreflexivitatea llucidã
Marria VVAIDDA

Douã rromane dde eexcepþie
Ion CC. ªªTEFAN

Î
n nnopþile aacestea
prelungi dde iiarnã,
împodobite cu sãrbãtori

tradiþionale, poate cã preocu-
parea cea mai încântãtoare
devine citirea unor cãrþi
cu întâmplãri de odinioarã,
reluând lectura din anii trecuþi,

cu o viziune nouã, mai emotivã ºi mai aplicatã.
Parcã se scria altfel, cu mai multã rãbdare, cu

forþa evocatoare a faptelor mãrunte, care deveneau,
deodatã, esenþiale, în viaþa unor oameni simpli din
mahalalele bucureºtene pitoreºti ºi pline de inedit.
Aºa mi s-au pãrut, la o nouã parcurgere, douã dintre
romanele esenþiale ale prietenului meu Pavel Pereº,
Mântuiþi inimile noastre (Editura Marcela Peneº,
Bucureºti, 2011) ºi Viaþa ºi petrecerea constructorului
Constantin Damian (Casa Editorialã Floare Albastrã,
Bucureºti, 2013), cãrþi alcãtuite prin descifrarea
sufletelor unor oameni simpli, harnici ºi cinstiþi,
dintr-un cartier mãrginaº al Capitalei, cu obiceiurile
lor strãmoºeºti, aduse în inima þãrii, din þinuturile
de pretutindeni, de unde proveneau fiii foºtilor þãrani
harnici, deveniþi orãºeni, cu viaþa lor de familie ºi
vecinãtate, în condiþiile noilor preocupãri de muncitori
urbani ºi ai noilor aºezãminte, cu petrecerile de
pominã, dar prin pãstrarea respectului dintre oameni,
cu o credinþã creºtinã temeinicã, transmisã cu evlavie
copiilor, cu bune relaþii între comunitãþile de pe
aceeaºi stradã sau uliþã, care aparþineau parcã unei
familii mai largi, unei comunitãþi abia statornicite,
în mijlocul cãreia te simþeai întotdeauna bine.

Romanul Mântuiþi inimile noastre a fost tipãrit în
anul 2011, la o tipografie din cartierul pe care-l apro-
ximez, dupã indicaþiile aluzive din text, cam între
ªoseaua Olteniþei ºi ªoseaua Giurgiului, Apãrãtorii
Patriei, împrejmuind Cimitirul Bellu ºi apoi spre dreap-
ta, cãtre comuna Domneºti, revãrsându-se spre câmpie.

Dar ce importanþã mai are aceastã hotãrnicie când
viaþa familiei Avel ºi Ludovica Rareº reprezintã inima
ºi pulsul comunitãþii – existenþe evocate de autor cu
atâta emoþie ºi respect încât ne devin ºi nouã dragi.

Acþiunea este oarecum atipicã, deoarece curge
dinspre moarte spre viaþã, adicã, dupã decesul
lui Avel cel bãtrân, soþia sa iubitoare, Ludovica,
ºi Avel cel tânãr, fiul, povestesc nu doar despre
supravieþuire, prin evocarea permanentã, ci reînvie
faptele brave ale lui Avel bãtrânul, munca ºi petre-
cerile lui, prieteniile, extinse la noua comunitate,
în mijlocul cãreia a trãit, readucându-le într-un
prezent permanent, la care devenim ºi noi martori,
fie prin simpla naraþiune, fie prin lungile monologuri
ale Ludovicãi, asemenea unei rugãciuni.

Avem, astfel, sub priviri parcã o a doua existenþã
a lui Rareº, mult mai intens evocatã, ca ºi cum perso-
najul le-ar retrãi alãturi de cei care mai dãinuiesc încã
pe pãmânt. Aflãm cum s-au cunoscut cei doi, în tine-
reþea care s-a fixat în timp ca un tablou al unei iubiri
unice, cum ºi-au nuntit iubirea cea mai înflãcãratã,
cum au avut doi copii, un bãiat ºi o fatã; apoi au apã-
rut nepoþii celor doi protagoniºti centrali, care-i vizitau
cu respect ºi cadouri de sãrbãtori, într-o continuã reîn-
noire a generaþiilor ºi curgerea vieþii spre eternitate.

C
unoaºtem ppersonajele mai evidente ale
cartierului, rotindu-se în jurul familiei Avel:
profesorul Andrei Serafim, preotul Iuliu

Hossu, pictorul Horia Luca, amestecaþi printre nume
ale unor personalitãþi ale politicii ºi culturii noastre
din vremea aceea: Petru Groza, Virgil Carianopol,
Octavian Goga, Pãstorel Teodoreanu – despre care
ne întrebãm dacã au fost sau nu locuitori reali ai
acelui cartier, ori autorul i-a aºezat alãturi de ceilalþi,
pentru o coloraturã amãgitoare de epocã, conferind
acþiunii o trãinicie de autenticitate, iar faptelor
romanului o luminã mai puternicã, fiindcã „Viaþa este
o iluzie fluturând pe catargul unui corsar” (p. 53), iar,
dupã afirmaþia personajului narator, „ªtiu cã am fost
martorul unui timp minunat, mereu mã gândesc la
acel timp ca sã-l întocmesc pe urmãtorul" (p. 53). Aºa
înþelegem mai bine firele existenþiale ale unor trãitori
de pe la sfârºitul celui de Al Doilea Rãzboi Mondial,
urcând prin timp spre Festivalul Internaþional al Tine-
retului, ori defilarea de la 23 august, sugerându-ne

cã, în calea unor vremelnice schimbãri (ºi a
vremurilor schimbãtoare), singurele care rãmân
infiltrate în zidul existenþial sunt memoriile unor
oameni puternici, deoarece „Sã-þi pui sufletul în
bãtaia soarelui, ca sã fie ecoul atâtor suflete este
un miracol, nu oricine îl are” (p. 54).

Perle verbale asemãnãtoare (îmbinare între stil
ºi înþelepciune) poþi sã culegi (câte vrei) din cele
douã romane ale lui Pavel Pereº, cum descoperim
ºi în Viaþa ºi petrecerile constructorului Constantin
Damian. Ce titlu prelung ºi complicat, prea explicativ!
Dar autorul mi-a mãrturisit cã a vrut sã scrie chiar
despre un om anume, care i-a fost prieten, despre
un constructor priceput, un fel de Meºter Manole
al perioadei democratice, excelând prin hãrnicie ºi
inteligenþã, liber ºi degajat în existenþa sa tumultu-
oasã, petrecãreþ ºi bun familist, având de crescut,
educat ºi îndrumat pe drumul propriei lor vieþi doi
bãieþi care i-au urmat modelul, veghindu-l pe meºte-
rul cel mare pânã în ultimele clipe ale existenþei sale.

E
xistenþa rrealã nnu eeste oocolitã, nici înfrumuse-
þatã, ci reprezentatã în simplitatea ei, fiindcã
„Viaþa este o imagine compusã din multe

imagini, care derivã unele dintr-altele în aºa fel încât
totul pare identificabil, dar nicio imagine nu se poate
suprapune peste o altã imagine, fãrã sã producã o
nouã imagine. Aºa ca-n realitate – de multe ori nu te
recunoºti într-o situaþie pe care chiar tu ai stârnit-o”
(p. 139).

Dupã cea de a doua lecturã, sunt gata sã afirm
cã principala calitate a naraþiunilor lui Pavel Pereº
este stilul, forma elegantã ºi înþeleaptã de prezentare
a faptelor, prin expresii de-o aºa frumuseþe încât mi
se par uneori adevãrate bolþi de inteligenþã ºi subtili-
tate: „De obicei, schimbãrile trupului sunt temperate
ºi sufletul nu le ia în seamã, dar nici nu îndrãzneºte
sã le adune, sã le compare ºi sã ia în consideraþie
povara cãzutã asupra lui, pentru cã ºi sufletul are
poverile lui; suflet ºi trup se apãrã printr-o reciproc-
itate lucifericã uneori, paradisiacã alteori” (p. 99).
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H

otãrât llucru, RRodica

Lãzãrescu are o

vocaþie colocvialã

marcatã. Stau mãrturie

volumele de interviuri (vreo

trei, dacã am socotit bine)

publicate în ultimii ani. Acum

însã e vorba de „taifasul”

cultural pe care redactorul-ºef

al revistei Pro Saeculum din Focºani – pentru cã

aceasta este poziþia oficialã, ºtiutã de cunoscãtori,

a Rodicãi Lãzãrescu – îl dãruieºte cititorilor în cartea

Lia-Maria Andreiþã în dialog cu Rodica Lãzãrescu

(Editura Semne, Bucureºti, 2018, 262 p.).

Interlocutoarea Rodicãi Lãzãrescu, Lia-Maria

Andreiþã, este o personalitate complexã: cu studii

temeinice de drept, a fãcut o strãlucitã carierã de

diplomat, în departamentul cultural al MAE, cu

misiuni nu oriunde în lume, ci la Paris ºi Roma; artist

plastic, executând tapiserii de valoare, reþinute ca

atare de specialiºti ºi de iubitorii acestui tip de arte

vizuale; nu în ultimul rând, scriitor, autor de publi-

cisticã-eseu, douã romane, câteva volume de prozã

scurtã. S-a manifestat, de asemenea, în domeniul

reînvierii tradiþiilor de vârf ale gândirii ºi acþiunilor

diplomatice româneºti, pentru care a întocmit

câteva foarte documentate ºi trebuincioase lucrãri.

Ghemul amintirilor începe a se deºira sub

„bombardamentul” iscodirilor Rodicãi Lãzãrescu,

cu evocarea Negoeºtiului, satul natal al Liei-Maria

Andreiþã, care Negoeºti face parte dintr-un areal ce,

cu Gumelniþa ca reper, se plaseazã în circuitul valoric

al Cucutenilor, ceea ce împinge vechimea zonei

locuite spre 4500 de ani înainte de Hristos. „Mai mult,

gumelniþenii deþineau o tehnicã mai avansatã decât

confraþii lor în epocã, în arta picturii vaselor de

ceramicã.” (p. 13) În Evul Mediu, Negoeºtiul, aflat

la 40 de km de Bucureºti, este marcat de faptul

cã voievodul Matei Basarab a avut aici o reºedinþã

de varã, unde locuia cu împreunã cu Elina Doamna,

sora lui Udriºte Nãsturel, autorul Pravilei de la

Govora. Pe aici va trece renumitul Paul de Alep,

însoþindu-l pe Macarie, Patriarhul Antiohiei, în urma

cãrora ne-au rãmas mãrturii preþioase, privind mai

toate domeniile vieþii social-culturale ºi religioase.

„Însemnãrile lui Paul de Alep, mãrturiseºte Lia-Maria

Andreiþã, îmi dau un sentiment de mândrie, simþind

Mãnãstirea Negoeºti pe aceeaºi axã de încãrcãturã

spiritualã cu Arnota ºi Golia.” (p. 9)

A

nii ccopilãriei ppicurã multã cãldurã ºi

nostalgie în amintirile celor douã partenere

de rememorãri ºi aducerile lor aminte

interfereazã, uneori, suprapunându-se chiar. Lia-

Maria Andreiþã este o povestitoare neîntrecutã ºi,

în þesãtura evocãrilor, Negoeºtiul devine un axis

mundi cãtre care, nu doar spiritual, ci fizic, protago-

nista se va întoarce: gospodãria de la Negoeºti

n-a fost pãrãsitã niciodatã; soþii Andreiþã s-au întors

mereu acolo, ºi azi, pensionari fiind, au reînviat-o

cu totul. ªi nu-i aici – Doamne fereºte! – vreo urmã,

vreo bãnuialã mãcar de pãºunism, ci e dovada celui

mai fierbinte patriotism. Au colindat – aflãm din carte

– cele mai nebãnuite meleaguri ale lumii acesteia,

dar s-au întors, nedezminþit, la Negoeºti.

E drept cã Lia-Maria Andreiþã e o povestitoare

înnãscutã, captivantã ºi plinã de farmec, dar nu

e mai puþin adevãrat cã Rodica Lãzãrescu se pricepe

de minune s-o „biciuiascã”... blând ºi sã „stoarcã” tot

ce bãnuieºte – ºi bãnuieºte fãrã greº – cã l-ar putea

interesa ºi, încã o datã, captiva pe cititor. ªi pe cititor

îl intereseazã foarte multe lucruri.

Tapiseria ca artã n-a fost, pentru Lia-Maria

Andreiþã, un moft. Mai ales cã e convinsã cã „arta

creeazã punþi între oameni”. De aceea, expoziþiile

personale n-au fost puþine. ªi, ceea ce surprinde

e cã artista pune pe picior de egalitate o expoziþie la,

sã zicem, Muzeul Judeþean de Istorie „Sacerdoþeanu”

din oraºul Râmnicu Vâlcea, cu o alta la Academia

di Romania din Roma. Dar iatã-le enumerate la

p. 68: Biblioteca Metropolitanã „Sadoveanu”, Sediul

UNESCO, în Parcul Herãstrãu, la Muzeul Literaturii

Române, la Institutul Român pentru Drepturile

Omului, la sala „Gafencu” a MAE, la Casa Americii

Latine, la Institutul Cultural Român, la Muzeul

Civilizaþia Gumelniþa din Olteniþa ºi la Primãria

aceluiaºi oraº, la Muzeul Judeþean de Istorie

„Sacerdoþeanu” din oraºul Râmnicul Vâlcea, la

Centrul Cultural din Viena, alãturi de sculptorul

Gheorghe Iliescu-Cãlineºti, „pentru care mulþumesc

colegei mele Grete Tartler, care mi-a aranjat

ºi o conferinþã despre tapiseria româneascã, la

Universitatea din Viena”; la Institutul Cultural Român

din Veneþia, la Academia di Romania, din Roma,

„unde, cu multã eleganþã, ocupa jilþul de director

chiar regina din difuzorul copilãriei mele, doamna

Zoe Dumitrescu-Buºulenga, care a rostit cuvinte

frumoase la adresa tapiseriilor mele. Aici, atunci,

am devenit membrã a Academiei Internaþionale

de Artã Modernã.”

ª

i ttotuºi, îîn ssufletul LLiei-MMaria AAndreiþã primul

loc a fost ocupat de diplomaþie. Avem

propria-i mãrturisire la p. 71. Întrebatã de

Rodica Lãzãrescu: „Aveþi o socotealã a lucrãrilor

dvs.? Dar a expoziþiilor personale?”, Lia-Maria

Andreiþã rãspunde prompt: „– Numãrul tapiseriilor ºi

al expoziþiilor nu prea le-am þinut, pentru cã, în viaþa

mea, locul întâi a fost ocupat de o altã artã, aceea a

Diplomaþiei. Locuiesc pe ºoseaua Nicolae Titulescu,

iar la minister fãceam drumul pe jos; ºi la ducere ºi la

întoarcere. Trotuarul era presãrat cu gropi, în care-þi

suceai glezna, ºi scãldat în praf, de trebuia sã-mi

ºterg, vara, pedichiura cu ºerveþele umectate, când

ajungeam la birou. Dar dragostea mea infinitã pentru

acest minister de elitã mã fãcea sã cred cã merg

pe un drum drapat cu mãtase. Eram atât de mândrã

cã lucrez în aceastã nobilã profesie, diplomaþia, încât

îmi cheltuiam ultimul bãnuþ pe haine elegante. Nu

am avut nicio zi de concediu de odihnã, în anii când

puteam sã particip la concursuri de promovare în

grad diplomatic. M-am pregãtit întotdeauna ca pentru

admiterea la facultate. Am avut satisfacþii enorme –

ºi nu contenesc sã-i mulþumesc lui Dumnezeu pentru

grija pe care mi-a purtat-o.”

Aºa cum începe dialogul celor douã, te aºteptai

la o carte, de la cap la coadã, consacratã unei vieþi.

Este ºi asta, nici vorbã, ocupând douã treimi din

carte. Fire studioasã ºi pasionatã, Lia-Maria Andreiþã

e, în acelaºi timp, fascinatã de performanþa din

domeniul diplomaþiei a marilor personalitãþi ale istoriei

noastre zbuciumate. De aceea, o parte importantã

a cãrþii e consacratã evocãrii unor atari figuri proe-

minente. Autoarea acordã prioritate diplomaþiei

culturale – domeniu în care s-a miºcat ea însãºi

cu dezinvolturã – oficiale, dar ºi neoficiale. Sunt

prezentate cu multã cãldurã figuri feminine care,

mai mult sau mai puþin integrate societãþii înalte

a Parisului, au slujit, într-un fel sau altul, interesele

culturale ºi chiar politice ale þãrii: Dora d’Istria,

Marta Bibescu, Iulia Hasdeu, Anna de Noailles,

Elena Vãcãrescu.

Într-un capitol de peste 20 de pagini e reconsti-

tuitã, cu acribie chiar, activitatea depãºind cu mult

pe cea oficialã, de „ataºat de presã” a lui Lucian

Blaga. Blaga a fost, în toate centrele diplomatice  din

Europa (Varºovia, Praga, Berna, Viena), un

catalizator al propagandei prin schimburile culturale,

cu punþile prilejuite de acestea. În context, sunt

evocate interferenþele literar-diplomatice între Blaga

ºi geniul diplomaþiei româneºti interbelice, Nicolae

Titulescu. Cei doi se stimau reciproc, fiecare pentru

ce reprezenta cu deosebire pentru poporul român:

unul, geniu al filosofiei ºi poeziei, într-un anume

fel obligat sã intre în diplomaþie din motive materiale,

dar înþelegând sã-ºi onoreze la superlativ misiunile

încredinþate; celãlalt, al diplomaþiei, pe care o slujeºte

ºi o onoreazã din vocaþie. De altfel, despre Titulescu,

cartea Liei-Maria Andreiþã aduce mãrturie nu numai

într-un capitol anume consacrat, ci ori de câte ori

are prilejul. Sistematic, o face când îl evocã, aproape

monografic, pe un alt mare reprezentant al jurisdicþiei

internaþionale ºi diplomaþiei: Vespasian V. Pella.

Capacitatea de care fãcea dovadã cu asupra

de mãsurã Vespasian V. Pella e valorificatã tot

de Nicolae Titulescu, care-l numeºte în posturi

de mare rãspundere pentru Þarã.

A

stfel îînþelege ssã ffoloseascã ºi sã scoatã

la luminã Lia-Maria Andreiþã tezaurul

documentar al Arhivei MAE, „bogatã, bine

organizatã ºi foarte bine conservatã, cu interes

ºi chiar cu dragoste”. (p. 80) Despre bogãþia

extraordinarã a acestei arhive, autoarea vorbeºte

cu veneraþie, cu sfialã, cu smerenie parcã. Înþelege

cã acolo sunt tezaurizate rezultatele muncii atâtor

slujitori credincioºi ai patriei, pe care au înþeles s-o

sfinþeascã. Diplomaþia nu-i o bagatelã. E sprijinul

de nãdejde al fiinþãrii unui neam. Cu atât mai mult,

cu cât e vorba de unul aºezat în „calea tuturor

rãutãþilor”, cum zice cronicarul.

Statul la taifas al celor douã doamne curge

cu meandre ºi cu salturi imprevizibile dintr-o zonã

de interes în alta, cu incursiuni în trecut ºi cu reveniri

în prezent, cu anecdoticã nu de puþine ori amarã

(vezi, de pildã, capitolul „Despre trasul preºului de

sub picioare la români” sau „Liberté-Egalité-Fraternité

înecatã în fum”), cu durerea unor eºecuri „regizate”

(afacerea Gojdu), cu alte evocãri de personalitãþi

(„Tigrul Clémenceau”, cel care a fost mai mult

constrâns decât convins sã ne fie favorabil la

Conferinþa de Pace de la Paris, prin intervenþia

curajoasã a Reginei Maria) [„Nu pot sã trec peste

gestul Reginei Maria – mãrturiseºte Lia-Maria

Andreiþã – de a purta sub privirile «înaltei instanþe»

o tapiserie cu harta României Mari, care a impulsio-

nat juriul sã semneze tratatul, pe care cu mândrie

l-am citit ºi eu, la Trianon (Versailles)” p. 176],

cu vizita în Þara Chitailor ºi câte ºi mai câte alte

întâmplãri vesele ori triste ca viaþa însãºi.

