
■ „Un popor nu se caracterizează atât prin oamenii 
mari pe care îi are, ci mai ales prin felul în care îi 

recunoaşte şi îi stimează pe aceştia.”
Friedrich Nietzsche
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■  Număr ilustrat cu fotografii realizate 
de Aura Christi la Mânăstirile Putna, 
Suceviţa, Moldoviţa, Humor, Voroneţ, 
Dragomirna, Nechit ş.a. (aprilie 2019)

Academia Română şi Societatea 
de Cultură Macedo‑Română au 

organizat recent sesiunea ştiinţifică „Ro‑
mânii din sudul Dunării – Istorie şi actu‑
alitate”, prilejuită de împlinirea a 140 de 
ani de la înfiinţarea Societăţii de Cultură 
Macedo‑Română. Manifestarea a avut loc 
în Amfiteatrul „Ion Heliade‑Rădulescu” al 
Bibliotecii Academiei Române, din Calea‑
Victoriei 125. Sesiunea a fost deschisă de 
acad. Ioan‑Aurel Pop, preşedintele Aca‑
demiei Române, şi de actorul Ion Cara‑
mitru, preşedintele Societăţii de Cultură 
Macedo‑Română. Au luat cuvântul acad. 
Eugen Simion, preşedintele Secţiei de fi‑
lologie şi literatură a Academiei Române, 
acad. Grigore Brâncuş, prof. univ. Nicolae 
Saramandu, membru corespondent al Aca‑
demiei Române, cercetător ştiinţific dr. Vi‑
orel Stănilă, Institutul de Studii Sud‑Este 
Europene al Academiei Române, cercetător 
ştiinţific dr. hab. Manuela Nevaci, Institu‑
tul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Ro‑
setti” al Academiei Române, şi cercetător 
ştiinţific dr. Emil Ţîrcomincu, Institutul de 
Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” 
al Academiei Române, care au tratat teme 

precum: aromânii – istorie şi actualitate; 
provocări identitare postmoderne: cazul 
românilor sud‑dunăreni; conştiinţa româ‑
nităţii la românii sud‑dunăreni; 140 de ani 
de la înfiinţarea Societăţii de Cultură Ma‑
cedo‑Română.

Constituită pe 23 septembrie 1879 
la iniţiativa unor remarcabile personali‑
tăţi politice şi culturale ale vremii precum 
Titu Maiorescu, Mihail Kogălniceanu, V.A. 
Urechia, Dimitrie Brătianu, mitropolitul 
primat Calinic Miclescu, Ion Ghica, Vasile 
Alecsandri, Societatea de Cultură Mace‑
do‑Română a fost oficializată prin Decretul 
domnesc nr. 1289 semnat de Carol I la 15 
aprilie 1880 şi avea să joace un rol impor‑
tant în dobândirea drepturilor populaţiei 
româneşti din sudul Dunării. Astfel, Soci‑
etatea a avut o contribuţie semnificativă 
în recunoaşterea oficială a naţionalităţii 
române din Imperiul Otoman, la data de 
9/22 mai 1905, când sultanul Abdul‑Ha‑
mid emitea Iradeaua (decretul) prin care 
populaţia românească din Macedonia era 
recunoscută în mod oficial şi legal ca na‑
ţionalitate românească cu drepturi civile, 
comunale, şcolare şi bisericeşti.

De‑a lungul timpului, Societatea 
Cultură Macedo‑Română a avut un rol 
deosebit în crearea şi funcţionarea a cir‑
ca 120 de şcoli de nivel primar sau liceal, 
răspândite în ţările balcanice, precum şi 
a bisericilor româneşti din această zonă. 
Pentru aceste instituţii, Societatea a tipă‑
rit şi răspândit în mod gratuit manuale, 
cărţi de cult, atât în dialectul aromân, cât 
şi în limba literară.

Societatea de Cultură Macedo‑Ro‑
mână îşi propune să contribuie la conser‑
varea şi cultivarea dialectului aromân, a 
tradiţiilor specifice, a culturii aromânilor 
şi la păstrarea unităţii lor spirituale. So‑
cietatea sprijină contactele şi legăturile 
culturale cu aromânii de pretutindeni şi 
cu popoarele în mijlocul cărora trăiesc şi 
doreşte în mod deosebit păstrarea identi‑
tăţii româneşti prin cunoaşterea de către 
tânăra generaţie a dialectului, a culturii 
şi tradiţiilor aromâneşti prin şcoală. 

Sesiunea ştiinţifică organizată de 
Academia Română a deschis seria de eve‑
nimente din cadrul Săptămânii culturii 
macedo‑române, 7‑10 mai 2019.

Biroul de presă al Academiei Române

„Românii din sudul Dunării – Istorie şi actualitate”
Evenimente • Academia Română
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CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ
Am susţinut cu tărie, luni la rând, în 
revista ce apărea atunci săptămânal, 

că „România se afla pe calea cea 
bună”

Nicolae Breban
Întoarcerea elitelor
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…După ani de zile, hoinărind cu stagii lungi 
prin Europa apuseană, Suedia, Germania Federa‑
lă şi apoi Franţa, m‑am întors pe 15 Martie 1990 
în România, euforizat de‑a dreptul de schimbarea 
politică a ţărilor din Estul Europei ce au îndurat 
vreo jumătate de secol „eliberarea şi ideologia re‑
voluţionară” a unui imperiu, sovietic, şi care, la o 
jumătate de secol de la propria sa înfiinţare, edi‑
ficare, profitând de război şi de alianţa cu Vestul 
european şi cu SUA, visa el însuşi o… lărgire a 
propriei sfere, mai ştii, poate visa o cucerire a în‑
tregii planete, acea „revoluţie permanentă” care 
fusese ideea de bază a lui Bronştein, zis Troţki, 
tovarăş al lui Lenin. De altfel, uriaşa, gigantica 
Africă şi America de Sud erau, se pare, cum nu 
se poate mai pregătite, iar dincolo, spre extremul 
asiatic, Ruşii se ştie, în acei ani de după măcel, 
aveau un aliat în China roşie a lui Mao! 

Ciudat, în primele zile şi săptămâni la Bu‑
cureşti am întâlnit zeci de feţe vii, mişcându‑se 
cu o anume, necunoscută lor înainte, relaxare şi 
calde semne de înţelegere, miliţia, dictatorială şi 
abuzivă, ca în orice stat dictatorial, se retrăsese 
în cochilie, se pare, ziarele, bălţate şi extrem de 
triviale, numeroase, fluturau pe toate drumurile, 
începeau, timid, să apară magazine, buticuri şi 
chioşcuri private, susţinute de primul investitor 
dintre cei care aveau apoi să abunde, Turcia, dar… 
ciudat, eu, în ce mă priveşte, ţin minte, nu am în‑
tâlnit pe absolut nimeni! Da, e real, e posibil, nu 
mă înşel, deşi se pare că au fost câteva chipuri de 
foste cunoştinţe, colegi, ba chiar şi amici mai mult 
sau mai puţin intimi care dădeau, totuşi, semne 
de… recunoaştere. Da, dar nu mai mult de atât, 
se pare că nimeni nu era prea încântat de faptul 
că am ales să mă întorc definitiv. Sau, poate e mai 
nimerit să spun că aproape cu toţii, cei din ime‑
diata mea apropiere şi alţii, erau preocupaţi, cre‑
deau ei, de ei înşişi. Mai mult decât atât, erau, ca 
şi mine, cumva şocaţi de neaşteptatul şi colosalul 
cutremur al celei care părea instalată pentru se‑
cole, Uniunea Sovietică, dar şi în plină şi cam eu‑
forică aşteptare, aşteptând cu toţii, mai mult sau 
mai puţin, darurile şi surprizele ce trebuiau, nu‑i 
aşa, să fie pe măsura nu numai a forţelor apusene 
ce se apropiau – şi poate că se aflau deja în terito‑
riu într‑un fel sau altul! – dar, nu‑i aşa, oarecum 
şi pe măsura şi în virtutea unui fel de drept divin 
al celor care suferiseră prea mult, până dincolo de 
marginile disperării şi ale credinţei. Pe măsura 
acelui „basm politic”, care, iată, se abătuse în plin 
viscol şi marasm social, pe măsura visării atâtora 
care mai avuseseră naivitatea sau forţa să viseze, 
să spere! 

În primele şi apoi în zecile de editoriale pe 
care le‑am publicat în revista Contemporanul. 
Ideea europeană, ce‑mi fusese oferită în luna 
Aprilie 1990 de fostul meu amic, Andrei Pleşu, 
ministru al culturii după Revoluţie, după ce am 
dezamorsat dorinţa furibundă a unora dintre cei 
vreo patruzeci de redactori pe care îi găsisem gata 
instalaţi şi preocupaţi să privatizeze revista, cum 
o făcuseră de puţină vreme Scînteia partidului, 
luând titlul Adevărul, sau România liberă, păs‑
trându‑şi titlul – am susţinut cu tărie, luni la 
rând, în revista ce apărea atunci săptămânal, că 
„România se afla pe calea cea bună”. Ca şi faptul 
că, da, Revoluţie a fost dacă va fi!, în sensul că 
aşteptările multora se vor împlini dacă prefacerile 
şi schimbările aşteptate şi promise se vor împlini, 
la nivel instituţional şi statal, dar şi, în timp, se 
înţelege, la nivel relaţional şi, mai ales, la cel mai 
strict şi esenţial nivel, absent aproape dintotdea‑
una în viaţa evenimenţială şi socială a României 
moderne, relaţia dintre stat şi individ, între stat şi 
oamenii săi şi cetăţeanul român.