S

trângând llaolaltã cele câteva note de

lecturã, trebuie spus cã Rodica Lãzãrescu

aduce în faþa cititorului o bogãþie de om,

cu competenþe ºi performanþe în mai toate compar-

timentele laturii umaniste a culturii ºi civilizaþiei: artã,

în sensul cel mai larg, literaturã, istorie, drept etc. ªi

mai e ceva. E vorba de mottoul cãrþii. El sunã astfel

ºi reprezintã un principiu de drept roman cu originea

în Biblie: Dixi et salvavi animam meam (Am spus ºi

mi-am salvat sufletul). Ceea ce înseamnã cã Lia-

Maria Andreiþã ºi-a pus mãrturia în perspectiva

implicaþiilor ei cathartice. Mãrturisindu-ºi preaplinul

sufletesc, ca la duhovnic, sub „patrafirul” cititorului,

ºi-a eliberat acest preaplin, dãruindu-l, într-o carte

deopotrivã instructivã ºi delectantã.

D

ar, ddincolo dde ttoate aacestea, desprindem un destin de excepþie, cel al

constructorului Constantin Damian, întemeietor de firme, strãjerul familiei

ºi purtãtor de bine pentru toþi cei din jurul lui, care duc o viaþã frumoasã,

cu primejdii asumate, cu descoperiri ºi incertitudini, care l-au transformat în

model. El a fost un constructor priceput, chiar dacã a ignorat unele capcane ale

belºugului ºi destinului, recunoscându-se în cei dragi, aºa cum ºi ei se vor regãsi

în gândurile ºi faptele lui.

Romancierul crede cã „Orice carte derivã din viaþã ºi viaþa merge pe tresele

cãrþilor, fiecare procedeazã cum îi vine la socotealã, invenþiile vieþii n-or sã-ºi

sleiascã niciodatã izvoarele, ºi în consecinþã nici ale cãrþilor” (p. 198). Dar „Uneori

omul îºi defineºte mãreþia prin moarte, urcând în credinþã” (p. 202). Fiindcã,

aþi intuit, autorul îºi urmãreºte personajul pânã la acest ceas din urmã, poate

cu dorinþa de-a ne prezenta un revers (în oglindã cu romanul analizat mai

înainte): cã între viaþã ºi moarte nu existã un hotar de netrecut, iar cel care

moare poate uneori sã persiste, prin evocarea fiinþelor dragi, iar cel care trãieºte

tumultuos va rãmâne în memoria urmaºilor ca o fiinþã încã activã, prin modelul

lor anterior, pe care l-a dãruit în clipele din urmã.

Romanele lui Pavel Pereº par a realiza o simbiozã între balada popularã

Mioriþa ºi legenda Monastirea Argeºului, deºi autorul, profesor de limba ºi

literatura românã de excepþie, la un mare colegiu naþional din capitalã ºi fost

director al Muzeului Literaturii Române, nu mi-a mãrturisit aceastã posibilitate

analiticã – asemãnãtoare ºi paralelã.

Cãrþi deosebite, pe care, recitindu-le la un interval mai mare de timp,

le descoperi ºi mai bogate în exprimare ºi conþinut.  

Dixi eet ssalvavi aanimam mmeam

Aurricã GGh. OOLTEANU
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N
elu BBarbu, pprofesorul vvâlcean, locuitor
al comunei Bãbeni, împlineºte acum, iatã,
75 de ani, ºi a publicat câteva volume de

teatru, aflate sub pecetea unei partituri literare mai
vechi, dar niciodatã anacronice: poemul dramatic. 

A mai scris ºi teatru într-o accepþie mai apropiatã
de cea din vremurile noastre, un volum de „umor liric”
ºi o monografie, care a cunoscut deocamdatã douã
ediþii, despre Dragoº Vrânceanu. Are ºi o activitate
bogatã de recenzent, de autor de articole de culturã
ºi a participat mult la lansãri de carte, cu diverse
prilejuri. Toate acestea, suntem înºtiinþaþi, vor fi
valorificate în douã volume. Omul are alura aproape
standard a profesorului de þarã bine crescut, se
îmbracã cu ocazia tuturor manifestãrilor publice
la costum, cravatã, cãmaºã albã. Mai degrabã
scund, are o privire strãlucitoare, dar ºi
stãruitoare, tipicã pentru cineva dispus sã
rãspundã cu promptitudine politicos oricãrui
interlocutor. 

Deºi a avut pânã acum parte de observaþii
pertinente din partea unor comentatori (Eliza
Roha, Corina Maria Zat), dar ºi de aprecieri
exagerate, întrucât sunt encomiastice, trebuie
consemnat cã aceia care sunt îndeobºte
recunoscuþi a fi critici de meserie nu prea
(ca sã mã exprim eufemistic) s-au aplecat
asupra scrierilor simpaticului ºi deja venera-
bilului profesor vâlcean. 

Perpetuum mobile... carte apãrutã la Editura
Betta în 2018, surprinde prin apariþia unor piese
aflate în deplin contrast tematic ºi stilistic cu
cele din primele producþii dramatice ale autorului.
Este vorba despre un teatru fãþiº modern, cu infiltraþii
sarcastice ºi de o inevitabilã tincturã caragialianã
ºi ionescianã. Sunt lucrãri inspirate nemijlocit din
realitatea contemporanã. Deºi autorul îºi intituleazã
unele producþii a fi opuri dramatice în trei acte, în
realitate acestea sunt un compendiu, o machetã a
unor piese de teatru de anvergurã. Dacã va ajunge
sã producã lucrãri dintre acestea, scriitorul ar avea
ºanse teoretice sã se compare valoric cu marii
dramaturgi români contemporani: Marin Sorescu,
D.R. Popescu, Matei Viºniec, ºi chiar s-ar înscrie
în tradiþia unor redutabili autori de scrieri de o ase-
menea facturã ºi care sunt de provenienþã vâlceanã:
Gib Mihãescu, Bogdan Amaru, Valeriu Anania.

U
n mmerit dde ccãpetenie artistic al acestor opuri
dramatice-liliput este conferit de indiscuta-
bila lor teatralitate. Autorul ºtie perfect

cã teatrul înseamnã esenþã, derulare nervoasã
de replici, punctare fugitivã, dar pertinentã, a proble-
maticii, conflict desfãºurat rapid, fãrã cine ºtie ce
pregãtire ºi cu rezolvãri, de asemenea, rapide, care
marcheazã mai totdeauna un deznodãmânt previzibil,
dar mereu imprevizibil prin felul cum se ajunge la
el. În Îl îngroparã pe Popescu, canavaua graviteazã
în jurul unui bãtrân, ajuns din pricina propriilor vicii,
dupã cum recunoaºte cu francheþe, om al strãzii
din profesorul excepþional de liceu ce fusese ºi care
refuzã cu obstinaþie sã trãiascã într-o locaþie ome-
neascã, în ciuda insistenþelor unui fost elev al sãu,
devenit om de afaceri prosper. Marea sãrbãtoare
a sa, ca ºi a unui fost casier, la fel de rablagit de
vârstã, devenit camarad al lui în tranºeele bosche-
tãriei, va fi oferitã de prilejul de a mânca ºi a bea
pe cinste la câte o înmormântare sau un parastas,
din micuþa urbe unde îºi duc veacul. Va apãrea ºi o
fiicã a fostului profesor ºi actualului boschetar. Fiica,
medic psihiatru, dominatã iniþial de prejudecãþi (omul
strãzii este un netrebnic prin simplul fapt cã este om
al strãzii), îºi va învinge prejudecãþile ºi bãtrânul Jean
Dumitrescu va ajunge un fost boschetar ºi un pensi-
onar onorabil, depãºindu-ºi, la rândul lui, prefabrica-
tele de gândire, care îi indicau sã rãmânã un etern
paria. Diana, fiica sa, psihiatra, va rãmâne cu
inimosul tânãr prosper om de afaceri, redutabil IT-ist.

Piesa care dã titlul volumului ar fi o mini-dramã
sarcasticã ºi amarã la adresa profitorilor, care cad
mereu, mai abitir decât pisicile, în picioare. Un fost
ofiþer de securitate se metamorfozeazã (iar progeni-
tura sa îi urmeazã exemplul), dupã cãderea lui

Ceauºescu într-un fel de Ricã Venturiano al vremu-
rilor noastre. Înainte persecuta pe aºa-zisul duºman
de clasã în numele ideologiei de partid. Acum tunã
ºi fulgerã în presã, aºadar „combate,” precum
arivistul tânãr din O noapte furtunoasã, împotriva
aºa-zisei reacþiuni postdecembriste. Înfrânþii, inadap-
tabilii, care numãrã atâtea exemple în literatura
românã, începând cu eroi ai lui Delavrancea, Vlahuþã,
continuând cu Cezar Petrescu, º.a.m.d., tot ceea
ce au fost rãmân. Cãprioara rãmâne tot cãprioarã,
aºijderea ºi tigrul. Prin urmare, doi tineri îndrãgostiþi,
care apar ca personaje la sfârºitul piesei, vor decide
sã emigreze în Anglia, nevoind sã fie, la rândul
lor, cãprioare în þara de baºtinã. 

Alte piese au un
aspect mai franc, de
Commedia dell’ arte
italianã îmbinatã cu
aspecte din reprezenta-
þii populare româneºti
de vicleim, de pildã. Un
popã beþiv e încurcat
în socoteli de propria
lui soþie ºi ajunge la
concluzia absurdã
cã în anul respectiv
nu mai vine Paºtele.
(Anul acesta nu mai
vine...Paºtele) 

În Judecata, un
þãran complet nevoiaº
comite o gafã faþã de
cutare boier. Acela

îl dã în judecatã, þãranul e învãþat de un avocat
piºicher, cum sunt atâþia în branºa sa, ca la process
sã o facã pe idiotul, ºi sã tot rãspundã la întrebãrile
judecãtorului printr-un „Beeeeeeee!” Judecãtorul îl
achitã, considerându-l cretin, dar þãranul îl pãcãleºte
(cum se întâmplã ºi în Boccaccio, dar ºi în comediile
lui Shakespeare, Molière, Carlo Goldoni) pe cel care
îl învãþase sã pãcãleascã, iar avocatului, când acesta
îºi cere rãsplata pentru cã îl învãþase trucul, cum le
fusese înþelegerea, îi rãspunde invariabil, spre deliciul
spectatorului, tot cu „Beeeeeeee!”

T
oate aaceste ppiese ssunt aamuzante, încotro
bate demonstraþia scriitorului este evident
mereu, dar e greu de spus cã textele, în

ciuda abilitãþii meºteºugãreºti indiscutabile, sunt
convingãtoare artisticeºte. Pe de altã parte, concizia
ºi sprinteneala replicilor poartã de la un punct încolo
pecetea rutinei, se degradeazã deci în mecanicã a
conciziei ºi sprintenelii. Prin altceva impresioneazã
Nelu Barbu ºi astfel ne aduce aminte de Þiganiada
lui Ion Budai-Deleanu. În acea capodoperã a literaturii
noastre, descoperitã atât de târziu, graþie lui Aron
Densuºianu, textul era eclipsat de notele de subsol,
conþinând comentariile unor personaje hazliu-sinistre,
cum se deconspirã prin onomastica lor: Arhonda
Supuºanu, Arhonda Suflãnvânt. Prin înseºi numele
lor, aceºtia desemnau tipul generic al conformistului,
respectiv al nonconformistului. Stafidele din cozo-
nacul pieselor lui Nelu Barbu sunt date de precizãrile
din paranteze. Lucrurile nu se întâmplã ca în drama-
turgia lui Camil Petrescu, unde aceste precizãri ne
pun în faþã altã literaturã, alãturi de cea cuprinsã în
textele propriu-zise ale dramaturgului. Iatã un singur
exemplu, extras din sfârºitul piesei Îl îngroparã pe
Popescu: „Mihai (zâmbind): Atunci, dacã soarta tot
ne-a scos în cale, îmi dai voie... (bâlbâie) sã-þi fiu
eu... prieten; Diana (uºor, lacrimi): Nici nu ºtiu cum
sã-þi mulþumesc cã ai avut atâta timp grijã de tãticul
meu, chiar dacã el nu dorea…; Mihai (zâmbind):
Simplu! Zâmbeºte, zâmbeºte la toþi, la oameni, la
flori, la pãsãri…; Diana (voit ironicã): La vagabonzi…;
Mihai (idem): Da, de ce nu? Mai ales la vagabonzi!
(rece, metodic….) Vagabonzii sunt oameni care…;
(...) (amândoi râd ºi se retrag grãbiþi. Se aud din ce
în ce mai tare zgomote de maºini. O salvare, voci
de oameni, oraºul se trezeºte la viaþã, ºi, bineînþeles,
clopotul).” 

Alteori, literatura rezistentã e de gãsit în însãºi
prezentarea personajelor de dinainte de a debuta

textul propriu-zis al piesei.
Asta se întâmplã ºi într-o altã
lucrare, Groapa ilegalã: „Nae:
gropar prost îmbrãcat; Lae:
gropar ºi mai prost îmbrãcat;
Balã B. Calomfir: gras, bine îmbrãcat, inspector
Protecþia Consumatorului; Sile: îmbrãcat luxos,
voinic, ºef serviciu ANAF, ochelari fumurii; Titi: bine
îmbrãcat, jurist ANAF, ochelari fumurii; Popa Nas:
preot normal; Basta Grigore: sobru, procuror DIICOT;
Mortul Petricã: nu apare pe scenã, dar este perso-
najul central al intrigii; Clopotul: asigurã ambientul
necesar; Groapa: indecentã prin menirea ei. Despre
ultima piesã citatã se pot spune lucruri asemãnã-
toare ca ºi despre celelalte. Puterea presei pare
a fi lucrarea cea mai vulnerabilã din volum. În ea
caracterul deconectant este pãtat de vulgaritate.
Oricum, teatrul de aici al lui Nelu Barbu este pe
deplin reprezentabil ºi cu ºanse indiscutabile de
succes la public, care ar acompania adesea replicile
cu hohote de râs. Fireºte, pentru a se susþine un
spectacol de dimensiuni rezonabile trebuie puse
în scenã mai multe lucrãri. 

P
este ttoatã aaceastã pproducþie se ridicã ªeful,
o excelentã satirã a oportunismului uman
prezent la noi, dar ºi oriunde, funcþionând

aºadar ca o tarã eternã a speciei. Telefonul este
aici personajul principal, prin care se comunicã ºtiri
despre evoluþia în carierã a ªefului, care ba este
avansat spectaculos, ba este retrogradat. De
semnalat aici cã similitudini cu literatura din cele mai
diferite timpuri le reperãm la Nelu Barbu. Dacã þaþele
din Judecata erau o caricaturã groasã, suculentã
a Corului din teatrul marilor tragici greci, aici obiectul
nu mai este doar în centrul atenþiei ca în Noul Roman
Francez de la jumãtatea secolului trecut, la Alain
Robbe-Grillet prin excelenþã, ci devine protagonistul
însuºi al piesei. Telefonul este Pythia, este Oracolul
care comunicã ºi când ªeful devine ministru, ºi când
este retrogradat. Subalternii sãi îºi vor schimba
radical atitudinea faþã de el, în funcþie de ultima veste
aflatã. La un moment dat, vine vestea trãsnet cã
ªeful va fi ministru. Toþi subalternii capãtã instantaneu
o halucinantã vitezã a reacþiei slugarnice, aidoma
aceleia a lui Caþavencu din O scrisoare pierdutã,
ultra-grãbit sã execute ordinele Zoiei Trahanache,
întrucât fusese prins cu o plastografie patentatã.

„Telefonul (sunã); Ana: Da, vã rog, ce doriþi?
Telefonul: Atenþie generalã. ªeful nu mai este ºef.
(toþi rãsuflã uºuraþi, zeflemele) Nu mai este ºef
deoarece este... MINISTRU! (uluialã generalã, toþi
se aºazã în genunchi ºi se târãsc spre ºef, idolaþie
ca pentru zeii antici. Când ajung, încep sã-l perieze...
în tot acest timp ºeful este impenetrabil, nu înþelege
nimic, nu reacþioneazã, îi aranjeazã hainele, Ioana
face masaj, Mãria lustruieºte pantofii, Ana ochi dulci
etc…) Ana: O cafea bunã, bunã de tot pentru ºefuþul
nostru drag? (nu aºteaptã rãspunsul ºi pleacã dupã
cafea); Ioana: O prãjituricã dulce, dulcicã pentru
iubitul nostru ºef? (la fel ca Ana). Tudor: Un gâtuleþ
de Ballentine?) (la fel) (ºeful ordonã, ei executã);
Cafea! (Ana i-o duce la gurã, soarbe) ªeful: Prãjiturã!
(Ioana, o linguriþã la gurã); ªeful: Coniac! (Tudor,
pahar, idem); ªeful: Cafea! (Ana i-o duce la gurã,
soarbe); ªeful: Prãjiturã! (Ioana, o linguriþã la gurã);
ªeful: Coniac! (Tudor, pahar, idem); ªeful: Cafea!
(Ana i-o duce la gurã, soarbe); ªeful: Prãjiturã!
(Ioana, o linguriþã la gurã); ªeful: Coniac! (Tudor,
pahar, idem) (În tot timpul acesta, Mãria lustruieºte
pantofii, netezeºte dunga la pantaloni etc.).” Piesa
e doldora de un sarcasm de o vigoare expresionistã. 

Atunci când s-a aflat cã pe 1 martie 1815
Napoleon a debarcat în golful Juan, revenind în
Franþa de pe insula Elba, presa parizianã l-a denumit
drept „Cãpcãunul corsican” care s-a reîntors, pentru
ca înainte cu o zi ca împãratul sã revinã, în vestita
zi de 20 martie 1815, în Capitala sa, aceeaºi presã
sã scrie cã „Majestatea Sa Imperialã este aºteptatã
în Parisul sãu credincios”. Nelu Barbu a ºtiut în
aceastã piesã sã surprindã, într-un text de o înaltã
literaturã, dar ºi de o teatralitate macrã, jegul etanº
ºi etern al firii umane.

Un ccompendiu aal uunor pposibile oopere
dramatice dde aanvergurã

Victorr AATANASIU
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I
storic aal rreligiilor,
prozator ººi eeseist eerudit,
cu o activitate ºtiinþificã

prodigioasã, Ioan Petru
Culianu reprezintã una
dintre cele mai importante

personalitãþi ale culturii ºi literaturii noastre
contemporane. Critica literarã îl situeazã alãturi
de spirite enciclopedice româneºti cu deschidere
universalã. S-a nãscut la 5 ianuarie 1950 în Iaºi ºi a
încetat din viaþã la 21 mai 1991, în SUA, la Chicago.
Provine dintr-o familie de intelectuali cu importante
contribuþii în învãþãmântul universitar românesc. Este
al doilea copil al lui Sergiu-Andrei Culianu, licenþiat
în drept ºi fizico-matematicã la Paris, practicând
avocatura pânã în 1948, pe care o abandoneazã
din motive politice, dupã care intrã în învãþãmântul
preuniversitar ca profesor la un liceu din Bârlad.
Mama sa, Elena (nãscutã Bogdan), a fost confe-
renþiar de chimie anorganicã la Universitatea „Al.I.
Cuza” din Iaºi, iar bunicul pe linie paternã, Petru
Bogdan (1873-1944), profesor de chimie ºi fizicã,
prorector ºi rector al Universitãþii din Iaºi (1926-1940),
director al Fundaþiilor Regale „Ferdinand I”, membru
al Academiei Române. Strãbunicul, junimistul Neculai
(„Papa”) Culianu (1832-1915), prieten apropiat al lui
Titu Maiorescu, a funcþionat aproape douã decenii ca
profesor universitar de geodezie ºi astronomie, dar ºi
rector al Universitãþii din Iaºi (1880-1898), o perioadã
ºi vicepreºedinte al Senatului României. 