Nimic sau aproape nimic din aceste dezide‑
rate, nu numai ale mele, nu s‑a împlinit; sau, cum 
se întâmplă destul de des, de „normal” prin părţile 
noastre, latino‑balcanice, ele s‑au îndeplinit într‑o 
formă pe care, iată, azi nu o mai recunoaşte ni‑
meni. E vorba de forma şi chiar de substanţa unei 

ţări care, e drept, printr‑un fel de miracol istoric, 
neaşteptat şi neprevăzut de nimeni pe pământ, 
a scăpat, a ieşit din zona de influenţă extrem de 
abrazivă şi nu rareori de‑a dreptul sălbatică, inu‑
mană şi nu rareori criminală a unui imperiu care, 
în primele două decenii de după marea conflagra‑
ţie, „eliberându‑ne”, ne‑a catapultat, ne‑a azvârlit 
în groapa teribilă a unei medievalităţi haotic bru‑
tale, încercând să ne destabilizeze istoric şi psiho‑
logic, cu o radicalitate, de fapt, cu o barbarie cum 
o reuşise şi aplicase în anii treizeci pe întregul ei 
teritoriu. Da, dar numai atât. Restul, ceea ce s‑a 
mai întâmplat cu noi, în deceniile de „libertate” ce 
urmau să vină şi au şi venit, totul, aproape totul 
în uimirea şi apoi stupoarea, disperarea şi apoi 
iritarea multora, s‑a întâmplat şi a fost, cum spu‑
neam, o… continuare. Da‑da, o continuare, dar nu 
cea pe care o sperasem, cea dintre cele două răz‑
boaie, care, şi în vremea dictaturii roşii, păruse 
multora o viaţă şi o Românie aproape ideale! Nu, 
ci, se pare, cea de dinainte, ba poate chiar şi cea 
de cu mult înainte, din vremea otomană, care, o 
ştim, a durat vreo cinci secole, sau din cea a do‑
minanţei ruso‑tătare sau a grofilor unguri. Ne‑am 
trezit cu toţii, cumva, căzuţi într‑un fel de trecut 
aiuritor al relaţiilor, al reflexelor şi al unui opor‑
tunism brutal, necunoscut şi mai ales în această 
formă nouă, organizată la nivel statal, chiar şi 
dictaturii ceauşiste! Da, iată cum „normalitatea” 
poate prinde şi astfel de forme în… pasivitatea, 
buna credinţă, naivitatea celor care… da‑da, a ce‑
lor care, e drept, n‑o meritau, dar, ce mai înseam‑
nă acest cuvânt, ca atâtea altele pe care le folosim 
cu o dezin voltură ce se aseamănă nu rareori cu 
nepăsarea; sau cu un fel de somn social. Sau, mai 
ştii, cu reacţia sau cu lipsa de reacţie adecvată, 
necesară şi vitală, la urma‑urmei a celor care au 
traversat culoarul infernal al unei vieţi sociale 
greu de înţeles pentru un luminat european, vreo 
jumătate de secol?!…

Sau, cum afirmă unii, părând că adevărul se 
află de partea lor, că… vremurile s‑au schimbat 
radical şi nimic din ceea ce părea a avea valoare 
înainte, nici o soluţie, nici o modalitate strategi‑
că sau atitudine în faţa muncii sau capitalului şi 
care au urcat Româia înainte şi după Primul Răz‑
boi în atenţia şi stima vecinilor şi a apusului nu 
mai funcţionează. Nu, se pare că… aproape toate 
vechile valori s‑au prăbuşit (ha, ha, încă o dată, 
într‑un secol!) cu excepţia Banului, a ceea ce are 
valoare pe piaţă, a ceea ce se vinde. Iar vechile va‑
lori ce au dat forţă şi identitate înaltă Europei Re‑
naşterii, a Luminilor, clasicismului sau Romantis‑
mului european – ca să nu mai vorbim de valorile 
antice, greceşti şi romane, din care, printr‑o răs‑
turnare miraculoasă în extrem, s‑a ivit creştinis‑
mul! – trebuie, dacă nu abandonate într‑unul din‑
tre multele muzee de pe tot cuprinsul continental, 
oricum, transformate în bunuri publice, spre în‑
ţelegerea şi amuzamentul celor mulţi, a maselor 
populare. Nimic strident în aceste recomandări 
şi presiuni ce ne vin din forţe reale deşi oarecum 
oculte, ele, acestea toate noi, cei din Estul Euro‑
pei, le‑am mai trăit, iar expresiile „dragi” precum 
înţelegerea maselor populare, ca şi arta, filosofia şi 
literatura ca forme ale delectării, ale plăcerii uşoa‑
re, accesibile tuturor, nouă, Românilor, nu ne sunt 
noi! Poate occidentalii le vor găsi la rândul lor 
atractive, dar… noi vom ezita. Unii dintre noi, cei 
care le‑am trăit şi a trebuit să ne apărăm de aces‑
tea tocmai în cultul şi apărarea valorilor apusene 
ce ni se par, unele dintre ele, eterne. Distinctive 
pentru întreaga specie umană! 

…Nu, spuneam, nimeni, aproape nimeni în 
România, în Bucureştii anului ’90, nu m‑a recunos‑
cut! Într‑un fel este şi era simplu. Eu soseam după 
un exil politic şi estetic de aproape două decenii, şi 
mă întorceam în rucsacul, în raniţa mea ideatică 
cu acelaşi ideal cu care plecasem: valoarea absolu‑
tă a artei, literaturii şi a gândului. Nu libertatea, 
vorbesc de cea socială, a grupurilor, a aşa‑ziselor 
mase mă interesa – cum nu mă interesase şi nici 

absorbise vreodată! –, ci libertatea de tip specific 
european, cea a individului, libertatea individua‑
lă, demnitatea persoanei şi, mai ales, luciditatea 
ei afundă despre sine, univers, Zei şi, poate, În‑
tâmplare! 

Din atâtea şi atâtea texte şi exegeze despre 
textele mele, un singur lucru, în esenţă, nu s‑a în‑
ţeles în ce priveşte persoana mea. Sau s‑a înţeles 
în sensul că mi s‑a reproşat faptul, de nenegat, că 
sunt… greoi, dar în sensul structural, adică ne‑
schimbător. Rigid şi cumva ciudat într‑o ţară şi, 
mai ales, într‑o provincie care a dat tonul mai bine 
de un secol, vorbesc de Muntenia, de Ţara Româ‑
nească, de Valahia, în care una din primele cali‑
tăţi ale individului social nu este înţelegerea, cum 
o au şi au avut‑o moldovenii, sau fidelitatea faţă 
de tradiţie, ca noi, ardelenii, ci, da‑da, adecvarea. 
Adaptarea şi asta, ce mai, o recunoaştem, după 
cinci secole de turcism, valahii au făcut‑o la modul 
excepţional, uneori, de‑a dreptul extraordinar. Re‑
uşind a nu deveni un paşalâc, fapt de care se mân‑
dresc şi azi, deşi i‑au întrecut adeseori pe stăpânii 
lor de veacuri prin… da‑da, totuşi, prin înţelegere, 
dar alta decât a gândului abstract. O înţelegere a 
istoriei, dar şi nici ea, cea mare, eternă, care ne 
curge la picioare şi deasupra capetelor încă de la 
Plutarh şi Tacit, ci… istoria imediatului, a zilei, 
a anotimpului, eventual, a anului, rareori a dece‑
niului! Înţelegerea ocupantului oarecum stabil şi 
hrăpăreţ, o înţelegere, aş zice, de tipul ofidian, cea 
a şarpelui, a anacondei: te înţelege în sensul că te 
absoarbe, te lasă să luneci în interioarele sale fre‑
mătânde, acide, cu siguranţă într‑un anume sens, 
te conţine în felul lui, părând că se îneacă cu tine! 