I.P. Culianu urmeazã studiile primare, gimnaziale
ºi secundare în cadrul Liceului „V. Alecsandri” din
Iaºi, dupã care se înscrie la Facultatea de Litere
a Universitãþii din Bucureºti, de unde din anul al
doilea este transferat la secþia de italianã, susþinând
o lucrare despre Marsilio Ficino ºi problemele
platonismului în Renaºtere, având profesor
îndrumãtor pe Nina Façon. A fost coleg cu Silviu
Angelescu, Victor Ivanovici ºi Dumitru Radu Popa.
Studiazã limba latinã cu Cicerone Poghirc, un
adevãrat mentor al sãu, sanscrita cu Sergiu Al-
George ºi P.D. Vidyasagar, profesor-docent la
Universitatea din Bucureºti. În aceastã perioadã,
colaboreazã la elaborarea unui dicþionar hindi-
român sub conducerea profesorului Vidyasagar. 

Refuzând sã colaboreze cu Securitatea, orice
tentativã de a publica în presa culturalã româneascã
i-a fost blocatã, deºi avea un volum de prozã
pregãtit pentru tipar.

În 1970, pentru a evita recrutarea în armatã,
acceptã sã devinã membru al PCR, dar Securitatea
nu a reuºit sã-l racoleze ca informator. La absolvirea
facultãþii, lucreazã o perioadã ca bibliotecar al
Asociaþiei de Studii Orientale a Universitãþii din
Bucureºti ºi susþine o serie de conferinþe în Italia –
la Roma, Assisi, Siena-Arezzo. 

Î
n 44 aaprilie 11972 rreuºeºte ssã pplece la cursurile
de varã de la Universitatea din Perugia, când
se hotãrãºte sã rãmânã definitiv ºi obþine azil

politic în Italia. Imediat i se intenteazã un proces
politic ºi este condamnat, în contumacie, la 7 ani
de închisoare „pentru denigrarea statului român”.
Internat în lagãrele de refugiaþi din Trieste ºi Latina,
nu departe de Roma, trãieºte momente dramatice,
suferã o depresie severã ºi are chiar o tentativã
de sinucidere. În decembrie 1972, primeºte statutul
oficial de refugiat politic, iar în toamna anului urmãtor
obþine, prin concurs, un post de asistent la Universita
Cattolica del Sacro Cuore din Milano, unde îºi
consolideazã studiile filologice, filosofice ºi urmeazã
studii teologice; ia cursuri de greacã ºi de ebraicã,
susþine examene de teologie dogmaticã ºi biblicã,
lucrând, în acelaºi timp, sub conducerea profesorului
Ugo Bianchi, la istoria religiilor, în special istoria
creºtinismului, cum menþioneazã Tereza Culianu-
Petrescu. În 1975 obþine doctoratul în Litere ºi
în Istoria religiilor cu teza Gnosticismo e pensiero
contemporaneo: Hans Jonas, având profesor
îndrumãtor pe Ugo Bianchi. I.P. Culianu se bucurã
de aprecierile ºi sprijinul lui Mircea Eliade [împreunã
în fotografie], este invitat de acesta cu o bursã

la Divinity School din Chicago (1975-’76) ºi-l cooptea-
zã în realizarea unor importante lucrãri. Într-o scrisoa-
re (Chicago, 3 mai 1977), maestrul îi mãrturisea:
„Mã bucur mult cã stãpâneºti deja toate instrumentele
care-þi vor permite sã «aperi ºi sã ilustrezi» nefericita
noastrã disciplinã”. Mircea Eliade îl preþuia pe I.P.
Culianu deja ca pe un discipol, iar acesta nota mai
târziu în jurnalul sãu (4 oct. ’74) prima întâlnire cu
Eliade la Paris: „Pentru a doua oarã în viaþã –
greutatea strivitoare a solitudinii ºi responsabilitãþii.
Pentru... Eliade, care mi-a scris pe Traité: «Omagiul
seniorului, fericit cã nu va rãmâne singur»”. 

Din noiembrie 1976 se stabileºte în Olanda, unde
va sta 12 ani ºi va avea o activitate prolificã; devine
asistent
universitar, iar
dupã zece ani
profesor asociat
la secþia de studii
române a
Universitãþii din
Groningen, unde
predã cursuri de
romanisticã ºi de
istorie a religiilor,
între studenþii
care frecventea-
zã cursurile sale
despre magia
Renaºterii
numãrându-se ºi
Umberto Eco. În
1980 obþine ºi cetãþenia olandezã. Continuã sã
studieze ºi obþine doctoratul în ºtiinþa religiilor la
Departamentul de Istorie ºi Filosofie al Universitãþii
Sorbona din Paris, cu o tezã despre experienþele
extatice (Recherches sur les dualismes d’Occident.
Analyse de leurs principaux mythes), având
îndrumãtor pe profesorul Michel Meslin. ªapte ani
mai târziu susþine, la aceeaºi universitate, doctoratul
în litere ºi ºtiinþe umane, cu o tezã despre gnosticism,
specializându-se în gnosticism, creºtinism timpuriu,
istoria ºi cultura Renaºterii. 

R
evine îîn AAmerica îîn 11986, ca visiting
professor, iar din ianuarie 1988 profesor
titular la Institutul Teologic (Divinity School)

al Universitãþii din Chicago, ca succesor al lui Mircea
Eliade. Obþine cetãþenia americanã ºi se bucurã de
preþuire în lumea universitarã. În aceastã perioadã
se întâlneºte la Chicago cu Familia Regalã ºi partici-
pã la o acþiune de strângere de fonduri pentru spriji-
nirea activitãþii Regelui Mihai I. În 1990 publicã
sãptãmânal în revista Lumea liberã româneascã din
New York, la rubrica „Scoptophilia” („Plãcerea de a
vedea”), câteva zeci de articole în care criticã regimul
de la Bucureºti, articole reunite apoi în volumul
Pãcatul împotriva spiritului: Scrieri politice, publicat
în 1999. De acum începe sã primeascã scrisori prin
care este ameninþat cu moartea, iar un an mai târziu
este împuºcat mortal într-un grup sanitar al Facultãþii
de Teologie a Universitãþii din Chicago, în ziua de 21
mai 1991, de Ziua Sfinþilor Constantin ºi Elena (ono-
mastica mamei sale), „omor cu sensuri simbolice”,
„omor cu semnificaþie ritualã” sau „asasinat-avertis-
ment”, oricum, un asasinat politic rãmas pânã astãzi
neelucidat. Pe biroul sãu de profesor la Divinity
School, la Catedra „Mircea Eliade” s-a gãsit un
exemplar de semnal al ultimei sale cãrþi, Out of
this World. Otherworldly Journeys from Gilgamesh
to Albert Einstein, publicatã la Shambhala, Boston. 

Curtat iniþial ºi de securiºti ºi de legionari,
I.P. Culianu a fost de fapt urât de ambele facþiuni.
Miºcarea legionarã a ironizat-o în nuvela Jormania,
drept „Garda de Lemn”. A fost mereu preocupat
sã afle cât ºi de ce a simpatizat Mircea Eliade cu
miºcarea legionarã ºi a realizat cã „Eliade n-a fost
niciodatã antisemit, nici membru al Gãrzii de Fier,
nici pronazist. Dar am înþeles cã, oricum, el a fost
mai apropiat de Garda de Fier decât îmi plãcea sã
cred.” Dorin Tudoran considera cã dupã asasinarea
lui Iorga, uciderea lui Culianu reprezintã „cea mai

mare crimã împotriva culturii române”. Matei
Cãlinescu comenta un interviu al lui I.P. Culianu
cu Gabriela Adameºteanu, publicat în revista 22
(5 apr. 1991), prin care releva „poziþia politicã exem-
plar democraticã, ostilã naþional-comunismului româ-
nesc, cât ºi recrudescenþelor naþionaliste fasciste,
xenofobe ºi antisemite din România postceauºistã”.
Referirile priveau emisiunile lui I.P. Culianu la postul
de Radio BBC, secþia românã, cât ºi colaborarea
sa constantã la reviste de emigraþie precum Limite,
Contrapunct, Agora, Lumea româneascã, Meridian,
dar ºi la reviste culturale din þarã, între care 22.

S
-aau eemis ttot ffelul dde iipoteze
referitoare la moartea lui I.P.
Culianu. În prefaþa Un altfel de

Culianu, la volumul lui Ted Anton, Eros,
magie ºi asasinarea profesorului Culianu
(1996, tradus în românã în 2005), Andrei
Oiºteanu susþine cã „Ted Anton acrediteazã
ipoteza unui asasinat politic, produs fie
de membri ai miºcãrii (neo)legionare, fie
ai serviciilor secrete româneºti, fie, în fine,
prin colaborarea celor douã organizaþii”, dar
ºi pentru atitudinea sa constantã împotriva
miºcãrii pe care o numea „sminteala legio-
narã” sau „Ku Klux Klan ortodox”, cum ºi-a
intitulat un articol publicat în Meridian (vol. I,
nr. 1, 1991). Se pare cã dintre toate ipote-
zele privitoare la asasinat plauzibilã ar fi
„crimã politicã”. Ted Anton scrie cã „într-un
moment zbuciumat, în 1991, Culianu era un

glas care se fãcea auzit în presa strãinã într-un mod
unic, a fost ucis pentru cã a vorbit în numele adevã-
rului ºi al dreptãþii”. Andrei Codrescu îl considera pe
I.P. Culianu „un personaj atât de interesant încât
niciun romancier nu l-ar putea interesa”.

Moartea lui I.P. Culianu a impresionat puternic.
Umberto Eco, aflat în bune relaþii cu savantul român,
despre care spunea cã „a devenit un mit, sau poate
un simbol politic”, a publicat un lung comentariu
intitulat Murder in Chicago, în prestigiosul The New
York Review of Books, reluat apoi în volume critice
din diverse limbi, inclusiv în românã. 

Cu douã luni înainte de a fi asasinat, I.P. Culianu
i-a trimis lui Dorin Tudoran eseul Cultura românã,
însoþit de câteva rânduri: „Imaginile de mai jos au fost
scrise în 1982 ºi, sunând prea radical, nu au gãsit
pânã acum niciun loc de publicare. Dacã am hotãrât
sã le dau publicitãþii este pentru cã mi se pare cã
reflectã bilanþul cultural al unei ere nimicitoare: era-
luminã a lui Ceauºescu. Cred, într-adevãr, cã distru-
gerea culturii române operatã de comunism a fost
totalã. Dar am încredere nemãrginitã în potenþialul
creator al generaþiilor de mâine.” Eseul a fost publicat
în revista Agora (nr. 3, iul. 1991) ºi a provocat, doi ani
mai târziu, o dezbatere în revista Vatra din Târgu
Mureº.

I.
P. CCulianu ddebuteazã cu povestirea ºi-am râs
prosteºte, fãrã voia mea în revista Cronica,
din 4 martie 1967, titlul reluând un vers de

Geo Dumitrescu. Patru ani mai târziu, avea pregãtit
volumul de povestiri Arta fugii, care urma sã aparã
la Editura Eminescu, dar a fost interzis de cenzurã.
A fost publicat abia în 2002 la Polirom, cu cinci
desene ale autorului ºi prefaþã de Dan C. Mihãilescu:
„Rod al nopþilor de insomnie metafizicã prin care
adolescentul Culianu ieºea din timp ºi fugea din
lume...” În exil, la redactarea operei sale ºtiinþifice ºi
literare a folosit limbile românã, italianã, francezã ºi
englezã: „Trebuie sã hotãrãºti bine în ce limbã scrii…
Lucrurile nu merg niciodatã aºa cum le plãnuieºti”,
mãrturisea autorul. Colaboreazã intens cu articole,
studii, cronici literare ºi ºtiinþifice la reviste din exil
precum Limite, Revista Scriitorilor Români, Ethos,
Contrapunct, Lupta, Agora, Lumea liberã, Interna-
tional Journal of Roumanian Studies etc., în care
se referã la scriitorii români Vasile Voiculescu,
Constantin Noica, Mircea Ciobanu, Nina Façon,
Dan Laurenþiu, Mihai Ursachi, Mircea Eliade, Virgil
Tãnase, Monica Lovinescu, Gabriel Liiceanu etc.

Ioan PPetru CCulianu, iistoric 
al rreligiilor, pprozator ººi eeseist eerudit

Fllorrea FFIRAN
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L
a rradio BBBC ssusþine eemisiunea „Cãrþi ºi
autori” în care vorbeºte mai ales despre Emil
Cioran ºi Mircea Eliade. Într-un eseu intitulat

Exil, publicat în revista Limite (nr. 19, aug. 1975), dã
o „definiþie-autoportret” a exilatului: „Exilatul este cel
care îndrãzneºte sã rupã legãturile cu matricea, se
«smulge din mal», evadeazã «într-un alt tãrâm» ale
cãrui reguli nu le cunoaºte ºi va trebui sã le înveþe
ºi sã le accepte prin suferinþã. El este un erou de
basme, acel orfan care se relevã fragil, dar în acelaºi
timp infinit de puternic. Este – indiferent de vârsta
fizicã – adolescentul care se opune unei iniþieri virile.”
De atunci, I.P. Culianu începe sã scrie în limba itali-
anã monografia Mircea Eliade pe care a publicat-o
în Colecþia „Orizzonte filosofico” (Cittadella Editrice,
Assisi, 1978), tradusã de Florin Chiriþescu ºi Dan
Petrescu ºi publicatã în 1995 la Editura Nemira
cu o scrisoare a lui Mircea Eliade. Între 1982-’83
scrie în limba francezã volumul Mircea Eliade
necunoscutul, în care scriitorul este considerat
„mare mistagog” (provocator ºi creator de mistere
ºi mituri), tradus ºi publicat postum ºi în românã
de Dan Petrescu (1995). În aprilie 1986, la dispariþia
lui Mircea Eliade, Culianu scrie în limba românã eseul
Mahâparinirvâna ºi îl publicã în revista Limite din
Paris, reluat în mai multe rânduri în versiune fran-
cezã ºi englezã. Iatã un fragment: „Christinel mã
ia deoparte ºi îmi povesteºte cã luni, în jurul orei
6, Mircea Eliade i-a cerut cartea lui Emil Cioran
Exercices d’admiration ºi s-a aºezat în fotoliul sãu
preferat de catifea verzuie ca sã citeascã. Zece
minute mai târziu, stãtea în fotoliu zâmbind nemiºcat,
cu cartea deschisã în braþe. Crezând cã e vorba
de o glumã, Christinel l-a strigat o datã, de douã ori,
fãrã rãspuns. A alarmat imediat niºte buni prieteni,
pe profesorul Lacoque ºi soþia sa, iar salvarea l-a
transportat la spital în nu mai mult de 20 de minute...”

P
reocuparea ppentru ppublicarea unor studii de
„metaanalizã”, pornind de la scriitori români,
devine constantã, lui Eminescu dedicându-i

cele mai multe studii, apoi lui V. Voiculescu, I. Slavici
(nuvela Moara cu noroc) etc. La începutul anilor ’80
definitiveazã versiunea româneascã a romanului SF
Hesperus, cu o prefaþã a lui Mircea Eliade, publicat
la Editura Univers în 1992. În colaborare cu Hillary
Suzanne Wiesner scrie în limba englezã romanul
Jocul de smarald, cu versiune româneascã în 2005,

un roman istorico-detectivist bazat pe crime
constituite într-o secvenþã astrologicã, legate de
celebrul tablou Primãvara al lui Botticelli, lucrarea
fiind imaginatã ca o enigmã cu cheia astrologicã,
despre care s-au emis diverse ipoteze.

Împreunã cu Cicerone Poghirc scrie o serie de
articole pentru enciclopedii ºi dicþionare, din domeniul
studiilor religioase, despre religia traco-dacilor pentru
The Encyclopedia of Religion, editatã de Mircea
Eliade, care, împreunã cu altele, au fost incluse în
vol. Cult, magie, erezii (Polirom, 2003) ºi care relevã
dorinþa lui Eliade de
„a integra tradiþiile
religioase din sud-estul
Balcanilor într-un circuit
academic internaþional”.
În 1989 îi apare volu-
mul de povestiri La
collezione di smeraldi
în care lasã sã se
înþeleagã prãbuºirea
iminentã a sistemului
comunist din România.
Versiunea româneascã
a acestei ficþiuni politice
(Jormania liberã,
publicatã în revista
Agora, nr. 2/1990)
a fost reprodusã
în Viaþa Româneascã
(nr. 6-7/1992). 

Î
n 11990 îîi aapare Les Gnoses dualistes
d’Occident: Histoire et mythes, tradusã ºi în
românã de Tereza Culianu-Petrescu la Editura

Polirom în 2002, cu un Cuvânt înainte al autorului,
care precizeazã cã ºi-a propus sã studieze miturile
vehiculate de un grup de curente religioase pe care
le numeºte „dualisme ale Occidentului”, pentru cã
timp de peste un mileniu au fost þinta unei preocupãri
constante din partea bisericilor creºtine. Tot în 1990
apare volumul Mircea Eliade, Ioan P. Culiano,
Dictionnaire des religions, cu colaborarea lui
H.S. Wiesner, conceput încã înainte de dispariþia
lui Eliade, dar publicat postum în Editura Plon. Fãrã
a se folosi de numeroasele dicþionare ale religiilor,
Eliade ºi Culianu au redactat lucrarea lor pornind
de la izvoarele ºi bibliografia criticã a 33 de religii

sau grupuri de religii adoptând în general punctul
de vedere din cele trei volume din Histoire des
croyances et des idées religieuses ºi consultând cele
16 volume The Encyclopedia of Religion. Volumul
Cãlãtorii în lumea de dincolo îi apare în acelaºi timp,
în 1991, în englezã la Boston ºi Londra ºi în italianã
la Milano, iar în românã abia în 2002, tradus de
Gabriela ºi Andrei Oiºteanu, cu un Cuvânt înainte
de Lawrence E. Sullivan, director al Centrului pentru
studiul religiilor lumii de la Universitatea Harvard
din Boston. Acesta sublinia cã I.P. Culianu „asociazã

intenþionat ºtiinþa ºi literatura, etnografia ºi
filosofia, istoria ºi sistemul, examinând simultan
genurile în mod normal separate ale ficþiunii
ºi ºtiinþei factuale”.

I.
P. CCulianu cconsacrã literaturii ºi culturii
române în general o serie de studii,
eseuri ºi articole grupate în douã volu-

me realizate ºi prefaþate de Tereza Culianu-
Petrescu, sora autorului. Primul, Studii
româneºti I. Fantasmele nihilismului. Secretul
doctorului Eliade (2006), grupeazã 6 eseuri
despre Eminescu ºi unul despre M. Eliade,
în special despre creaþia literarã eliadianã.
O parte dintre texte au fost scrise în româneºte
ºi publicate în revistele româneºti din exil ori în
volumele tematice colective, cum ar fi Cahiers
de l’Herne, nr. 33/1978, sau Die Mitte der
Welt/1984. Volumul Studii româneºti II. Soarele
ºi Luna. Otrãvurile admiraþiei (2009) cuprinde
texte dedicate unor „reconstituiri în domeniul
mitologiei româneºti” pe care I.P. Culianu o

considerã un adevãrat „puzzle cu piese disparate”,
deschis cercetãtorilor. În prima parte, balada Soarele
ºi Luna ºi alte eseuri, în partea a II-a Otrãvurile
admiraþiei, articole care se referã la „dualismul
popular sud-european”, altele la mari figuri ale exilului
românesc (M. Eliade, E.M. Cioran, M. Lovinescu)
sau ale culturii române din þarã (C. Noica, A. Marino,
N. Façon, M. Ursachi). 

La numai 41 de ani, aflat în plinã forþã creatoare,
I.P. Culianu este înfrânt de forþe obscure, dar lasã
posteritãþii peste 15 volume de studii ºi exegeze,
de lucrãri de literaturã ºi câteva sute de studii de
specialitate publicate în edituri prestigioase, cu
traduceri în englezã, francezã, italianã, germanã,
greacã ºi primite cu interes în rândul specialiºtilor,
iar bibliografia criticã este pe mãsura operei sale.

OO ppooeezziiee ppee ssããppttããmmâânnãã
Continuãm rreluarea dde ppoeme ccirculate dde-aa llungul ººi dde-aa llatul llumii îîn ccadrul pproiectului ccu ttitlul aanterior, iiniþiat

ºi ccoordonat dde ppoetul bbelgian/flamand GGermain DDroogenbroodt. TTraducerea îîn llimba rromânã aaparþine llui GGermain
Droogenbroodt ººi GGabrielei CCãluþiu SSonnenberg ((în ffotografiile aalãturate).