Această înţelegere a unui fapt ce nu poate fi 
ocolit necesită, în primul rând, elasticitate a psi‑
hicului şi a voinţei, un fel de isteţime perpetuă şi 
diversă, de unde până azi, la noi, la români, epite‑
tul, cel de deştept, îl înlocuieşte până la distrugere 
pe cel inteligent. Nu, nu e nevoie de inteligenţă, 
de înţelegere, când urgenţa, necesitatea zilnică şi 
împovărătoare este cea a… dăinuirii, a prezervă‑
rii posesiilor mici, cele fizice şi a cele mari: fami‑
lia, limba, credinţa. Şi, da, e adevărat, valahii şi 
apoi românii, în urma lor, au învins, şi‑au păstrat 
aceste posesii, ba încă din limbă, din idiomul lor 
latin, au făcut, tot în secole, un instrument al înţe‑
legerii între cei ce‑i ocupau, jefuiau, umileau etc., 
şi, probabil, marele istoric şi martir al neamului 
care a fost Gheorghe Brătianu, mort în puşcăriile 
staliniste, la Sighet, are dreptate când opinează 
că idiomul nostru latin s‑a păstrat în atâta seco‑
le şi sub atâtea presiuni şi samavolnicii, deoare‑
ce a slujit ca instrument dragomanilor, cei care 
intermediau între noroadele pestriţe şi ciudate 
care au trecut, dar unele au şi adăstat, precum 
slavii, secole, pe tărâmul… nostru. Am intercalat 
aici puncte de suspensie, deoarece trebuie să adă‑
ugăm repede că, în afara păstrării, salvgardării 
mai mult sau mai puţin şi, totuşi, realmente, a 
salvării, a păstrării în timp, alături de posesiile 
mici, cum le‑am spus şi pe cele mari, pământul, 
locul, însă, nu, nu l‑am putut păstra! Da, neîndo‑
ios, am vieţuit, am locuit pe acesta, l‑am lucrat, 
l‑am admirat, fermecându‑ne de acesta şi l‑am lă‑
sat, cum se spune, urmaşilor, dar, după o vreme, 
cuminţi cum eram şi cum am fost, am înţeles că 
această moştenire era una mai degrabă simbolică, 
sfântă, cum i‑am spus; era ancora care ne lega de 
existenţă, era împrumutul destinului, unul major, 
fără îndoială, de care cei mai lucizi şi mai viteji 
locuitori ai acestui loc, pământ, relief, s‑au agăţat 
cu o forţă, cu o bărbăţie disperată şi uneori eficace 
pe care am numit‑o eroism.

■ Fragment din vol. Viaţa mea (II)
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Marian Victor Buciu
Tranzacţionalismul românesc

n Lecturi Tranzacţionalismul românesc extins 
şi naţionalismul aşa‑zis pozitiv 

sunt, politic, slujite lamentabil de 
contradictoriu

Istoric, e îndreptăţit să readucă în me‑
morie, în penultimul articol al cărţii, un 
„naţionalism pozitiv – cu caracter econo‑
mic, înainte de toate”, punctat ilustrativ 

prin jurnalistul M. Eminescu („în contra” lui E. 
Carada), de pe poziţia unui conservator, dar nu 
antiliberal, atent la forme şi fond, „un mare gaze‑
tar privind spre modernitate din perspectiva idea‑
lă a tradiţiei”. Poziţionare virtual actualizantă din 
punctul de vedere al autorului nostru, care discu‑
tă o Europă duală şi duplicitară. Nu doar actua‑
lizabilă, dar şi actuală, intact menţinută istoric, 
de la istoria mai veche la cea strict contempora‑
nă, întrucât el părtineşte o „doctrină eminamente 
pozitivă” (de la Cavour, Bismark, De Gaulle, la 
Clinton şi Donald Trump), de 
regulă confundată cu socialis‑
mul nazist, „gardismul” româ‑
nesc, comunismul naţionalist, 
populismul naţionalist de azi 
din Franţa, Austria, Olanda, 
după cum notează în addenda 
(Ceva despre „naţionalism” la 
Centenar). Puţin ca text, mult 
ca a(l)titudine, se află în acest 
„ceva”, care trage în definitiv 
totul după el. La atâtea rele 
n‑ar putea face faţă decât ceva 
profund bun... Într‑adevăr, ni‑
mic rău în naţionalismul bun, 
în fine, pozitiv, imposibil de 
dezaprobat, cu condiţia ca el 
să existe nu doar teoretic, dar 
şi în realitate. Îl avem, azi, iar 
dacă da, prin cine şi prin ce? 
Rămânem însetaţi ca să ştim. 
Altfel, vorbim despre o lacună 
şi un risc deopotrivă eludate, 
ele trebuind să fie de fapt in‑
conturnabile. E drept că noul 
istoric reflexiv la Europa nu e 
un triumfalist, dar un critic na‑
ţional, naţionalist chiar, autocalificat pozitiv, acu‑
zator al faptului că România, azi, pierde adevărate 
„proiecte naţionaliste”! Dacă ar fi spus naţionale, 
n‑ar mai fi avut o perspectivă ideologică şi politi‑
că anume particularizată doctrinar. Iar „absenţa 
fibrei naţionaliste” ar explica, integral?, eşecul de 
azi al României. Pare o metaforă restrictivă fibra, 
dar fibră cu fibră se produce toată ţesătura, ca şi, 
enunţ după enunţ, textul acestui volum. 

Pledoaria finală, până una‑alta, se justifică 
prin trecut. Din nou e legitimat un „naţionalism 
economic” (Eminescu). Şi alte nume mari dau gre‑
utate ideii „naţionaliste”. Titu Maiorescu, critic 
ferm în construcţia statală, scoţând patriotismul 
şi canalizând „patriotismul în hotarele adevăru‑
lui”, smulgându‑l, aşadar, din stăpânirea canaliei 
autohtone. Dar putem reduce adevărul la „naţio‑
nalism”? Sau, privind din altă direcţie: „naţiona‑
lismul” asigură singur adevărul (dacă adevărul ar 
fi unic)? 

N. Titulescu, încă la început de carieră, în 
1909: „Omenirea nu mă interesează dacă Româ‑
nia nu‑şi găseşte locul în sânul său.” De un bun 
simţ elementar, însă tot atât de naţional cât euro‑
pean. În ideea de interes, de preocupare, şi nu de 
exaltare a egalităţii, şi cu atât mai puţin a supe‑
riorităţii (naţionale, naţionaliste?). Evident că pe 
N. Titulescu nu l‑ar fi interesat o Românie care 
n‑ar suge la sânul Europei, ca să reiau metafora 
corporală, în lungul, pentru noi recentul, context 
al ofensivei corporatiste. 

E. Lovinescu, fără citatul de trebuinţă, apa‑
re pus pe poziţia unui naţionalism latin. În ce sens 
latin? Imperial? Dublu naţional(ist)? Constantin 
Rădulescu‑Motru: pentru care a fi român echivala 
cu a fi „religios şi naţionalist”. Dincolo de flagranta 

lipsă de personalizare a poziţiei de calificare et‑
nică (proprie dreptei extreme, care l‑a marcat şi 
pe el), şi alte popoare europene au avut ideologi 
de acelaşi tip. S‑a întâmplat într‑un naţionalism 
europenist sau printr‑o ciocnire a naţionalismelor, 
mai mari sau mai mici. E citat şi Lucian Blaga, nu 
doar nominal, ca E. Lovinescu, dar poetul şi filo‑
soful, crezând că şi noi, românii, am putea avea 
„mândria unor iniţiative spirituale istorice, care 
să sară, din când în când, ca o scânteie, şi asupra 
creştetelor altor popoare”, o face fără pomenirea 
termenului naţionalist (termenul naţional poate fi 
mai lesne presupus). 

Răzvan Theodorescu ţinteşte exortaţia fina‑
lă, în chip oarecum de manifest (de la savant către 

politicieni?): acum, în contex‑
tul mondializării (alege ter‑
menul european, francez, nu 
globalizarea americană), „să 
declarăm sonor că naţionalis‑
mul este o doctrină pozitivă”. 
Poate fi, este şi asta, dar mai 
ales s‑a dovedit a nu fi decât 
o teorie şi practică excesive, 
deopotrivă în naţiunile mari 
şi mici, pentru că s‑a răsfrânt 
dinspre primele spre ultime‑
le. Altfel, pentru autor, ideea 
rămâne doar un gând idealist. 
Iar el nu‑şi ascunde nici în 
acest volum idealismul. 

 Şi mai are în vedere 
conjectura exagerării în acest 
gând, în această idee. De ve‑
gheat atunci când pozitivul 
cade, pretinzând că se înalţă, 
într‑un fel de ultra‑pozitiv. 
Când naţionalismul ajunge, 
s‑a dovedit că pe cât de uşor, 
pe atât de (ne)firesc, ultrana‑
ţionalism. Ideologul cultural 
deschis politicului le vede pe 

cele două noţiuni şi realităţi în opoziţie, aşa cum 
aproape că nu mai distinge conservatorismul de 
liberalism. Dar unde constată ultranaţionalism? 
Iată: în germanismul „de cazarmă”, în „ultranaţi‑
onalisme grave”, patologic, aşezate însă sub „ha‑
ina demenţei politice cunoscute nu cu mult timp 
în urmă de «Mitteleuropa», parte a continentului 
care rămâne, în fond, o anexă a Occidentului”. 
Grave şi demente, aşadar, pe două trepte, de bună 
seamă ale răului, aproape sau chiar imposibil de 
păşit, îi apar ultranaţionalismele, la plural – un 
pluralism înfiorător. În vreme ce naţionalismul, la 
singular, ajunge şi încremeneşte în pozitiv. Ultra 
e sufixul care îl denaturează. 