Întâlniri ppe pploaie
Christine BBusta ((Austria)

Arici, mmicul mmeu pprieten îînspinat,
temeinic ccamuflat ttreci ddrept bboþ dde hhumã
rostogolit pprin ppoiana mmustindã. 
Tu ddoar pprefã-tte mmort! ªªtiu pprea bbine
cã, îîn aadânc îîngropatã, ttãinuim aamândoi
a nnoastrã ggingaºã ccãldurã vvitalã. 

Întâlnind ppoeþi
Eunice dde SSouza ((India)

Când vvãd ppoeþi mmã ccontrariazã-aades
culoarea cciorapilor llor
îi ssuspectez ccã aar ppurta pperuci
cã ppar ssã aaibã-oo vviespe-nn gglas
sau ccã aadoptã uun aaer pprea ssumbru.
Mai bbine-ii ccitesc ddin ppoezii: 
scoici ttãrcate ººi rreci
în ccare vvuieºte ddistant
ecoul uunei mmãri ttriste.

Cutreierând ppãmântul
Chi CChien ((Taiwan)

Cutreierând ppãmântul
Singur ccu mmine,
Mã oopintesc îîn ttoiagul mmeu nnegru
ªi-mmpung ccu pputere-nndoitã
Solul ccel rrece, sscorþos,
Nãdãjduiesc ccã ssemenii mmei dde ppe ccealaltã pparte
Vor pprinde-aa aauzi cciocãnitu-mmi ttimid
Bãnuind ccã eexist.

ªtii
Idea VVilarino ((Uruguay)

ªtii, mmi-aai sspus 
nicicând nn-aam ffost aatât dde ffericitã cca aastãzi. 
Nicicând. ªªi mmi-aai sspus aasta 
în aacelaºi mmoment 
în ccare eeu hhotãrâsem ssã nnu-þþi sspun, 
ºtii, 
cu ssiguranþã mmã aamãgesc 
dar ccred, ddar mmi sse ppare ccã aaceasta, 
e nnoaptea ccea mmai ffrumoasã ddin vviaþa mmea.

Trezire ppoeticã
Germain DDroogenbroodt

Atât dde mmult ssã ppriveºti lla sstele
pânã ccând zzorii, ccu rroºul llor mmatinal, 
se-nnchid ppeste iirisul nnopþii
sã ttãlmãceºti vvisul
nu ddoar cca ppe-uun vvis
ci cca ppe ccititul îîn ppalma
trandafirului îînspicat ccu nnervurile
timpului vviitor.

Scriu
Eugénio dde AAndrade ((Portugalia)

Scriu ddeja nnoaptea
în ccasã. SScriu
despre zzorii îîn ccare aascultam
foºnet dde vvar ssau dde fflãcãri,
ºi ttu, nnumai ttu,
numele mmi ll-aai rrostit.
Scriu ppentru aa-mmi aaminti
gustul pprimei gguri ssãrutate
cândva, ttremurând.
Scriu cca ssã uurc
la iizvoare 
ºi cca ssã mmã nnasc ddin nnou.
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Cherchez lla ffemme

S
ã nnu sspuneþi ccã aaþi

obosit doar urmãrind

traseele Ucãi

Marinescu pe Planeta cea

Albastrã ca o portocalã… Ca

în poveºtile noastre cu a fost

odatã, înainte mult mai este.

La întoarcerea acasã din

anul 2006, i se înmâneazã

Trofeul Presei Sportive „Iosif Sârbu”.

Mintea ei începuse deja sã punã cap-compas

Polul Nord Magnetic (83,2 grade nord ºi 114,24 grade

vest), fiindcã aurorã borealã ca acolo, nicãieri!

Nestatornicul acesta de Pol Magnetic este într-o

permanentã migrare spre nord.

Iat-o, aºadar, în anul 2007 în îndepãrtata zonã de

nord a Canadei, la Iqualit, Ellesmere, Resolute Bay,

Eureka, Gise Fiord. Parte din expediþie, în grup, altã

parte, solitarã. Temperatura – prietenoasã: minus 52

de grade! 

Altã premierã româneascã!

Tricolorul românesc fluturã ºi la Polul Nord

Magnetic!

Comitetul Internaþional Olimpic îi acordã Diploma

de Onoare ºi titlul de Celebritate a României.

Ca sã nu treacã de tot anul 2007, Uca Marinescu

– Celebritate a României, mai dã o fugã pânã în

Tibet, în extremul N-V, regiunea Humla, cu oameni

unici rãmaºi parcã în veacul al XI-lea, de o naturã

cu totul specialã, unde nu se cunoaºte grabã, invidie,

sete de îmbogãþire, fiindcã natura le oferã de toate.

Pelerinajul pe muntele Kailash – centrul

budismului din lumea întreagã, avea s-o înveþe cã

doar cu o infinitã rãbdare treci… marea de nimicuri

care crezi cã ar avea importanþã în împlinirea unei

vieþi de om. Aici a întâlnit ea un înþelept/ºaman care

i-a vorbit despre un lac sacru care n-a fost atins de

nimic niciodatã. La zâmbetul ei neîncrezãtor, omul

i-a fãcut semn sã-l urmeze ºi sã vadã cu ochii ei.

Ajunºi lângã lac, un alt semn ºi, amândoi – ºamanul

ºi exploratoarea, s-au aºezat pe mal în tãcere,

cu ochii pe oglinda apei. Aºteptare luuuuungã.

La semnul de nerãbdare al ei – surâsul abia ghicit

al ºamanului: – Aºteaptã! 

Dupã un timp, în liniºtea care pãrea sã fi cuprins

totul (ºi sufletul ei rãmas ca suspendat în infinit!),

dintr-un copac din apropiere s-a desprins o frunzã

care… învãþa sã zboare cãzând… Mai avea puþin

ºi atingea oglinda apei lacului sacru… Dar o pasãre

ivitã nu se ºtie de unde a sãgetat aerul, a prins în

cioc frunza cãzândã ºi a dispãrut în vãzduh. Abia

atunci privirea ºamanului a cãutat-o pe a însoþitoarei

sale: – Acum ai înþeles?

Mãrturisesc cã am vrut ºi eu sã repet experienþa

dupã ce am investit Lacul Floreasca, cu de la mine

voie, cu puteri sacre. M-am aºezat într-o primãvarã

pe malul sãu, vizavi de Muzeul Satului… Se pare

însã cã „Satul” îºi deversase toate zoaiele în apa

martirizatã…

Înapoi pe urmele Ucãi Marinescu!

Î
n aanul 22008, preºedintele de atunci al Franþei,

îndemnat poate de Carla lui, a chemat pe

toate temerarele sportive din UE sã participe

la o ascensiune care s-a numit Corde de l’Europe,

pe Mont Blanc, declarat vârf al Uniunii Europene.

Cine credeþi cã va fi reprezentat atunci România?

Da, aþi ghicit!

Trofeul primit din partea locatarului vremelnic de

la Elysées a fost pentru temerara noastrã Trandafirul

Alb. Sta bine lângã cuiul inuit.

În acelaºi an aude chemarea ºamanilor din Altai.

Rãspunde. A ajuns tocmai pe o eclipsã totalã de

soare. Semeþ, doar vârful muntelui continua sã

pãstreze lumina. De aici ajunge în Kamceatka, zona

vulcanilor veºnici în care trãiesc (totuºi!) oameni.

Este extremitatea de N-E a Rusiei.

Ca invitatã de cãtre Misiunea României la ONU,

cu ocazia Zilei Naþionale, prezintã expoziþia de

fotografie Lumea vãzutã de un explorator român.

Abia de le-a venit sã creadã misionarilor noºtri la

ONU (dar nu numai lor!) cât de uluitor de frumoasã

e lumea!

Mai rãmãseserã câteva zile din anul 2008. Tocmai

bune cã sã ia parte la expediþia australianã de studiu

al impactului încãlzirii globale asupra icebergurilor

din zona esticã a Antarcticii ºi la aniversarea a

100 de ani de la atingerea Polului Sudic Magnetic

de cãtre australianul Douglas Mawson. Ajunge astfel

la Polul Sud Magnetic (25 decembrie când steaua

sus rãsare ca o tainã mare…), realizând totodatã

performanþa unicã la nivel naþional ºi mondial

de atingere a celor patru Poli ai Pãmântului.

Comitetul Olimpic ºi Sportiv Român îi acordã

Trofeul Sport ºi Mediu.

Oare sã nu fie fericitã Uca Marinescu?! Sau o fi

vrut ea sã vadã ce gust are fericirea în chiar „Regatul

Fericirii” – Bhutan, þara aceea din Himalaya, model

de evoluþie spiritualã unde indicele naþional de bunã-

stare se mãsoarã prin bogãþia în fericire a locuitorilor.

Acolo avea s-o afle anul 2009 pe românca fericitã

Uca Marinescu cu

un consistent indice

de bunãstare pe

capul ei. Timp de

douã sãptãmâni cât

a fost prin acel regat

ca nici un altul mai

bogat, a adunat

atâtea comori cât

sã-i ajungã pentru

toate trecerile prin

lumea cea rãmasã

pauperã de suflet!

A ajuns apoi

prin Birmania ºi

Myanmar, hãlãduind printre

templele ºi pagodele

vechilor khmeri.

Anul 2010 îl rezervã

pentru o cãlãtorie solitarã

în jurul lumii celei încã

necãlcatã de paºii ei.

Rãstimp de ºase luni a

parcurs þinuturi din 24 de

þãri – prea bogate, prea sãrace, prea frumoase cu

toatele, adicã unice în felul lor, care n-au aflat încã

de febra globalizãrii ºi de alte febre. Dintre acestea,

sã numim câteva: Orinoco, Yukatan, Kazahstan,

Hokaido, Armenia, Shandrila (cu doar 27 de etnii,

toate vorbind o chinezeascã proprie!), Madagascar

(nãpãdit de aventurieri ºi contrabandiºti de toate

naþiile!). Acum înþelege ea cã, dacã ar fi sã desfiin-

þãm graniþele, atunci s-o facem pentru a ne înþelege

mai bine ºi nu pentru a ne izola ºi învrãjbi, fiindcã

nu-i nicio scofalã un popor globalizat economic,

ci existenþa unor „popoare care sã se dezvolte

prin spiritualitate proprie”.

Î
n 22011 rreface DDrumul SSãrii ºi al Mãtãsii: China,

Mongolia, Kazahstan. ªi dacã tot era prin

Mongolia, a rãspuns invitaþiei unor vechi prieteni

mongoli sã vinã ºi în Centrul energetic al Deºertului

Gobi, unde soarele îºi concentreazã energia, iar

Shambala stupelor ºi Muntele Meru te conduc spre

Clopotul Timpului. Scheletele dinozaurilor ºi natura

de aici îþi pot da o idee despre efectul devastator

al cataclismului cosmic care va fi produs în noaptea

timpului „clopotul” acela cu dangãt de vaier adânc

de tãceri…

2012. La Conferinþa Anualã a Clubului de la Roma

prezintã materialul „Rolul Naturii în civilizaþia umanã”.

2013, Bucureºti. Dupã ce aprinde Flacãra

Olimpicã cu ocazia Festivalului Olimpic al Tineretului

European, porneºte într-o expediþie în Himalaya, prin

satele de la baza celor cinci munþi optmiari, sate ale

ºerpaºilor care deschid drumul alpiniºtilor spre marile

înãlþimi, viziteazã mãnãstiri vechi unde se aflã ºi

scalpul lui Yeti. Muzeele de aici pãstreazã mãrturii

despre temerarii Himalayei, începând cu neo-zeelan-

dezul Edmund Hillary ºi nepalezul Tenzing Norgay,

care, la 29 mai 1953, cucereau Everestul (8488 m)!

În 2014 este din nou în Antarctica, studiind

efectele încãlzirii globale asupra Pãmântului, în

cadrul Institutului Antarctic Australian, ºi participând

la comemorarea centenarului expediþiei în zona Mãrii

Wedel a exploratorului Ernst Shackleton care tot

efectele încãlzirii globale (ºi atunci?!) le studia ºi

care a traversat cea mai durã lecþie de supravieþuire,

strãbãtând 900 de km pentru a-ºi salva echipajul.

ªi iar în Mongolia ºi Altaiul Siberian, unde a întâlnit

ºi un grup de patru medici români (medicina moder-

nã, de!) într-un schimb de experienþã cu medici locali

adepþi ai medicinii tradiþionale ºi ºamani mongoli.

Zona Tuva din Altaiul siberian este locul de con-

fluenþã a celor douã izvoare ale fluviului Enisei,

loc sacru de credinþã, dãtãtor de energie. Aici

a participat ea ºi la Jocurile Naþionale Olimpice

Naadam, la proba de tir cu arcul.

2
015, SSikkim. CCu îînãlþimi dde ººapte mii de metri

în nord ºi vãi la 4000 de metri, bãi termale,

cascade, mãnãstiri, oameni pentru care viaþa

are alte repere de împlinire decât cele ºtiute de

lumea dezlãnþuitã..

2016. Expediþie spre al ºaselea Pol al Pãmântului.

Sper cã nu l-aþi uitat pe primul – cel al locului natal,

Joseni-Gheorghieni. Este zona buriatã din Siberia-

Sakha – Yakutsia, unde maxima iernii a fost de minus

71 de grade. Sã fie din pricina temperaturii cã aici

trãiesc cei mai mulþi centenari? În anul acela, în

Yacutsia existau „doar” 67. Pe fluviul Lena (îngheþat,

cum altfel!) expediþionarii parcurg zeci de kilometri

pânã sã ajungã la un fenomen geologic unic numit

Lena Pillars – blocuri de gheaþã ca niºte stânci,

înãlþate din curgerea (?) Lenei.

Valea Hunza, descrisã ºi de

Henri Coandã în scrierile sale,

situatã pe vechiul drum al Sãrii

ºi Mãtãsii, este un alt tãrâm

al centenarilor. Se spune cã

hunzanii ar fi descendenþi

ai rãzboinicilor lui Alexandru

cel Mare, rãmaºi pe aici dupã

mutarea acestuia în istorie. Or

fi, cã prea n-au pereche pe lume!

În Pakistan a vizitat satele de

piatrã locuite de oameni frumoºi,

din vãile de la peste 3000 de

metri strãjuite de gheþari veºnici,

cu caiºi magnifici ºi o apã de o puritate nemaiîntâlnitã

pe pãmânt. Pãi, sã tot trãieºti! La peste 5000 de

metri, la tabãra de la Nanga Parbat, unul dintre

optmiarii Himalayei, exploratoarea Uca Marinescu

a descoperit a hartã a lumii din 1300 pe care era

conturatã (înscrisã) ºi DACIA. Dacã a adus o copie

ºi în România? A adus!

Anul 2017. Expediþie cãtre cel mai bãtrân munte

din lume – Roraima, din vechiul continent Gondwana,

situat la graniþa dintre Brazilia, Venezuela ºi

Columbia; vizitarea renumitelor piramide desco-

perite în Bosnia, la Vasoko.

A
m rregãsit-oo lla îînceputul aacestei ttoamne

dând ocol prazului, gogonelelor, pepenilor

ºi tãrtãcuþelor, toate împãrþind un „teritoriu”

modest cu florile ochioase ºi leuºteanul din Grãdina

Bunicii ascunsã în spatele serelor altãdatã semeþe

din Grãdina Botanicã din capitala noastrã cu grãdini

tot mai puþine. Avea în mânã o frunzã galbenã

de dumbravnic care-i poposise în palmã.

Am salutat-o. Mi-a rãspuns zâmbind, cu tot cerul

luminii în privire.

– Vã simþiþi frunzã de toamnã?, am întrebat-o.

– E bine sã te simþi copac, nu frunzã.

De ce am tresãrit? Mã simt cumva frunzã?

– Cum se face cã sunteþi pe aici? 

– Mã încarc cu de-ale noastre ºi îmi pun ordine

în gânduri ca sã nu uit ceva tocmai acum când

urmeazã sã plec într-o expediþie specialã (parcã cele

de pânã acum au fost micºunele, mi-am ºoptit strivind

sub pleoape un licãr de gând jucãuº!) în Regatul

Bhutanului, unde voi fi însoþitã de data aceasta

ºi de un grup de virusaþi cu dor de expediþie.

– Tineri?

– Da, tineri de toate vârstele.

Acum când consemnez acestea, grupul de expe-

diþionari români este la drum spre Regatul Fericirii.

Fericiþii! 

Sã nnu ffii ffrunzã, ssã tte ssimþþi ccopac! (II)
Paulla RROMANESCU



Currtea  de  la  Arrgeºº

Anul XX ��� Nr. 33 ((100) ���Martie 220192266

La ppas pprin ssatul gglobal

A
m ccãlãtorit mmult prin lumea de basm
a Orientului ºi, de fiecare datã, m-am întors
cu impresia cã nu reuºisem sã cuprind cu

mintea ºi cu gândul cât mai mult din oferta cultural-
istoricã a vastei zone de la Nil ºi pânã la Fluviul
Galben. Cel puþin pentru mine, este îmbucurãtor
sã constat prezenþa românilor peste tot, în medii
spirituale care le sunt familiare. Ai noºtri istorici
ºi oameni de culturã, care nu au privit numai spre
Roma, ci ºi spre alte coordonate spirituale, sunt
convingãtori atunci când ne prezintã dovezi des-
pre legãturile milenare ale trãitorilor din spaþiul
carpato-dunãrean cu vechile popoare din Egipt,
Persia, Mesopotamia, India sau îndepãrtata
Chinã.

De câþiva ani buni, aduc ºi eu modeste
mãrturii despre unele pagini luminoase din istoria
legãturilor românilor cu lumea orientalã. Nu mai
târziu decât anul trecut, propuneam cititorilor
revistei impresii personale despre solul fertil
în care au prins rãdãcini raporturile culturale
româno-indiene. Nu mi-a fost greu sã identific
personalitãþi de seamã din India ºi România,
care se constituie lianþi puternici ºi dau strãlucire
unor legãturi trainice de prietenie. Am scris
despre Mircea Eliade, care a fãcut cunoºtinþã cu
filosofia indianã la faþa locului. Am scris despre
aºtrii liricii româneºti ºi indiene, Mihai Eminescu
ºi Rabindranath Tagore. Nu puteam trece mai
departe fãrã sã creionez mãcar câteva elemente
din gama influenþelor artei ºi filosofiei indiene
asupra vieþii ºi operei marelui Brâncuºi, acel
bãieþel din Hobiþa Gorjului care l-a admirat
pe celebrul yoghin tibetan Milarepa (1040-1123),
s-a adâncit în meditaþia yoghinã ºi, nu mai puþin
important, a reuºit sã împleteascã tradiþiile etno-
culturale româneºti cu elemente ale spiritualitãþii
ºi filosofiei indiene. 

În momentul în care i s-a oferit ºansa sã
realizeze un monument în India, Brâncuºi era
deja cunoscut în lumea largã ca un prinþ al
formei pure... pe care Jean Casson, critic de artã
francez, îl aprecia drept unul dintre cei mai mari
creatori ai tuturor timpurilor, aprecieri întãrite ºi
de criticul de artã american James Farrel, spunând
cã lângã Shakespeare ºi Beethoven se mai aflã
un Dumnezeu: românul Constantin Brâncuºi. Pentru
Geo Bogza, Brâncuºi era acel þãran din Gorj care
a fãcut pentru þara sa ceea ce pentru alte þãri
n-au putut face decât regii ºi împãraþii.