 Multiple salturi „cercetaşe” produce par‑
tea a doua: Noi în Europa şi acasă. Începe cu o 
istorică modernitate românească în contextul for‑
mării mentalitarului nostru „tranzacţional”, îm‑
păciuitor. O interpretare paralelă (unificatoare) 
în civilizaţia (dar şi arta!) noastră veche ia sub 
observaţie vizualitatea şi limbajul. Istoria româ‑
nească e refăcută în succesiunea religios‑confesi‑
onală. Sunt citite nartexuri medievale româneşti 
şi evocate personalităţi episcopale şi ctitoriale din 
Vâlcea de peste trei veacuri înapoi. Etnopsiholo‑
gia sau imagologia istorică decelează rusismul în 
scrisul istoriografic de pe la 1800. Se cercetează 
două biserici cu totul neglijate. Închiderea, drept 
racord cu tema naţionalistă, o face disputa ideolo‑
gică dintre jurnalistul Mihai Eminescu şi politici‑
anul „tehnocrat” Eugeniu Carada. 

Calea occidentală e înscrisă pe o jumătate 
de mileniu de încercare de integrare europeană. 
Cu temeiuri în N. Iorga, R. Theodorescu mută 
modernitatea din spaţiul istoric românesc în pro‑
ximitatea postmedievală. Nu doar o extinde, dar 

o şi partajează, aşa încât „prima modernitate” la 
noi s‑ar situa în a doua jumătate a secolului al 
XVI‑lea, pe la 1550‑1600. Contrar altora ca D. H. 
Mazilu, nu crede că am avut o Renaştere depli‑
nă. În schimb, regăseşte în feudalitate o famili‑
aritate indubitabilă cu barocul şi manierismul. 
Trece prin E. Lovinescu, după G. Ibrăileanu şi 
înainte de G. Călinescu, tocmai ca să dateze sin‑
cronismul românesc cu acela european prin mani‑
erismul din „faţadele Dragomirnei”, în secolul al 
XVII‑lea! (Liberalismul ar fi incipient în ctitoria 
de la Urşani‑Vâlcea!) „Modernitate „deplină” află 
în secolul 19! Un „baroc românesc” ar exista de 
după 1600, adică, se sugerează, mai curând, şi el, 
simultan, sincron, cu cel originar, italian, de la 
Roma. Barocul afirmat, paradoxal, atipic (cum s‑a 
mai tot făcut în teoria de la noi) este unul armo‑
nic! Ilustrativ îi pare a fi „barocul ortodox postbi‑
zantin” moldovean din sec al XVII‑lea.

 Tranzacţionalismul moral şi politic şi‑ar 
avea sorgintea în „prima modernitate”. R. Theodo‑
rescu îl reia pe mult citatul M. Ralea, care nota în 
1927 în spirit absolutizant că „în toate luptele pe 
care le duce, românul preferă întotdeauna spiritul 
tranzacţional”. Iar de la G. Călinescu, evidenţiind 
abilitatea eroică, păstrează siguranţa că „în fieca‑
re român e ascuns un Vlaicu vodă”. De la civic la 
politic, linia ar rămâne pe cât de dreaptă, pe atât 
de scurtă. Tranzacţionalismul întru statalitate 
stă ferm postat pe vitalitate şi supravieţuire...

Cu ruşii, românii, (majoritar!) ortodocşi de‑
opotrivă, au avut mai cu seamă un tip de relaţie 
ce s‑ar putea defini drept o prietenie cât o duş‑
mănie, balansând între simpatie şi antipatie în 
egală măsură. Românii ar fi un popor aflat mereu 
în aşteptare istorică, fie a ruşilor, fie a americani‑
lor. Aşteptarea lor înşişi s‑ar cădea să fie stârni‑
tă. Stabila instabilitate supravieţuitoare primeşte 
expresia eufemistică în „fluiditatea confesională a 
elitelor”. 

Vizualitatea şi limbajul, cercetate „structu‑
ral”, vor să ateste un naţionalism (românism) ar‑
tistic apropiat de unul dintre modurile filosofiei 
lui C. Noica din context totalitar: „un mod româ‑
nesc de a vorbi şi de a privi”. Interpretare orgolios 
inaugurală şi direcţională, într‑un „teritoriu încă 
puţin defrişat, acolo unde corespondenţele stilis‑
tice ale limbajului textual şi ale imaginii plastice 
se pot mai lesne stabili”. Taxinomiile tind la aca‑
parare şi acoperire istorică, în patru etape: „etapa 
efigial‑solemnă a secolelor XIV‑XV, etapa narati‑
vă a secolului al XVI‑lea, etapa tactilă a secolului 
al XVII‑lea, etapa decorativismului şi a oralităţii 
din secolul al XVIII‑lea şi de la începutul celui 
de‑al XIX‑lea”.