Alãturi de Eugen Ionesco, Emil Cioran, George
Enescu era ºi Brâncuºi unul dintre românii celebri
care au strãlucit la Paris. Acolo, el era cunoscut
drept un prince paysan, le bon Dieu sau un profet
din Vechiul Testament, cum îl numea Amedeo
Modigliani, pictor ºi sculptor italian. Povestea lui
Constantin Brâncuºi este una incitantã. Uneori este
chiar greu de pãtruns în universul sãu artistic ºi
filosofic, care îºi are o bazã solidã în Hobiþa natalã,
pe care el a altoit cunoºtinþe ºi practici din alte zone
geografice. L-a pasionat în primul rând Orientul, unde
India avea prioritate. Probabil cã era ceva ancestral.
El plecase de la Hobiþa cu pasiunea pentru proverbe,
folclor, filosofia þãranului român. Era ºi o persoanã
religioasã. Pentru el, rugãciunile hobiþenilor erau
forme de meditaþie, erau filosofie. La început, nu
avea cum sã ºtie cã unele elemente fundamentale,
cu care plecase din satul natal, aveau corespondent
ºi pe alte meridiane geografice. Va descoperi acest
lucru la Paris, unde începe sã frecventeze Muzeul
naþional de artã asiaticã Guimet, precum ºi secþii ale
Muzeului Luvru, cu profil asemãnãtor. La Biblioteca
Naþionalã studia cu pasiune cãrþi sacre ºi lucrãri
de artã ale Orientului.

Î
ntâmplarea aa ffãcut ca atunci când dãdea cu
pasul distanþei dintre Bucureºti ºi Paris, a primit
o carte, care a zãcut ani de zile pe o poliþã din

atelierul sãu. Când s-a trezit, întâmplãtor, cu ea în
cap, a vãzut cã era vorba despre un celebru yoghin
tibetan, Milarepa, socotit cel de al doilea Dalai Lama
din istoria Tibetului ºi cel care a atins Nirvana. Din
acel moment, Brâncuºi nu s-a mai desprins de acea
carte. În scurt timp, a ajuns sã cunoascã pe de
rost viaþa ºi opera iluminatului. Dacã în carte erau
într-adevãr o sutã de mii de poeme, cum se spune,

atunci memoria lui Brâncuºi pare nelimitatã. Cert
este cã Brâncuºi avea o adevãratã fascinaþie pentru
Milarepa (Mircea Eliade), care i-a devenit ghid
spiritual. Acesta a fost traseul lui spre meditaþia yoga,
poate ºi spre practici yoga, cine mai ºtie? În orice
caz, el ajunge singur la simboluri, la esenþa lucrurilor.
Era crezul lui cã funcþia artistului rãmâne aceea
de a descifra semnele ascunse ale naturii ºi de a
interpreta misterele Universului. Criticii lui Brâncuºi
ne asigurã cã toate sculpturile marelui artist sunt
invitaþii la meditaþii, sunt adevãrate opere filosofice,

turnate în bronz sau ºlefuite în piatrã. 
Înrâurirea artei ºi filosofiei indiene

asupra lui Brâncuºi ar fi putut avea
astãzi o reprezentare materialã ºi mai
concretã dacã el reuºea sã punã în
operã Templul meditaþiei de la Indore,
India. Povestea începea în anul 1933,
când unul dintre cei mai bogaþi oameni
ai Indiei, maharajahul Yeshwanr Rao
Hokbar, trecea pragul atelierului lui
Brâncuºi din Paris. ªcolit la Oxford,
tânãrul indian era mare amator de artã.
El colinda Europa ºi America pentru
a achiziþiona numai lucrãri de mare
valoare. De la Brâncuºi a cumpãrat, pe
loc, o Pasãre în zbor, din bronz lustruit,
ºi a comandat încã douã Pasãri în
zbor, una din marmurã albã ºi cealaltã
din marmurã neagrã. Atunci se perfec-
teazã înþelegerea ca sculptorul român
sã ridice la Indore un templu, ca loc
de veci pentru maharana Sonyogita,
soþia defunctã a maharajahului.
Brâncuºi a lucrat la proiect timp
de patru ani (1933-1937), plãsmuind
ceva nepãmântean. Templul din proiect
urma sã aibã forma Oului cosmic
de la începuturile lumii, care se aflã
în mitologiile multor popoare. Pentru
Brâncuºi, acel Ou nu era doar simbolul

Cosmosului, ci era maica tuturor formelor. Este
evident cã el avea cunoºtinþã despre Oul cosmic al
chinezilor, din care apãruse primul lor om, Pan Ku,
sau despre Oul cosmic indian, clocit de lebãda divinã
Hamsa din mitologia hindusã. Astfel cã templul avea
formã ovoidalã în exterior ºi interior, nu era prevãzut
cu uºi ºi ferestre la suprafaþã, având însã o intrare
subteranã, care permitea accesul unei singure per-
soane. Interiorul, sub forma unei oglinzi de apã, ar
fi urmat sã reflecte cele trei Pãsãri în zbor ºi statuia
din stejar Spiritul lui Buddha, dãltuitã tot de Brâncuºi.
Pasãrea în zbor, din bronz lustruit, numitã ºi Pasãrea
de aur, urma sã fie mângâiatã de razele soarelui,
numai într-o zi de sãrbãtoare, când pãtrundeau
printr-o deschizãturã circularã din plafon.

D
in vvarii mmotive, pãrþile contractante nu s-au
întâlnit în decembrie 1937, când Brâncuºi
s-a deplasat în India pentru realizarea

templului proiectat. Monumentul a rãmas doar
o plãsmuire brâncuºianã, cum îi spun specialiºtii.
Templul de la Indore ar fi avut ºi el, probabil,
o valoare cel puþin egalã cu Ansamblul sculptural
de la Târgu-Jiu. Cele douã vârfuri ale creaþie
brâncuºiene (una materializatã ºi cealaltã doar
în proiect) ar fi putut evidenþia ºi mai bine elementele
de complementaritate din culturile românã ºi indianã.
La acele elemente comune se referea ºi Lucian
Blaga atunci când sublinia: Mi s-a pãrut cã nicãieri
în Europa gândirea indicã n-a avut o înrâurire de
aceeaºi calitate ca tocmai în România. Din evantaiul
larg al acestor elemente comune sã amintim doar
conceptul verticalitãþii la marele Brâncuºi, exprimat
cel mai bine de capodopera sa Coloana infinitã, care,
pentru el, era Scara Cerului, cu acea spiralã care-i
suna sculptorului ca un cântec etern, care ne duce
cu sine în infinit, dincolo de orice durere sau fericire
factice. Coloana face parte din simbolurile cosmo-
gonice primare (Oul, Pasãrea, Stâlpul), care înnobi-
leazã sculpturile lui Brâncuºi. Este un aspect care nu
putea sã-i scape eminentului eminescolog bengalez
Amita Bhose, care a lãsat pagini minunate despre
influenþele indiene nu doar în operele lui Eminescu
ºi Eliade, dar ºi ale lui Constantin Brâncuºi.

La marele nostru sculptor,
ea punea stâlpul porþii, cru-
cea, troiþa sau bradul funerar
din spaþiul românesc alãturi
de stâlpul casei, stâlpul sacri-
ficiului ºi sceptrul suveranului
din scrierile vedice. La Târgu-
Jiu, spun iubitorii lui Brâncuºi,
privirea vizitatorului este purtatã de la un nivel la
altul, pornind de la Masa Tãcerii, trecând prin Aleea
Scaunelor spre Poarta Sãrutului, pentru ca, în final,
odatã cu spirala Coloanei Infinite, sã þâºneascã spre
cer. În aceastã coloanã Eliade vedea tocmai simbolul
înãlþãrii, al zborului, al transcendenþei. Aici, la acest
capitol indian, ar trebui sã mai adãugãm un alt gând
al lui Mircea Eliade. Vorbind despre ceea ce el
aprecia drept seceta de 20 de ani în creaþia lui
Brâncuºi, dupã realizarea Ansamblului de la Târgu-
Jiu, istoricul religiilor se întreba (ºi propunea spre
cercetare) dacã nu cumva marele sculptor era
convins cã dupã Coloana Infinitã nu mai avea
niciun rost sã se dedice unei alte mari lucrãri sau
cã era profunda lui pãrere de rãu cã împrejurãrile
nu-i permiteau sã se depãºeascã prin crearea
monumentului din Indore.

D
ar, ssã rrevenim lla PParis, unde Brâncuºi
a avut întreaga libertate de creaþie. Sã
ne amintim cã el nu a vrut sã stea la umbra

marelui Rodin, ci ºi-a cãutat ºi ºi-a gãsit propriul
drum în artã. El este cel care a revigorat viziunea
europeanã despre artã. El nu copia natura, nu
sculpta lucruri sau fiinþe, el sculpta idei, nu sculpta
pãsãri, oricât de mãiestre ar fi fost ele, ci zborul lor.
Avea propriul drum ºi propriul joc (Mon jeu est a
moi, cum spunea el), reflectate de cele peste 700 de
lucrãri. Din fericire, capodopera artistului, Ansamblul
sculptural Calea Eroilor de la Târgu-Jiu, a îmbogãþit
tezaurul cultural-artistic românesc. De aceea, este
bine sã trimitem un gând de mulþumire nu doar
lui Brâncuºi, ci ºi soþiei prim-ministrului George
Tãtãrescu, Arethia Tãtãrescu, cãreia i se datoreazã,
în bunã mãsurã, ridicarea tezaurului despre care
vorbim. Sã ne mai amintim cã sculptorul celebru
de la Hobiþa nu a vrut sã înstrãineze atelierul sãu
din Paris, ci dorea sã-l ofere în dar þãrii din care
provenea. Inventarul lui era impresionant: 144 de
sculpturi, 86 de socluri, 15 mulaje, 38 de desene,
2 picturi, circa 1500 de fotografii, mobilier sculptat,
o bibliotecã bogatã ºi o discotecã cu folclor româ-
nesc, fãrã de care atelierul sãu n-ar mai fi fost o
oglindã a Hobiþei natale. Donaþia a fost respinsã
de autoritãþile române ale timpului pe motiv cã nu
se încadra în tipicul realismului socialist. În aceastã
situaþie, de neînþeles pentru el, singura soluþie era
sã ofere atelierul statului francez, cu dorinþa expresã
ca acesta sã fie pãstrat în integralitatea lui (Testa-
mentul lui Brâncuºi din 12 aprilie 1956: Las moºte-
nire statului francez absolut tot ceea ce vor conþine
atelierele mele în ziua decesului meu.) Dupã ce
Brâncuºi ºi-a aflat odihna veºnicã, statul francez,
prin dispoziþia ministrului Culturii, André Malraux,
a reamplasat atelierul (considerat veritabil laborator
al modernismului la Paris) la Centrul Naþional de Artã
ºi Culturã Georges Pompidou din capitala Franþei. 

P
ânã îîn uultimul mmoment, marele sculptor
român se plângea cã va putrezi în pãmânt
strãin. Când s-a spovedit, la începutul lui

1957, îi declara arhiepiscopului Teofil de la Biserica
ortodoxã din Paris: mor cu inima tristã cã nu mã
pot întoarce în þara mea, repetând, pentru cine ºtie
a câta oarã, acolo unde îmi aparþin inima ºi sufletul.
Îl aºteptase pe Bunul Dumnezeu în atelierul sãu,
de unde a plecat la El în 16 martie 1957. Trecea
Dincolo, spunea Mircea Eliade, prin Poarta Sãrutului,
templu al iubirii ºi al morþii, creat de el, însã nu
înainte de a intra definitiv în patrimoniul artei
mondiale. 

Astãzi, România profitã din plin de numele
ºi aureola marelui nostru sculptor. Ca fost diplomat,
mã închin la icoana unuia dintre cei mai remarcabili
ambasadori ai spiritualitãþii româneºti.

Brâncuºi ººi IIndia
Ion PPÃTRAªCU
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Vecina mmea, AAfrica

D
ecenii lla rrând,
Nicolae MMelinescu
ne-a fermecat

cu emisiuni de televiziune
înfãptuite cu har, botezate
în aghiazmatarul comunicãrii
de supremã calitate. Retras
de pe reverul micului ecran,
îl vedem acum manifestân-

du-se cu eleganþã ºi inconfundabilã autoritate ca
om de catedrã, dar ºi ca autor de pagini scrise de
indubitabil succes. De curând a trimis spre noi douã
volume de interes aparte: Înapoi în Africa ºi Vecina
mea, Africa (ambele apãrute în 2018 la Editura
Cetatea de Scaun, Târgoviºte).

Titlurile vorbesc de la sine: Înapoi, în Africa ne
atrage atenþia cã autorul nu e la o primã descindere
pe al doilea mare continent al Planetei ºi ºtim cât
de mult folos ne-au adus cercetãrile temeinice
acordate de el solului ºi subsolului dintre Oceanul
Indian ºi Atlantic, dar ºi florei ºi faunei atât de
captivante în înþelesuri. Celãlalt titlu, Vecina mea,
Africa, evidenþiazã proximitatea drept argument al
insistenþelor sale de cercetãtor asiduu, de publicist,
de cãrturar la cotã maximã, pentru descifrarea ºi
decriptarea unor realitãþi care foºnesc sub fereastra
noastrã. În deplinã cunoºtinþã de cauzã, preluãm
la adevãrata trãire sunetele, euforiile – câte sunt,
tristeþile – destule, dezamãgirile – oho!, speranþele
ce nu se lasã înãbuºite. Încetãm astfel sã reducem
la exotic un pãmânt brãzdat de Nil, cel mai lung fluviu
de pe Planetã, stãpânit de ºalul pãdurilor tropicale
(„...neamuri mii îi cresc sub poale...”), stãpânit
agresiv de un deºert, Sahara, de negãsit altundeva,
sã singularizãm aplauzele noastre doar la performan-
þele unicat ale unui Eusebio, Bikila Abebe ori Mila.
Melinescu ne ia de mânã ºi, om cu multã carte, ne
îndeamnã sã privim viaþa la firul ierbii, atenþi ºi la
clipocitul ademenitor al averilor de tot felul, dar ºi la
dramele aninate la tot pasul în drumul cercetãtorului
privitor la cum aratã viaþa africanã pe plaiurile proprii.
Dispus sã ne asiste în acest demers la care ne putem
dovedi dispuºi dacã dorim, teleastul de clasã de
pânã mai ieri ne obligã sã observãm, sã evaluãm,
sã comensurãm valoarea adãugatã pe care noile
sale cãrþi o transferã în rafturile noastre de bibliotecã,
prin scriitura aleasã, prin cantitatea debordantã
de informaþie, prin analize ºi sinteze complexante.

I
nspirat dde ffrazele la care apeleazã Nicolae,
eu cititorul de Jules Verne, degustãtorul de
film ºi carte de cãlãtorie de la vârstã fragedã,

mã declar gata sã privesc de acum teritoriul de la
sud de Mediterana ca pe un baobab cu rãdãcinile
în cer. ªi iatã, mai ales, de ce! Adansonia digitata,
cum se cheamã pe limba savanþilor, îmi sugereazã
într-o serie de privinþe destinul Africii. Înainte de
orice, o putere de supravieþuire impresionantã. Este
o „vietate” cu media de viaþã ce trece de 500 de
ani. Dar un exemplar din Botswana, cu numele lui
Livingstone, exploratorul, scrijelit cu briceagul, îºi
semna sfârºitul dupã ce trãise 1400 de ani. ªi, ca ºi
cum asta nu ar fi de ajuns, Melinescu ne semnaleazã
baobabul Panketree din statul Zimbabwe – þarã
pe care a bãtut-o cu piciorul pe îndelete, baobab

îngenunchiat de vârstã doar cu ceva timp în urmã,
pe când avea etatea de 2.500 de ani. Rezistentã
la intemperii de tot felul, unele aduse pe cizmã de
cotropitori veniþi dinspre diverse puncte cardinale,
Africa mai împrumutã câte ceva de la uriaºii savanei.
Baobabul multisecular suferã îngrozitor din cauza
absenþei apei nevenite la timp. ªi încã ceva funda-
mental: procesul de creºtere trece prin etape
tranzitorii care conduc la configurarea unor împletituri
interioare ciudate, transformate de utilizator în cuiburi
ºi culcuºuri felurite, cu destinaþii utilitare diverse.
Aici o prãvãlie sãteascã, dincolo un loc numai bun
de aºternut un pled de dormit, o cãmarã sau, de
ce nu, instalatã o staþie de autobuz local. Ei bine,
daþi-mi voie sã cred cã întregul continent african
ºi-a amenajat asemenea cuibare, ascunziºuri
unde sã depoziteze puzderia
de necazuri, de întâmplãri,
de curiozitãþi. Ca sã cunoºti
Africa, îþi trebuie aceastã
proprietate de a sesiza
particularul, trãsãtura ce
face din continentul negru o
vitrinã de „curiozitãþi”, plinã
de caracteristici de neignorat.

S
igur, îîntr-oo ccasetã
de aabanos împodo-
bitã cu fildeº ºi-ar

gãsi locul paºii de început
ai europeanului romantic,
extaziat în faþa frumuseþilor
de necuprins, evident
Livingstone, „descoperitorul ”
sãu Stanley, dar chiar românii
Ghika-Comãneºti & fiul, ori
acel Ferdinand Calistrat, sportiv de performanþã ajuns
în zonã. Într-o alta, datele identitare: 54 de state,
peste un miliard douã sute de mii de locuitori, peste
douã mii de limbi indigene, plus limbile stãpânitorilor
– araba, engleza, franceza, portugheza, spaniola.
Meritã o vitrinã separatã imaginea dominatã de
caricatura cu Bismarck la pupitru, împãrþind tortul
generos al solului african, în 1884/1885, la Berlin.
Terminase cu ceva ani în urmã de „servit” Balcanii
ºi Bugeacul, se ocupa acum sã-i fericeascã
pe alþi europeni hotãrâþi sã apuce pe drumuri.

Deoarece chiar era câte ceva de împãrþit. Ne
atrage atenþia Melinescu: Africa de Sud are acum
un tezaur mineral estimat la 2.500 de miliarde dolari.
Aceastã þarã dispune de peste o treime din rezervele
de aur ale Terrei. Anual produce 350 de tone de
aur pur. Mai deþine perimetre diamantifere, mine de
platinã (însumând 80 la sutã din producþia mondialã),
cãrbune, minereu de fier. Fostul Zair are evaluate
bogãþii naturale de 24 de mii de miliarde dolari.
Zimbabwe are rezerve de crom situate pe locul
doi în lume. Fosta Rhodesie de Sud a produs în
perioada modernã peste 700 tone de aur ºi deþine
importante filoane în curs de exploatare. În bazinul
Zambezi, rezervele de cãrbune de cea mai bunã
calitate depãºesc 12 miliarde de tone, iar cele
de minereu de fier, 30 de miliarde.

De mult spaþiu trebuie sã beneficiem pentru
a vorbi de sãracii continentului, localnicii. Africa

deþine o particularitate unicã: 45 la sutã dintre
locuitori au vârsta sub 20 de ani. Pe ei îi evocã cele
douã volume, dar mai ales zvârcolirile continentului
în faþa gloanþelor! A fost vremea luptei albilor contra
negrilor. Decolonizarea a generalizat bãtãliile duse
de negri contra negrilor. Aspiraþia spre libertate a
încurajat naºterea monºtrilor cu chip de dictatori
locali. Dragul de putere i-a stimulat în desfãºurarea
lor contra lor. În Africa, au avut loc aproape patru
sute de rãzboaie interne. S-au decimat între ei cu
sutele de mii partizanii dorinþei de a câºtiga. Mai nou,
asistãm la ofensiva pe faþã a negrilor contra albilor.
De arãtat spre douã puncte cardinale: liderii autocraþi,
îmbãtaþi de putere, rãmaºi zeci de ani la comandã,
dar ºi armele, mijloace sigure de a face prãpãd,
aducãtoare de bani în visteria furnizorilor generoºi.

Istoria i-a însemnat pe rãboj, cât sã-i arate
cu degetul pentru felul sãlbatic în care ºi-au
alimentat setea de putere. Eram student
când Africa deschidea ochii spre alt mod
de viaþã. Fusese Sudanul, Ghana. Au urmat
mulþi alþii la rând. Cazul Congo Belgian este
de tot râsul. Devenise la începutul veacului
trecut proprietatea personalã a regelui de
la Bruxelles. Când un simpatic succesor
al sãu a catadicsit sã intre în rândul lumii
cedând trecerea, a început dansul sãbiilor.
Nume intrate azi în uitare comandau
orchestra: Lumumba, Tshombe, Kasavubu,
finalmente Mobutu. Pe la alþii, diverse
nume de mesianici!

Ajungem la cutia cu probleme care
se transferã de la un deceniu al dezvoltãrii
la altul, de la un veac la altul. Una dintre
ele: migraþia transfrontalierã, transcontinen-
talã ºi cum s-ar mai putea numi ea. Nimeni

nu ºtie ce curs vor lua evenimentele.

N
icolae MMelinescu face un subiect din
piraterie. Ar putea fi ceva coborât din lecturi
sau povestiri ale marinarilor dispuºi sã-ºi

omoare timpul la un pahar de bere fiartã. Nu e! Sunt
studii întreprinse de autor în dosare la un moment
dat în actualitate, anturate de convorbiri directe cu
personaje atinse de flãcãri. Dacã pirateria semãna
a deprindere artizanalã în lipsã de altã îndeletnicire
aducãtoare de bani, iat-o în zilele noastre pusã pe
picioare la scarã mare, cu metode de lucru aplicate
ºi aducãtoare de beneficii. Este un alt merit al cãrþilor
de faþã: poziþionarea în realitate.

Recentele volume semnate de Nicolae Melinescu
sunt rodul unei îndelungate cantonãri în viaþa africanã
de ieri ºi dintotdeauna. Condeiul se dovedeºte epic
dacã e cazul, incisiv ºi neîndurãtor la nevoie. Nu
scapã de vitriol nici atitudinea unor case mari,
dispuse sã treacã cu vederea cãderea în ridicol a
„partenerilor”, uneori tradiþionali, e drept, dar fãrã
niciun fel de scuze. Înþelegem ºi de ce: banii aduc,
mereu, fericirea!

Relevante trimiterile la foruri internaþionale, îm-
pinse de la spate sã ia poziþie în chestiuni la ordinea
zilei, sã promoveze dialogul, sã semnaleze soluþii.

Toate acestea îºi au rolul lor în a veni aproape
de autor pentru a-l bine înþelege ºi a ne crea propria
instrumentaþie logicã.

Un bbaobab ccu rrãdãcinile îîn ccer
Neagu UUDDROIU

C
um ssã nnu-þþi ccreascã ssufletul când constaþi, zi de zi, cã Brâncuºi al nostru
îºi consolideazã locul în plutonul fruntaº al artei mondiale. Fãrã doar ºi
poate, el este astãzi cel mai bine vândut artist român din toate timpurile:

La Casa de licitaþie Christie's din New York, o Pasãre în spaþiu a lui Brâncuºi nu
ºi-a luat zborul, în 2005, fãrã 27,5 milioane de dolari, Apoi, prin 2017, La Muse
endormie sparge recordul, cu 57 de milioane de dolari. Tot acolo, în mai 2018,
statueta din bronz lustruit Tânãra sofisticatã ajunge la 71 de milioane dolari.
Nu ºtiu dacã s-a gândit cineva sã calculeze cam cât de bogatã ar fi fost România
cu piesele din atelierul refuzat la începutul perioadei postbelice…

Cum îl cinstim noi pe acest titan al artei mondiale? Pe ansamblu, jalnic! Este
adevãrat cã în satul Hobiþa existã o Casã Memorialã sau Casa-Muzeu Constantin
Brâncuºi. Ea funcþioneazã într-un imobil asemãnãtor cu cel în care s-a nãscut
artistul. Din descrierea muzeului aflãm doar date despre arhitectura, mobilierul
ºi artizanatul specific zonei. Legãtura cu Brâncuºi? Poate prin fotografiile,
albumele, cãrþile ºi scrisorile expuse. Casa în care s-a nãscut marele sculptor
devine, la un moment dat, coteþ pentru gãinile uliþei, fiind chiar vândutã pe un
cal ºi 500 de lei, înainte de a se ruina complet. Cât despre preocupãrile la nivel
central, nu-mi vine sã amintesc cã unul dintre cei 24 de miniºtri ai Culturii din
perioada postdecembristã a oftat aflând despre situaþia de la Hobiþa ºi a promis
o investigaþie. Astãzi, dacã ajungi la Hobiþa, prin hârtoapele satului, vei auzi

o bãtrânã cãinându-se: Pãcat de Brâncuºi al nostru. Vine lumea ºi se cruceºte.
Brâncuºi ºtia el ce ºtia, atunci când declara apãsat: Când am plecat, v-am lãsat
sãraci ºi proºti. Când am revenit, v-am gãsit ºi mai sãraci ºi mai proºti. Oare
ce ar zice el dacã ar apãrea pe aici în zilele noastre? Ca la noi, la nimenea! Prin
contrast, în Olanda, tot ceea ce a atins pictorul Vincent van Gogh este ocrotit
ca mãrturie istoricã, tezaur naþional.

Pentru final, sã nu rãmânem la Hobiþa. Ne-am încãrca de prea multã energie
negativã. Mai bine sã ni-l readucem în cuget ºi în inimã pe prinþul formei pure,
cel care s-a strãduit toatã viaþa sã împingã graniþele artei adânc în necunoscut.
Adesea, ducea mâna la inimã ºi zicea: aici îmi stau compoziþiile ºi arta. Deci, arta
lui izvora numai dintr-o chemare interioarã. ªi mai este ceva: atunci când spunea
Cocoºul sunt eu, el se identifica cu vestitorul unei noi arte. Astãzi, chiar de acolo,
de Dincolo, Brâncuºi rãmâne o figurã centralã în echipa ambasadorilor
spiritualitãþii româneºti. Cinste lui!

Note:
1. În asamblarea acestor gânduri despre marele Brâncuºi, am fost ghidat

de lucrãrile unor brâncuºiologi renumiþi, cãrora le sunt recunoscãtor.
2. Mã bucur cã am avut ºansa sã semnez articole în toate cele o sutã

de numere ale revistei. Pentru mine, a fost ºi este o experienþã ineditã, care
mã îndatoreazã. Drum bun, Curtea de la Argeº, în noul tãu centenar!
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Vecina mmea, AAfrica

Î
nceputul pprimului ssecol al celui de-al treilea
mileniu creºtin a fost marcat în relaþiile inter-
naþionale de manifestãri pluri-polare, în care

Statele Unite au rãmas hegemonul însingurat, fãrã
un adversar individual pe mãsura capacitãþilor lor
militare, economice ºi diplomatice. Nu au lipsit, însã,
provocãrile, mai ales economice, lansate de micii
tirani regionali – Rusia, China, India, Brazilia sau
Indonezia – fãrã a cãror colaborare sau coordonare
farul democraþiei universale nu mai strãluceºte
cãlãuzitor, cel puþin nu în zonele controlate de þãrile
citate.

Pentru rezervele sale naturale ºi umane, Africa
a devenit un spaþiu de manifestare
chinezesc, cu un nou statut, readusã
în centrul legãturilor multi-polare
tocmai prin investiþiile ºi operaþiunile
firmelor Beijingului comunist. În
noua sa strategie, China a acþionat
pe câteva direcþii fundamentale:
abandonarea discursului ideologic
ºi aplicarea unei foi de parcurs
pragmatice, orientate spre
asigurarea unor surse vitale de
materii prime, în special petrol;
anularea unor datorii externe
copleºitoare ale statelor africane,
dinamizarea proiectelor de
dezvoltare ºi credibilizarea noii
doctrine chinezeºti open for
business. Condiþionãrile politice,
sociale ºi chiar morale ale
occidentalilor sau ale americanilor,
dovezile de bunã guvernanþã solicitate de repre-
zentanþii lor pe post de premise pentru asistenþã
ºi colaborare au fost substituite de chinezi ºi ºi-au
redus semnificaþiile în faþa cadourilor poporului
chinez prieten: ºcoli, sedii parlamentare, ministeriale,
universitãþi, stadioane, centre comerciale. Toate au
creat un mediu asimetric în relaþiile Africii cu China,
dar ºi cu lumea, pentru cã s-a consolidat convingerea
alarmistã cã Africa se pune iarãºi la jug, iar China
va fi beneficiarul unui monopol extrem de valoros.
Dureroasã pentru fostele metropole este detronarea
lor din postura de unic ºi binevoitor asistent în cazuri
de forþã majorã ºi în vremuri de restriºte.

C
alendarul nnoului ººantier economic sino-
african a fost inaugurat în octombrie 2000
la Beijing, când au fost invitaþi miniºtrii

din 35 de state subsahariene sã punã bazele unei
colaborãri de duratã. Dupã trei zile de consultãri,
presãrate cu evenimente protocolare grãitoare pentru
ospitalitatea gazdelor, a fost adoptat Programul
China-Africa de cooperare în dezvoltarea economicã
ºi socialã ºi Declaraþia Forului de cooperare China-
Africa. Cu rãbdarea ºi persistenþa caracteristice lor,
chinezii au menþinut un tonus politic ºi au mers în
2003 la Addis Abeba, unde a fost elaborat ºi validat
Planul de acþiune 2004–2006. Finalizarea lui a avut
loc la Beijing, în cadrul primului summit al ºefilor de
stat ºi a fost o consecinþã fireascã dupã tirul de baraj
diplomatic din timpul reuniunilor ministeriale. În 2006,
preºedintele chinez personal a venit cu mãsuri
convingãtoare pentru credibilitatea angajamentului
þãrii sale: 5 miliarde de dolari pentru împrumuturi
concesionare ºi un miliard ºi jumãtate de dolari
pentru Fondul african de dezvoltare. O singurã
solicitare: siguranþa ºi protecþia intereselor, a
investiþiilor ºi a personalului chinez. Ca sã menþinã
tempoul alert al legãturilor bilaterale ºi atenþia
africanilor, s-au mai desfãºurat douã Foruri mini-
steriale, în 2009 la Sharm el-Sheikh, în Egipt, ºi
la Beijing în 2012, ca formule de susþinere ºi urmã-
rire a aplicãrii planurilor de colaborare, dar ºi ca
modalitãþi de prevenire a interferenþelor europene,
americane, japoneze, indiene sau ruseºti. Veghea
permanentã a dat roade ºi i-a rãsplãtit pe preºedinþii
africani ascultãtori în decembrie 2015, când bãncile
chinezeºti, autorizate la cel mai înalt nivel politic,

au avansat 50 de miliarde de dolari pentru
accelerarea colaborãrii cu sub-saharienii. 

Voci din Organizaþia Mondialã a Comerþului ºi
din Fondul Monetar Internaþional s-au grãbit sã facã
predicþii catastrofale ºi au încercat sã ajungã în inima
lucrurilor, acolo unde s-ar fi aflat adevãratele intenþii
ale chinezilor. Previziunile lor mai mult sau mai puþin
provocatoare au fost ruinate de cel de-al treilea
summit China–Africa, desfãºurat cu participarea
tuturor preºedinþilor africani ºi a întregii conduceri
superioare chinezeºti la Beijing în septembrie 2018.
Reuniunea a fost condimentatã ºi de un succes
politic: toate delegaþiile prezente au recunoscut

Republica Popularã
Chinezã drept unic
reprezentat legitim
al poporului chinez.
A fãcut excepþie micul
regat Swaziland (1,3
milioane de locuitori,
17.364 km2), fidel, în
continuare, regimului
din Taiwan.

Într-o atmosferã
strãlucitoare ºi
grandilocventã,
convoaiele oficiale
s-au înºirat pe calea
spre marea salã de
festivitãþi, spre mese
festive ºi ºedinþe
solemne, într-un
protocol perma-
nent, desfãºurat

cu minuþiozitate ºi opulenþã, prin care China ºi-a
demonstrat forþa de protagonist major în mediul
african de afaceri. Dincolo de poleiala momentului,
preºedintele chinez a venit cu date exacte. China
aloca 50 de miliarde de dolari Africii dupã cum
urmeazã: 15 miliarde granturi ºi împrumuturi fãrã
dobândã, 20 de miliarde pentru linii de credit, 10
miliarde pentru finanþarea dezvoltãrii ºi 5 miliarde
pentru importul unor produse manufacturate din
Africa. Planul avansat de preºedintele Xi Jinping
continuã angajamentele iniþiale anunþate la
Johannesburg, în 2015. 

Proiecþiile Chinei de investire a circa 100 de
miliarde dolari în relaþiile economice cu Africa
subsaharianã, într-un interval de numai 13 ani, au
provocat reacþii adverse. Conservatorii europeni au
descifrat în planurile aparent generoase ale Chinei
ameninþãrile unui nou tip de colonialism, conceput,
între altele, sã scoatã fostele metropole din noul
joc continental de interese. ªi în zona asiaticã s-au
manifestat îngrijorãri faþã de expansiunea economicã
chinezã. Malaezia a anulat proiecte de colaborare
cu China în valoare de peste 20 de miliarde de dolari.
Prim-ministrul Mahathir Mohamed a declarat cã nu
doreºte sã-ºi expunã þara unor îndatorãri împovã-
rãtoare ºi nici nu vrea ca ea sã fie înghiþitã de un
nou tip de colonialism. Pakistanul, client mai vechi
al împrumuturilor chinezeºti, a anunþat cã va
reanaliza proiectele comune din perspectiva
austeritãþii bugetare interne.

P
entru aafricani, preºedintele chinez a
rãspuns: nu existã pericole, nu existã
obligaþii ascunse. „Nu este în intenþia

noastrã sã formãm un club exclusivist sau un bloc
de acþiune împotriva altora. Propunem o mai mare
deschidere, implicare ºi beneficii reciproce”, sublinia
preºedintele Xi. (https://www.abc.net.au/news/2018-
09-04/analysis-africa-china-summit-sees-increasing-
clout-and-scrutiny/10200206, accesat 7 noiembrie
2018) La rândul lui, preºedintele sud-african Cyril
Ramaphosa a respins teoria unui nou tip de
colonialism. „Dezvoltarea relaþiilor cu China
nu se produce în defavoarea altcuiva”, afirma
el la summit-ul de la Beijing. (https://www.yahoo.
com/news/china-raises-fears-apos-colonialism-
173840507.html, accesat 7 noiembrie 2018) 

Preºedintele în exerciþiu
al Uniunii Africane, preºedin-
tele Ruandei, Paul Kagame,
adãuga, în acelaºi spirit:
„China relaþioneazã cu Africa
de pe poziþii de egalitate.
Acþiunile Chinei demonstreazã
cã noi suntem apreciaþi
ca atare. Ne aflãm într-o conjuncturã revoluþionarã a
relaþiilor mondiale, mai valoroasã decât banii în sine.”
(www.africanews. com/2018/07/23/china-relates-to-
africa-as-an-equal, accesat 7 noiembrie 2018)

Pesimiºtii au continuat sã croiascã scenarii
sumbre ºi sã prezicã rezultate devastatoare
provocate de povara enormã a datoriei externe în
creºtere vertiginoasã pe care ºi-o asumã africanii
intraþi în parteneriatul cu China comunistã. Ei susþin
cã Africa rãmâne într-o poziþie marginalã în sistemul
global, pentru cã este menþinutã ca simplu furnizor
de resurse minerale. „Stimulentele economice iniþiale
oferite de China s-ar putea sã nu aibã viaþã lungã,
pentru cã toate companiile chinezeºti aplicã strategii
pragmatice în goana dupã avantaje conjuncturale
în contextul globalizãrii economice.” (Denis M. Tull,
China’s Engagement in Africa, Westview Press,
Boulder, CO, 2009)

C
ert eeste ccã rregimul de la Beijing a contat
pânã acum în relaþiile cu Africa subsa-
harianã pe câºtigarea încrederii ºi a bunã-

voinþei nu numai a elitelor politice africane, ci ºi a
oamenilor de rând, angajaþi de companii chinezeºti,
care merg pe stadioane, la spitale, ºcoli „dar din
partea poporului chinez”. De aici, China comunistã
îºi amplificã proiecþiile politicii sale internaþionale prin
respectarea declaratã a suveranitãþii ºi a principiului
neintervenþiei în afacerile interne ale partenerilor
sãi, ceea ce înseamnã, în egalã mãsurã, tolerarea
sau susþinerea tacitã a unor regimuri dictatoriale în
Eritreea, Camerun sau Ciad. Se adaugã îngrijorãrile
întemeiate provocate de implicarea Chinei pe piaþa
de armament subsaharianã. Un numãr consistent de
neajunsuri ºi critici aduse politicii Beijingului în Africa
pot fi atribuite la fel de bine politicilor occidentale pe
continent. Sã nu uitãm, totuºi, cã poziþiile guvernelor
europene au reflectat în ultimii ani o preocupare
normativã, reformatoare ºi au proiectat promovarea
democraþiei, a drepturilor omului ºi a prevenirii
conflictelor în Africa. 

Ceea ce alimenteazã nemulþumirea conser-
vatorilor este tocmai linia de demarcaþie stabilitã
de chinezi între politica internã a partenerilor ºi
durabilitatea convenþiilor bilaterale. Chinezii fac
afaceri ºi cu dictatori ºi cu reformatori atâta timp
cât investiþiile chinezeºti produc profit ºi alimenteazã
cu materii prime uriaºa lor maºinãrie manufacturierã.
Lipsa condiþionãrilor de politicã internã îi deranjeazã
pe demagogi, pentru cã în vremea Rãzboiului Rece
atât americanii, cât ºi vest-europenii au subvenþionat
generos regimuri dictatoriale care se pretindeau
anti-comuniste, dar organizau asasinarea în masã
a adversarilor politici ºi a susþinãtorilor acestora. 

E
ste eevident ccã aatitudinea rezervatã
a comuniºtilor chinezi faþã de eventuala
implicare în politica internã a africanilor

se bazeazã pe obiective atent elaborate pe direcþia
clarã a intereselor naþionale proprii. China s-a angajat
în zona subsaharianã pe termen lung pentru propriile
interese, dar ºi ca sã dezrãdãcineze influenþa ºi
mentalitãþile cultivate de fostele metropole în peri-
oada post-colonialã ºi sã dezvolte parteneriate cu
elitele locale în numele unei solidaritãþi dezinteresate
din care toatã lumea are de câºtigat. Nu este exclus
ca în urma circulaþiei economice în ambele sensuri,
China sã se vadã implicatã direct ºi profund în
politica africanã, cu dobândirea controlului intern
în zonele ameninþate de destabilizare sau conflicte
interetnice. 

Ruleta cchinezeascã
NNiiccoollaaee MMEELLIINNEESSCCUU
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La ccurtea eepigramei

M
oda ccatrenului
ocupã un loc
deosebit ºi în

autografe ºi în dedicaþiile din
albume. Emil Manu considerã

cã ar fi interesant un studiu bazat pe cercetarea
albumelor cu autografe, întreþinute uneori cu gust
de amatorii de literaturã. Eminescu numea albumul
„bal mascat cu lume multã”. Pe asemenea pagini se
întâlneºte scrisul unor personalitãþi precum Creangã,
Eminescu, Caragiale, Macedonski, Cincinat
Pavelescu º.a. Catrenul devine, la un moment dat,
model de însemnare în album. Emil Manu publicã
în revista Steaua (nr. 3, martie 1956) un asemenea
autograf al lui ªt.O. Iosif, extras din colecþia de
manuscrise a lui Tudor Vianu de la Biblioteca
Academiei. Versurile, cu imagini pline de prospe-
þime, sunt datate 16 mai 1912:

Recunoºtinþa e o floare scumpã
Ce rareori în suflet înfloreºte
ªi-i trist cã tocmai cel care-o sãdeºte
E prea grãbit adeseori s-o rumpã.

Specificul catrenelor folclorice se adapteazã vieþii
orãºeneºti. Micile rugãciuni scrise pentru copii
îmbracã forma catrenului:

Doamne, þine fericiþi
Pe pãrinþii mei iubiþi
Sã mã poatã creºte bine
Sã se bucure de mine.

ªi pe carpetele de pe perete, atât la sat, cât
ºi la oraº, erau cusute cu acul terþine ºi distihuri:

Bãrbãþele, dragul meu,
Nu-þi þinea nevasta rãu
Cã te bate Dumnezeu.

Sã nu uitãm, de asemenea, catrenele înduioºãtor
de naive din adolescenþa noastrã, scrise în caietele
de amintiri sau în albume, sub formã de catrene:

Dacã timpul care trece
Te va face-a mã uita,
Lasã-o lacrimã fierbinte
Pe iscãlitura mea.

ªi Cincinat Pavelescu a împrãºtiat catrenele, în
maniera-i inconfundabilã, drept dedicaþii pe albume
sau pe pagina de gardã a volumelor. În primãvara lui
1934, Gherghinescu Vania organizeazã o ºezãtoare
literarã la Tg. Mureº, la care l-a invitat ºi pe Cincinat.
Maestrul a oferit soþiei lui Vania, Domniþa, un volum
de epigrame „corectat ºi adnotat de mâna mea –
scrie epigramistul – nu spre a-i spori valoarea,
ci pentru a da un mai mare preþ prieteniei care
mã leagã”, cu urmãtoarea dedicaþie: Lui Vania
ºi Domniþei sale:

Marea voastrã pasiune
O-nþeleg ºi o aprob,
Însã n-am vãzut domniþã
Stãpânind un singur rob.

P
entru uun jjudecãtor pe care nu l-a agreat
datoritã rãutãþii acestuia, a scris douã
epigrame, copiate pe volumul amintit, despre

care Gherghinescu Vania nu ºtie sã fi fost publicate
undeva (Astra, nr. 3(10), martie, 1967, p. 9): Lui Titus
Panu, Consilier de curte prea sever:

Deºi e un om simpatic ºi galant,
La ocnã Panu foarte mulþi trimite
ªi-i pare rãu cã legea nu permite
Ca sã-l condamne ºi pe reclamant.

Aceluiaºi – Cei doi Tituºi:
Desigur eºti departe de-a fi nãtãrãu,
Dar câtã osebire-ntre-mpãrat ºi tine!
El suferea în ziua când nu fãcea un bine,
Tu eºti bolnav în ceasul când n-ai fãcut un rãu.

Despre moda autografelor scrie ºi Aurel Leon
în Evocãri ieºene. Într-o vreme, autografele fiind la
modã, scriitorii sunt solicitaþi precum actorii, cântãreþii
ºi sportivii astãzi. ªi, cum un scriitor se cuvenea sã
lase o dedicaþie pe mãsura talentului sãu, aceste
autografe deveneau o corvoadã, aºa cum mãrtu-
riseau, prin 1932, Ionel Teodoreanu sau George
Topîrceanu. Acesta din urmã recunoºtea, într-o
discuþie cu Sadoveanu, cã îºi ia în serios aceastã
muncã ºi cã reuºeºte sã scrie chiar catrene spirituale,

citând câteva acordate pe volumul Scrisori fãrã
adresã. Lui Sadoveanu îi vine greu sã creadã cã
sunt improvizate pentru cã sunt „prea dichisite”.
„Într-adevãr, pe unele le-am mai moºit, recunoscu
Topîrceanu, dar majoritatea au þâºnit atunci, în faþa
clientului.” Iatã câteva dintre ele (Urzica, 133,
ianuarie 1966, p. 9): Unui medic chirurg:

Noi amândoi avem destul talent,
Dar ºtii ce-mi spune muza speriatã?
Ca dumneata sã-mi fii mereu client,
Iar eu al dumitale, niciodatã!

Violonistului Mircea Bârsan:
Arta sfântã când ne-adunã
Pe noi toþi în jurul ei,
Unul scârþâie din strunã,
Altul numai din condei.

Unui elev:
Citind „Scrisori fãrã adresã”
Ajungi departe, nu zic ba,
Dar cu condiþia expresã
Sã mai citeºti ºi altceva.

Unei dudui:
În tot volumul ãsta nu e
Nicio scrisoare de amor
ªi când mi-l ceri mata, duduie,
Îmi pare rãu ca autor.

ª
i PPãstorel „„a rrisipit aatâta sspirit – spune Aurel
Leon – încât «pãstorismele» sale concurau
circulaþia oralã a glumelor zilei”. El se

sustrãgea cu dibãcie supliciului autografelor. Când
s-a insistat sã întocmeascã banderola unui volum
al sãu, a ripostat cu un cvintet:

Refuz ca micul meu volum
Pentru neghiobi ºi gurã-cascã
Pe banderolã sã-l rezum;
De vor sã afle ce-i ºi cum
Sã facã bine sã-l citeascã.

Nici Lucian Blaga n-a ocolit catrenul. Printre
postumele lui, se aflã urmãtoarele versuri încãrcate
de sens (Orizont, revistã a Uniunii Scriitorilor din
R.P.R., Timiºoara, nr. 10, octombrie 1964, p. 19):

Trãim sub greul vãzduhului
Ca pe-un fund adânc de mare,
Nicio suferinþã nu-i aºa de mare
Sã nu se preschimbe în cântare.

Nicolae Labiº, poetul care a trãit 7.690 de zile,
ºi-a scris epitaful sub formã de catren în 1956
(publicat postum în 1957):

Iertat sã fie cel ce la mânie
Mi-a împlântat cuþitul pân' la os,
Dar neuitat ºi neiertat sã fie
Cel care-a râs de gându-mi bãtãios.

Mai toþi scriitorii ºi-au încercat mãiestria artisticã
ºi puterea de concentrare a expresiei lirice, filosofice
sau cu tentã epigramaticã în catrene. Cum acestea
ar putea alcãtui mai multe volume, ne vom rezuma
la alte câteva exemple.

Un poet situat „cãlare pe douã veacuri” (cf. Sextil

Puºcariu, op. cit., p. 257), Veturio Sâmpetrean
(pseudonimul lui Zaharia Bârsan) încearcã sã
defineascã Femeia în spaþiul a patru versuri:

În zadar i-aºtepþi întruna
Graiu-i dulce sã te cheme…
Ea de unde vrei sã ºtie
C-o aºtepþi de-atâta vreme?

Iatã un catren al lui Mihail Codreanu (Ateneu,
nr. 10, 1965) demn de pana lui Pãstorel:

Buni prieteni, poezia
Înfloreºte din senin
Când din cupele de vin
Stã sã-ºi soarbã armonia.

Într-un spaþiu restrâns, Ion Marin Sadoveanu
(vol. Cântece de rob, 1930) aduce în sprijinul liricului
ingeniozitatea ºi plasticitatea expresiei: Pastel
mãrunt:

Bãrãganu-ntins ºi neted
Alb de stele, greu la fân
Þi se furiºeazã-n suflet
Ca ºopârlele la sân.

Î
n aactualitate, ccatrenul – ca poezie scurtã, de
sine stãtãtoare – îmbogãþeºte aria liricului, fiind
preferat haiku-lui, transplantat de la japonezi,

care include în el o imagine, o expresie sau o
îmbinare de o mare forþã poeticã, în limba ºi în stilul
propriu acestui popor. S. Menant (La Chute d'Icare.
La crise de la poésie française, Droz,1981, pp. 223,
235) considerã cã „poezia aceasta fugitivã vizeazã
surprinderea/captarea momentului care trece /…/
poezie scrisã ea însãºi pe moment ºi destinatã, în
cea mai mare parte, sã disparã odatã cu momentul
în care s-a nãscut”. „De fapt, spre deosebire de
alte forme scurte, haiku-ul japonez (nu luãm în
considerare numeroasele sale imitãri) nu vizeazã
nimic mai mult decât surprinderea efemerã a unui
moment, asemãnãtor furnicii fãrã umbrã (subl. în
text), n-are finalitatea obiºnuitã a literaturii: nu lasã
nicio urmã” – subliniazã ºi M. Coyaud (Formes sans
ombre. Le livre de haiku, Phebus, p. 15). Se insistã
asupra faptului cã analogia lui cu epigrama este total
superficialã, este, de fapt, o falsã analogie, atât ca
formã, cât ºi ca sens: haiku-ul n-are o idee închegatã,
cu atât mai puþin poantã. (Bernard Roukhomovsky,
Lire les formes breves, Armand Colin, Paris, 2001,
pp. 120-121) Spre deosebire de acesta, catrenul
oferã nu numai expresivitate poeticã, ci ºi întinderea
necesarã pentru rotunjirea unei idei complete,
nuanþate, precum ºi armonie prozodicã. Astfel
de catrene a publicat, în ultimii ani, Ion Larian
Postolache, în volumul Mãtãnii (Ed. Apollo, Bucureºti,
1990), din care citãm: Catrenul LVIII:

A venit septembrie. Ziua pare frântã
Totul e un vaier ca un jurãmânt,
Se presimte-n arbori o paloare sfântã
Plopii duc la ceruri veºti de pe pãmânt.

Un volum intitulat Punþi – Catrene lirice (Editura
Metropol, Bucureºti, 1998) a publicat ºi Elis Râpeanu.
Redãm urmãtorul catren: Rana sãrutului:

Rãcoarea toamnei mi-a umbrit sãrutul
Pe umeri port cireºul desfrunzit
Mã biruie prezentul ºi trecutul
Rãniþi, cocorii-n palmã mi-au murit.

C
atrenul ccare ppredominã, totuºi, în literaturã
este epigrama. Distihul e mai puþin frecvent:
Epitaf dentistului meu (Nicolae Ghiþescu):

Mi-ai scos mãsea dupã mãsea
ªi-am pus o placã-cinstea ta. 

Structura catrenului oferã nu numai spaþiul
necesar pentru argument ºi contraargument, deci
pentru opoziþia exprimatã sau subînþeleasã din
care rezultã poanta, ci ºi o construcþie simetricã,
echilibratã: Românul, om gospodãros (Vasile
Vorobeþ):

Descurcãreþ, cum vrea sã parã,
Îºi face sanie pe varã
ªi-n plinã iarnã, sãrãntoc,
O taie ºi o dã pe foc. 

Frecvenþa ccatrenului îîn pperioada
afirmãrii eepigramei rromâneºti ((II)

EElliiss RRÂÂPPEEAANNUU
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P
oet ººi eepigramist iimplicat în agitata viaþã
social-culturalã interbelicã, Ion C. Pena n-a
avut ºansa de a-ºi construi temeinic o operã

ºi abia unele iniþiative recente îl readuc în atenþie,
menþionând ºi faptul cã mai multe manuscrise
pregãtite odinioarã de tipar rãmân
definitiv pierdute. S-a nãscut la 25
august 1911 în comuna Belitori (azi
Troianul) din judeþul Teleorman ºi a
murit tânãr, în 29 iulie 1944, la scurtã
vreme dupã mobilizarea sa pe front,
fiind înmormântat în Cimitirul Eroilor din
Alba Iulia. A urmat cursuri elementare
ºi superioare la ªcoli de Comerþ din
Roºiorii de Vede ºi Turnu Mãgurele,
profesând ulterior în domeniul
finanþelor, ca perceptor ºi agent
comunal administrativ. A debutat cu
poezie în 1932, în revista SO4H2
(simbolul acidului sulfuric) din Turnu
Mãgurele, publicând în anii urmãtori
în diverse reviste ºi ziare de circulaþie
regionalã, precum Pãcalã, Graiul tineretului, Slove
de foc, Drum, Oltul, Prepoem, pentru ca în 1942
sã fie prezentat de ªtefan Baciu, cu entuziasm,
în redacþia ºi în paginile Universului literar. Editorial
a apãrut în 1939 la Roºiorii de Vede, cu volumul
de epigrame intitulat Furcile caudine. Un volum
de poezii, Iarmaroc, anunþat pentru 1940, n-a mai
fost publicat. Alte trei culegeri de versuri, lãsate
în grija unor prieteni, s-au pierdut dupã moartea sa.
Posteritatea nu i-a fost deloc favorabilã, în timpul

regimului comunist urmãrindu-l amintirea faptului
cã fusese anti-bolºevic declarat, membru ºi susþinãtor
al Partidului Naþional Þãrãnesc, o cercetare a lui Ion
Niþã apãrutã în SUA (la Jacksonville, 1993) trecându-l
chiar în Bibliografia operelor autorilor legionari,

calitate pe care alþii, astãzi, o
contestã. Numele ºi scrierile sale
au fost incluse de cenzurã în Fondul
special de scrieri interzise între 1945-
1989. A început sã reintre în atenþia
publicã dupã anul 2001, prin evocãri
publicate în Monitorul ºi Ziarul de
duminicã, pentru ca, în sfârºit, la 100
de ani de la naºterea sa, sã aibã
parte de o reeditare consistentã,
grupând epigrame, poezii ºi proze
într-un volum de Scrieri (2011).

Pentru noi, este menþionabilã
una dintre prozele sale, povestirea
utopicã intitulatã Moneda fantazie-
nilor. Prima parte a acesteia s-a
tipãrit în decembrie 1937 (numãrul

de Crãciun), în revista Drum de la Roºiorii de Vede,
partea a doua reuºind sã se salveze, prin grija unora
dintre membrii familiei, încât lucrarea sã poatã fi
cunoscutã integral. Fãrã îndoialã, scrierea este destul
de transparentã încât în „fictiva” entitate statalã
botezatã Fantazia sã poatã fi vãzutã România din
timpul vieþii autorului, cu mizeriile ei ºi cu unele soluþii
de progres, mai degrabã dorite decât capabile sã
restructureze cu adevãrat ordinea socialã a þãrii.

„Fantazia este astãzi o þarã înfloritoare. Înainte

cu zece ani însã, starea
rea domnea atotputernicã în
toate clasele sociale. Secretul
acestei schimbãri constã
într-o reformã revoluþionarã
în domeniul moralei.”

D
e ffapt, rreforma
pomenitã atinge
morala doar tangenþial, ea vizând în princi-

pal domeniul financiar, în cadrul cãruia conducãtorii
fantezieni, în chip fericit devotaþi doar „binelui
poporului”, îºi propun ca, în aceastã „naþie ucisã
de sãrãcie” sã facã banul sã circule. Viaþa naþiunii ar
deveni brusc dinamicã ºi prosperã, crede naratorul,
dacã depozitele din bãnci ºi sumele pãstrate la ciorap
de particularii avuþi ar intra rapid în circulaþie, printr-o
reformã spectaculoasã. Impusã prin lege, reforma
aceasta impune bancnotelor o devalorizare procen-
tualã de la o lunã la alta, iar dupã doi ani le scoate
complet din uz, mecanism de spaimã care i-ar obliga
pe deþinãtorii lor sã le cheltuiascã fãrã ezitare ºi cât
mai repede. Ca sã fie mai convingãtor, autorul dã
ºi tabele cu calcule meticuloase de scãdere a valorii
monedei fantaziene de la o lunã la alta. Bancnota
variabilã urmeazã sã se emitã de la 1 ianuarie 1950,
ceea ce – în raport cu data scrierii acestei povestiri –
reprezintã anticipaþie curatã. Monopolul de stat
asupra monedei soluþioneazã criza financiarã, produ-
când minuni: „Poporul fantazian a marcat în câþiva
ani o etapã de progres echivalatã cu 50 de ani
anteriori”.

Mihai MMãniuþiu, urmuzz. 223 nnoiiembriie 119923, Editura
Tracus AArte, BBucureºti, 22018, vversuri ((pe ccopertã,
Un ddes mmultiiples aaspects dde ll’ecriivaiin UUrmuzz, desen
de JJules PPerahim)

Mihai Mãniuþiu este un extraordinar compozitor
de halucinograme. El foloseºte terapeutic meraviglia
printr-o permanentã tensiune a contrariilor. Horror
vacui ºi amor vacui se sprijinã reciproc în textele
sale. Golul palpitant al fiinþei capãtã sens ºi miez
tocmai înconjurat fiind de mecanisme ucigãtoare.
(Dan C. Mihãilescu, pe coperta a patra)

Cristian CCocea, Argeº ººii MMuscel. GGhiid tturiistiic
ºii ccultural, Editura TTrend, PPiteºti, 22018

Acest ghid se adreseazã turistului grãbit, interesat
sã obþinã maximum de informaþie în cel mai scurt
timp. Lucrarea prezintã succint atracþiile culturale
ºi spirituale ale Argeºului ºi Muscelului (mãnãstiri,
monumente de arhitecturã, locuri pitoreºti), propu-
nând trasee ºi excursii plãcute ºi instructive. Nu
lipsesc figurile istorice ºi evenimentele, sãrbãtorile
ºi obiceiurile. (Din textul de prezentare care deschide
lucrarea)

Miron MManega, Femeiile ddiin vviiaþa lluii BBrâncuºii.
Iubiirii ttransfiigurate îîn oopere dde aartã, Editura BBurebista,
Bucureºti, 22018, CColecþia IIstorie IIneditã nnr. 33

Scrisã cu adevãratã mãiestrie, cartea lui Miron
Manega adunã, dupã o lungã ºi serioasã docu-
mentare, cele mai importante poveºti de dragoste

din viaþa artistului, întâlniri memorabile care au fost
transfigurate în opere de artã nemuritoare.

Fãrã sã îºi propunã o demitizare a maestrului,
cartea sparge stereotipurile de gândire cu privire la
el ºi îl umanizeazã. Legenda nu are însã de suferit.
Tocmai de aceea, aceastã lucrare este excepþionalã
ºi trebuie sã ajungã la sufletul cât mai multor oameni!
(Daniel Roxin, în Cuvânt-înainte)

Dan DD. FFarcaº, ÎÎn aaºteptarea llumiiniiii, Editura
Tim, RReºiþa, 22018

Ciberneticianul Dan D. Farcaº a debutat
cu literatura SF în celebra colecþie de Povestirii
ºtiinþifico-fantastice din anii ’60 ai veacului trecut.
Târziu ºi-a adunat povestirile într-o nouã variantã
(Marea spiralã aºteaptã, Editarã Tim, Reºiþa, 2016),
legându-le printr-un fir epic prin mijlocirea a douã
personaje, creând astfel un roman. Tot un roman
poate fi considerat ºi cartea de faþã: un roman-
dezbatere în care diverse probleme legate de OZN-
uri, paranormal, adevãr, memoria fundamentalã a
lumii, gândirea pluralistã etc. sunt discutate de câteva
personaje, între care unul este autorul, iar altul un
personaj misterios, capabil sã dezvãluie ºi sã închidã
anumite subiecte. Autorul ºtie sã expunã dinamic
ºi convingãtor teme esenþiale precum cele indicate
în titlurile capitolelor (Memoria, Credinþa, Adevãrul,
Iubirea, Infinitul), lãsând, firesc, o dozã de mister
peste naraþiunea care se deschide ºi se încheie
la Gara Sinaia... (Pe coperta a patra a cãrþii)

Victor TTeleucã, O ssutã ººii uuna dde ppoezziiii, Editura
Academiei RRomâne, BBucureºti, 22018 ((Antologie,
studiu iintroductiv ººi sselecþia rreperelor ccritice
de TTheodor CCodreanu)

Cu aceste O sutã ºi una de poezii îngãduite de
prestigioasa colecþie propusã de Editura Academiei
Române, Victor Teleucã îºi deschide calea spre
adevãrata recunoaºtere în spaþiul culturii româneºti
ca o valoare clasicizatã, dupã normele de intrare în
canonul literar teoretizate de Harold Boom, conform
cãrora un creator poate fi asimilat la canonul literar
naþional abia la douã decenii dupã moarte. Opera lui
Victor Teleucã a intrat deja în cele douã decenii de
postumitate. Colecþia „O sutã ºi una de poezii" este
una care consacrã sau reconfirmã valoarea unor mari
poeþi. Au intrat deja în colecþie M. Eminescu, Nichita
Stãnescu, A.E. Baconsky, ªtefan Augustin Doinaº,
Ioan Alexandru, Radu Stanca, Ileana Mãlãncioiu, Ion
Gheorghe, Gabriela Melinescu, Ion Horea, Ion Brad,
Zaharia Stancu, Anghel Dumbrãveanu. ªi ne aflãm
abia la începuturi. Din Basarabia, au apãrut Grigore
Vieru ºi Arcadie Suceveanu, iar acum Victor Teleucã.

(Theodor Codreanu)

Florentin PPopescu, Ãºtiia ssuntem! ((Ediitoriiale
publiicate îîn rreviista BBucureºtiiul lliiterar ººii aartiistiic îîn
iintervalul ffebruariie 220015-ddecembriie 220018)), Editura
Rawex CComs, BBucureºti, 22018

Acest volum vine în continuarea celui intitulat
De patruzeci de ori în pagina-ntâi (Editura Rawex
Coms, Bucureºti, 2015) ºi cuprinde, ca ºi preceden-
tul, articole de larg interes, ilustrând totodatã poziþia
autorului ºi a publicaþiei faþã de problemele cu care
s-a confruntat/se confruntã viaþa culturalã româneas-
cã din ultimii ani.

(Precizare, la începutul cãrþii)

Semn(al) dde ccarte 

De lla eepigramã lla uutopia ppoliticã 
MMiirrcceeaa OOPPRRIIÞÞÃÃ
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Î
n pprima pparte a acestui
serial am adus argu-
mente în favoarea ideii

cã în Univers puteau exista,
încã de acum un miliard de
ani, dacã nu chiar mai demult,
civilizaþii asemãnãtoare cu
cea actualã de pe Pãmânt ºi

cã o parte dintre ele vor fi supravieþuit pânã în zilele
noastre. Le-am numit hipercivilizaþii. Reprezentanþii
lor, chiar dacã odinioarã ar fi fost asemenea nouã,
trebuie sã se fi transformat între timp în altceva,
dobândind ºi o formã superioarã de conºtiinþã, de
cunoaºtere a legilor firii, ale dimensiunilor spaþiului
ºi timpului º.a.m.d. Ei puteau, cu o probabilitate
de 99,999% ºi poate încã de acum sute de milioane
de ani, sã fi ajuns în preajma planetei noastre ºi
sã fi rãmas de atunci aici. Citând o remarcã fãcutã
de scriitorul Arthur C. Clarke, datoritã imensei
distanþe dintre nivelul lor de evoluþie ºi al nostru,
acþiunile lor nu le-am putea deosebi de „magii”. 

Ipotezele de mai sus, oricât par de greu de
digerat, devin plauzibile dacã examinãm un ºir
de astfel de „magii” – fapte inexplicabile, raportate
de mulþi martori ºi care pot cãpãta rol de dovezi.
În câteva episoade precedente am prezentat un
prim grup dintre acestea, anume fenomenul OZN.
Dar poate pentru cititorul acestor rânduri, neliniºtea,
tãinuitã cu grijã, pe care OZN-urile au produs-o
(ºi o produc în continuare), mai ales la ºefii unor mari
armate, ca cele din SUA, Rusia, China, Regatul Unit
etc., nu este un argument suficient de convingãtor
cã suntem înconjuraþi de „magia” unei prezenþe
nepãmântene. Propun, deci, sã examinãm în cele
ce urmeazã ºi o altã categorie de „magii”, încã ºi
mai controversatã, aºa-numitele „rãpiri extraterestre”.

M
ã îîntreb ccâþi ooameni oobiºnuiþi ºtiu,
de pildã, cã între 12 ºi 17 iunie 1992,
la Massachusetts Institute of Technology

(M.I.T.), una dintre cele mai faimoase universitãþi
din lume, a fost organizatã o conferinþã de cinci zile,
dedicatã exclusiv problematicii presupuselor rãpiri
extraterestre? Cei doi copreºedinþi ai conferinþei au
fost profesorul David E. Pritchard, specialist în fizicã
atomicã ºi molecularã, laureat al unor prestigioase
premii internaþionale, fizician care lucra la M.I.T.
din 1968, ºi John E. Mack (1929-2004), profesor
de psihiatrie timp de treizeci de ani la nu mai puþin
faimoasa Harvard Medical School ºi fost director
al secþiei de psihiatrie al spitalului din Cambridge
al acestei universitãþi. La conferinþã au luat parte
ºi alþi universitari, dar ºi investigatori de vârf
ai domeniului, cercetãtori ºi jurnaliºti. 

Participanþii dispuneau de circa 2000 de dosare,
cazuri de rãpire care fuseserã examinate cu toatã

rigoarea. În fiecare dintre ele era consemnat cã, de
cele mai multe ori noaptea, o persoanã sau mai multe
au fost scoase din mediul lor obiºnuit – din maºina
cu care circulau, din locul în care pescuiau, dintr-un
alt loc sub cerul liber, din dormitor º.a.m.d. – de fiinþe
nepãmântene sau de un fascicul luminos care i-a
ridicat de la pãmânt, uneori fiind încadraþi de douã,
trei sau patru creaturi. Martorul ajunge apoi într-o
incintã artificialã, pe care o identificã de obicei cu
interiorul unei nave; se vede întins pe o masã, având,
de cele mai multe ori, forma de lespede paralelipi-
pedicã; se simte paralizat; în jur sunt câteva persoa-
ne, de regulã scunde, care efectueazã asupra lui,
cu sau fãrã un instrumentar straniu, proceduri
de tip medical, uneori foarte
neplãcute etc. Dupã alte
pãþanii, victima este adusã
înapoi în locul în care
a început rãpirea. 

C
eea cce aa ppus ppe
gânduri cercetãtorii
participanþi la

Conferinþa de la M.I.T. a fost
marea similitudine a istorisi-
rilor celor rãpiþi, ca ºi consis-
tenþa detaliilor din relatãrile
lor, în ciuda faptului cã aceºtia
nu se influenþaserã între ei,
nici direct, nici prin media (de
altfel, multe dintre trãsãturile
care se repetau nu fuseserã
niciodatã publicate). Printre
victime erau protestanþi,
catolici, evrei, albi, negri,
bãrbaþi, femei, tineri, vârstnici,
având toate nivelurile de
pregãtire ºcolarã, inclusiv intelectuali de vârf.
Cei rãpiþi aveau diferite profesii, erau angajaþi sau
ºomeri, cãsãtoriþi, necãsãtoriþi, divorþaþi, provenind
din America de Nord ºi de Sud, din Europa, Africa
ºi Asia. Aceastã diversitate accentua extraordinarul
mister al fenomenului. 

La Conferinþa de la M.I.T. au participat nu doar
cercetãtori, ci ºi mai multe victime ale rãpirilor.
Majoritatea lor s-au prezentat doar cu pseudonime
sau nume de botez, pentru a-ºi proteja adevãrata
identitate. Martorii rãpirilor nu erau deloc dornici de
publicitate, fiind sincer îngrijoraþi ºi derutaþi de cele
ce li s-au întâmplat. Ei erau, în general, persoane
apreciate ºi cu o bunã reputaþie în comunitatea
în care trãiau ºi lucrau ºi s-au decis, de regulã,
ezitant ºi timid, sã-ºi expunã incredibilele lor istorii. 

Într-un interviu acordat pentru televiziunea
PBS/NOVA, profesorul John Mack a spus: „Când
am întâlnit acest fenomen, ºi mai ales înainte de

a fi vãzut oamenii înºiºi, am avut foarte puþin loc în
mintea mea pentru ipoteza cã acest lucru ar fi ceva
serios”. Pentru a se lãmuri, el examinase, începând
din 1990, timp de aproape patru ani, peste o sutã de
persoane care spuneau cã ar fi fost rãpite. ªaptezeci
ºi ºase dintre acestea (47 de femei ºi 29 de bãrbaþi,
cu vârste între 2 ºi 57 de ani) îndeplineau criteriile
pe care el însuºi le impusese pentru a accepta cã a
avut loc o „rãpire”. Cu toþii au fost supuºi la baterii de
teste. Nu s-a gãsit nicio corelaþie cu vreun tip anume
de personalitate, nici cu o anumitã structurã familialã,
nici cu existenþa unor abuzuri sexuale în copilãrie
º.a.m.d. Niciunul dintre cei examinaþi de Mack nu
avea probleme psihiatrice, cu excepþia sindromului

post-traumatic, posibilã consecinþã a
ceva ce li s-a întâmplat. Niciunul nu era
genul care sã inventeze astfel de istorii,
ori sã-ºi dea visurile sau fanteziile drept
realitate, pentru vreun câºtig. Mack
a menþionat cã aceste cazuri nu pot
fi clasificate clinic. Nu se potrivesc
nicãieri. Ele nu sunt nici abuzuri din
copilãrie, nici psihoze, nici nevroze, nici
boli organice ale creierului, nici minciuni
patologice... 

Cele mai multe rãpiri extraterestre,
numite uneori ºi „întâlniri de gradul
IV”, se desfãºoarã, aparent, dupã
un scenariu cu detalii care se repetã,
cu mici variaþii, la o bunã parte dintre
martori. Printre cei care au contribuit
la conturarea acestui scenariu sunt:
dr. Thomas Ed. Bullard, David Jacobs,
profesor la Universitatea Temple, dr.
Edith Fiore ºi alþii. Dupã Bullard, paºii
principali sunt: capturarea, examinarea,
discuþiile cu rãpitorii, vizitarea navei,

o cãlãtorie într-un loc nepãmântean, apariþia sau
manifestarea unor fãpturi sacre, revenirea acasã,
efecte ulterioare. Tot el a identificat, în 1996, 58 de
„detalii semnificative” ale unei rãpiri, care se repetã
în mod sistematic în rapoartele martorilor. 

D
acã zzeci dde ttrãsãturi semnificative se
regãseau, sistematic, la o bunã parte dintre
rãpiri, în schimb alte detalii, din folclorul

urban, privind extratereºtrii, cum ar fi omuleþii verzi,
cu antene pe cap, cu arme laser etc., nu au fost
semnalate practic niciodatã. Deci cu greu se putea
vorbi de o purã contaminare mediaticã. ªi cu atât
mai puþin de coincidenþe. În plus, în circa 20% din
cazuri, au fost rãpite mai multe persoane simultan,
iar mãrturiile acestora coincideau. De asemenea,
au existat ºi mãrturii ale altor oameni, care au vãzut
rãpirea de la distanþã, sau care au constatat absenþa
victimei în aceastã perioadã... (Va urma)

D
atatã 77 ffebruarie 11938, ppartea aa ddoua ddescrie geniul transformator al
fantazienilor, care, „în lupta neobositã pentru cucerirea maibinelui”, ajung
sã înscrie în analele lumii performanþe demne de Platon, Saint-Simon,

Morus, Campanella, Fourier ºi Owen, toþi aceºti teoreticieni ºi chiar practicieni
ai utopiei fiind aruncaþi de Ion Pena, cu ironicã ostentaþie, în cântar. Scrierea se
prezintã acum ca un jurnal al viitorului apropiat, cu marile sale realizãri pentru
omul fantazian ºi societatea lui în fericitã prefacere. Jurnalul începe cu anul 1924,
când descoperim Fantazia intratã în stare de rãzboi din cauza tulburãrilor sociale.
De la rãul constituit iniþial de monedã, analiza trece acum la cel cuibãrit în
inegalitatea funciarã, în disproporþia dintre marile averi boiereºti ºi mãruntele loturi
deþinute de mulþimea þãranilor sãraci. Fan, conducãtorul reformator ºi carismatic
al þãrii, face acum marea reformã agrarã, expropriind moºiile ºi împroprietãrindu-i
pe nevoiaºi. Anul 1930 aduce o stare de optimism, mulþumire ºi îndestulare, dar
pe la 1945 reforma ºi-a pierdut treptat „efectul mântuitor de la început”: loturile
de cinci hectare se pulverizeazã, generaþiile noi de þãrani sunt ameninþate
de o mizerie nouã. La 1954, Fan mai trânteºte o reformã mãreaþã, etatizarea
pãmântului, urmând ca în 1960 sã instituie „forma cea mai nouã de convieþuire
socialã numitã coop”:

„Coopul va fi sistemul care va da agriculturii cel mai strãlucit viitor ºi va
asigura o existenþã fericitã întregului popor fantazian. Munca generalã efectuatã
în comun ºi pe întinse suprafeþe va permite maximum de organizare, maximum
de raþionalizare ºi maximum de înzestrare cu toate cuceririle în speþã, ale
progresului ºi civilizaþiei. Din toate acestea înfrãþite în coop va ieºi un randament
înzecit ºi înmiit, atât în ordinea materialã cât ºi în cea culturalã.”

Profeþiile fantaziene ale autorului încep sã nimereascã destul de corect peste
realitãþile cunoscute de noi în a doua jumãtate a secolului XX, ºi nu doar prin
conþinutul lor efectiv, ci ºi prin gãunoasa frazeologie de partid. 1958 aduce
fireasca înfiinþare de coop-ºcoli destinate pregãtirii conducãtorilor de coopuri,

niºte „pionieri ai cooperaþiei integrale”, ºi chiar ne este prezentat în fugã coopul-
ºcoalã Owens, o fermã model. Datoritã acestor noutãþi de organizare, prin 1975
þara devine o înºiruire de grãdini imense, cu sate noi, ridicate „dupã ultimele
principii ºtiinþifice, estetice ºi higienice”. În consecinþã, falansterele fantaziene
rivalizeazã cu cele ale socialismului utopic fourierist, având chiar avantajul
ºi ambiþia de a se adapta la o civilizaþie materialã mai modernã:

„Coopul e înzestrat cu baie ºi plajã, teatru ºi cinematograf, bibliotecã ºi salã
de lecturã, radio ºi abonamente la gazete, bisericã, aºezãminte moderne de
învãþãmânt, terenuri de sport, dispensar medical, doi medici umani ºi unul vete-
rinar, uzinã electricã etc. Nu lipseºte nimic din ceea ce s-a cucerit în materie
de spirit pentru îmbunãtãþirea vieþii.”

A
lþi aani ddin vviitorul nnetrãit dde aautor, 1990, 1995, 1998, reprezintã ºi ei
date memorabile, înscrise pe drumul triumfalist al coopurilor, pânã
la generalizarea concluzivã: „ªi astfel a izbutit Fantazia sã ajungã

o ghirlandã de coopuri agricole, industriale, ºtiinþifice etc.” În anul 2000 moare,
de necaz cã gospodãria lui privatã se ruineazã în mijlocul lumii noi, chiaburul
încãpãþânat Tibon, descendent din þãranii disperaþi de la 1924, iar întâmplarea
face ca moartea lui sã fie simultanã cu a providenþialului Fan, nãscocitorul
ºi organizatorul Fantaziei înfrãþite.

Între cei care s-au strãduit recent sã aducã la luminã figura uitatã a lui Ion
Pena, unii cred cã autorul nostru îl devanseazã pe George Orwell în construcþia
distopicã. Moneda fantazianã nu este, totuºi, o distopie, ea urmeazã o linie
utopicã pe seama datelor prefigurate deja de pericolul roºu în preajma celui
de-Al Doilea Rãzboi Mondial, iar Pena a avut curajul de a le gândi într-o utopie
politicã pusã în seama unei Românii fictive. Ca scriere de anticipaþie, povestirea
prezintã surprinzãtoare coincidenþe cu realitatea cãreia autorul, prin moartea
sa prematurã, n-avea cum sã-i mai fie ºi el martor.

Rãpiri eextraterestre?
DDaann DD.. FFAARRCCAAªª
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SS-aa nnãscut lla IIaºi, îîn 11957.
A aabsolvit CColegiul dde AArte
„Octav BBãncilã” ((1976) ººi

Academia dde AArte PPlastice DDecorative ººi
Design „„George EEnescu” ((1997), aambele
din IIaºi, eeste ddoctor îîn FFilosofie-EEsteticã
(2012). LLucreazã cca pprofesor dde eeducaþie
plasticã lla LLiceul TTeoretic „„Dimitrie
Cantemir” ddin IIaºi. EEste mmembru ttitular
al UUniunii AArtiºtilor PPlastici ddin RRomânia,
Filiala IIaºi, ddin 22004.

A aavut ppeste 770 dde eexpoziþii
personale îîn þþarã ººi îîn sstrãinãtate, aa
participat lla ppeste 2200 dde eexpoziþii dde
grup, cconcursuri ººi ssaloane, pparticipã
anual lla ttabere iinternaþionale dde
creaþie. AA pprimit nnumeroase ppremii
pentru ppicturã, ggraficã, iinstalaþii,
acordate dde UU.A.P.R., iinstituþii dde
culturã ººi dde îînvãþãmânt, ddin þþarã ººi BBasarabia.

Este pprezentã îîn eenciclopedii dde sspecialitate, aare llucrãri dde aartã
în ccolecþii pparticulare ººi îîn mmuzee ddin þþarã ººi ddin sstrãinãtate. 

Crez aartistic: Piictura mmea eeste oo aartã aa ccomuniicãriiii, aacoperiind oo ppaletã
bogatã dde ppreocupãrii ººii ssubiiecte, ccare ttriimiit ffiie îîn zzona uuneii llumii
fantastiice, ffiie îîn tteriitoriiii dde sstabiiliitate ººii ssiiguranþã, aacolo uunde uumaniitatea
nu mmaii ttrebuiie ddemonstratã, ccãcii sse rregãseºte îîn cconfortul nnostru iinteriior
siimþiit îîn ffaþa ppânzzelor.

Detalii lla hhttp://uapriasi.ro/ofelia-hhutul/

OOfelia HHuþul, pprin sstrategiile aartei ssale, aarmonizeazã ppetele
de cculoare ccare ccompun, dde ffapt, cconceptul lluminii. LLumina
înfãºuratã ººi aapoi ddesfãºuratã îîn ttoate ffaþetele ººi nnuanþele eei.

Subliniez ccum aartista aa iintenþionat dde lla pprimele-ii aafirmãri ssã ccaligrafieze
adâncurile ffiinþei ccare ssuntem nnoi,
toþi, ssã eexplice, îîn mmesaj ccromatic,
lumea vvizibilã ººi llumea iinvizibilã,
pe aaceasta aarãtându-nne-oo aapoi
în vvibraþia iideaticã aa llucrãrilor.

Reperele vvizuale aale aartistei
sunt ttocmai sstãrile aafective. AAle eei
ºi aale nnoastre ddeopotrivã. AArtista
pare ssã ddea ttârcoale iideii dde model,
care ppoate ffi ttotuna ccu cconceptul
de totem, cu aalegoriile aapei vvii ddin
poveºtile nnoastre ssau ccu iinstrumen-
tarul ddescântecului. MModel eeste
culoarea cca rreprezentare, aadânci-
mile ffiinþei uumane eexplorate îîntr-uun
imaginar ccondensat, eescaladare,
estetic vvorbind, aa ccrezului ssãu:
arta vvindecã, ppurificã, îînalþã,
dureazã, eedificã uumanitatea.
(Daniela MMarchetti, UUdine, IItalia)

Structural, OOfelia HHuþul,
este oo ffire rromanticã. EEa
practicã oo eexplicitã ppoeticã

a cãutãriiii. Propria-ii mmiºcare
romanticã îîi ppermite oo eexaltare aa
subiectivului cca nnãzuinþã iinterioarã,
ca nnãzuinþã ddupã fforma iinterioarã.
Pentru eea, iinterioritatea, ssentimen-
tul, ddorul ccare nnu ee nniciodatã ppotolit,
cercetarea ppropriilor aadâncuri
sufleteºti, îîi ffãuresc pprofilul dde aartist-

erou, îîntr-oo llume bbolnavã dde
lipsa eeroismului ººi ppentru ccare
libertatea eeste ttotodatã oo vvaloare
absolutã ººi oo ppovarã iinsuporta-
bilã. LLumea aaceasta eeste
impregnatã, ttotuºi, ppentru oo
clipã dde uun ssimþãmânt aal ttrans-
cendenþei. SSperanþa eei rroman-
ticã rrãsare îîn ddorinþa rrecreãrii
în iimaginaþie aa uunor vvisuri ººi
fantezii ccare ccu ggreu vvor eexista
în ffapt vvreodatã. AArtista îîºi
cultivã mmereu pputerea nnostalgiei ccare lle-aa iinspirat. ((Oliv MMircea, ccritic dde aartã)

În cconcepþia ppictoriþei OOfelia HHuþul, llumea ssubacvaticã ccapãtã ssemnificaþii
existenþiale nneaºteptate. AAtât ssimbolul ppeºtelui, ccât ººi rraportul aarmonic
dintre sspaþiul oorganizat ººi ttimpul cciclic sscot îîn eevidenþã ccadrul fformal-

spaþial ppe ccare aartistul lle-aa aacordat LLumii, NNaturii ººi SSieºi. PPentru eea, NNatura
este oo rrealitate vvie pprin iintermediul
cãreia oomul ppãºeºte îîn sspaþiu ººi ttimp.
Dialogul ccu nnatura ººi ccu eea îînsãºi
au ddus-oo sspre eesenþele iinefabilului.
Subtila ssenzorialitate aa ddeterminat-oo
sã vvadã ddincolo dde aaparenþe,
formarea iintelectualã ssã îînþeleagã
misterul llumii, iiar ccreativitatea nnativã
ºi cconfirmatã îîn ttimp ii-aa ppermis ssã
exprime îîn ppicturã mmiracolul
Universului. ((Eleonora BBrigalda, aartist
ºi ccritic dde aartã)
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