Citesc opus‑ul lui Răzvan Theodorescu, Cele 
două Europe, acum, când România preia preşedin‑
ţia rotativă a Uniunii Europene, cu două Românii 
politice, politicianiste, politizate, între europenis‑
mul acuzat pretins pozitiv de antinaţionalism şi 
suveranismul acuzat ori suspectat de antieuro‑
penism, unite doar într‑un discurs ceremonial. 
Tranzacţionalismul românesc extins şi naţionalis‑
mul aşa‑zis pozitiv sunt, politic, slujite lamentabil 
de contradictoriu. Naţionalismul cu plus este doar 
democratic, critic, în toate laturile: civică, politică, 
etnică şi culturală. El se înfierbântă, (contra)re‑
voluţionar, sau se răceşte, scade la minus, atunci 
când „trece” drept dominator, eliberator, conser‑
vator, revendicator.

Cartea aceasta ar putea fi şi ea una dintre 
cele care ar reaprinde un foc istoric nu doar în te‑
orie, dar şi în practică. r
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Mircea Platon
„Formele fără fond”  
şi ideea naţională

n Polemice Mă refer atât la stat, cât şi la 
popor, la naţiune înţeleasă ca stat, 

expresie a unui popor. Pentru 
că aceasta a fost linia majoră a 

activităţii culturale, adică politice 
şi intelectuale, adică a implicării 

practice generatoare de instituţii şi 
simboluri

Figurile grupate în jurul Convorbiri‑
lor literare au alcătuit primul nucleu 
intelectual implicat în politica demo‑
cratică. Paşoptiştii sau, înaintea lor, 

cărvunarii moldoveni s‑au manifestat ca nuclee in‑
telectuale implicate în politica revoluţionară. Nu 
ştim exact cum ar fi evoluat lucrurile dacă mişcă‑
rile conspirativ‑revoluţionare de la 1848, din Mol‑
dova şi Ţara Românească, ar fi fost lăsate să‑şi 
urmeze cursul. Dar domnia lui Al. I. Cuza a luat 
sfârşit în urma ciocnirii dintre nucleul intelectual 
brătiano‑golesco‑rosettian, valaho‑revoluţionar, şi 
nucleul paşoptist al cărui lider era atunci Mihail 
Kogălniceanu (sprijinit şi de un paşoptist radical 
precum Cezar Bolliac). Cu alte cuvinte, ultima ex‑
presie a politicii revoluţionare paşoptiste a fost un 
conflict între conspiraţia paşoptistă (C.A. Rosetti/
Brătienii/Goleştii aliaţi cu boierii conservatori 
moldoveni) şi „dictatura” paşoptistă (Cuza‑Kogăl‑
niceanu).

În aceste condiţii, politica grupării de la Ju‑
nimea, devenită şi facţiune politică, şi a grupări‑
lor de la Convorbiri literare poate fi considerată 
prima expresie democratică a unor nuclee aris‑
to‑cărturăreşti funcţionând în cadru democratic. 
Caracteristicile acestui tip de politică au fost – 
cu rare excepţii, lipsite de consecinţe practice, şi 
mă gândesc aici mai ales la G. Panu – loialitatea 
faţă de instituţia monarhică, faţă de dinastia de 
Hohenzollern, intrată pe calea unei naţionalizări 
rapide, care ardea etapele odată cu restul ţării – 
dacă România a ars etapele în drumul ei spre mo‑
dernizarea occidentală, dinastia a ars etapele în 
drumul ei spre înscrierea în tradiţia românească 
– şi faţă de o linie denumită de Negruzzi&co drept 
„conservator liberală”1, adică a structurării socie‑
tăţii româneşti cu folos şi fără pierderea identită‑
ţii şi demnităţii naţionale.

Şi când spun a României, mă refer atât la 
stat, cât şi la popor, la naţiune înţeleasă ca stat, 
expresie a unui popor. Pentru că aceasta a fost li‑
nia majoră a activităţii culturale, adică politice şi 
intelectuale, adică a implicării practice generatoa‑
re de instituţii şi simboluri, a junimiştilor/ convor‑
biriştilor. Lucrul e confirmat de chiar teoria „for‑
melor fără fond”, lansată de Maiorescu, dar mult 
răstălmăcită. Teoria „formelor fără fond” nu are în 
vedere o critică a importului de forme goale, adică 
o critică a modernizării ratate, o critică a adoptă‑
rii declarative a unor forme occidentale care nu 
sunt, mai apoi, din cauza nevredniciei româneşti, 
umplute cu fond, care nu prind adică substanţă. 

Pentru a înţelege sensul maiorescian al 
acestei formule trebuie să apelăm la două sur‑
se. Prima e articolul În contra direcţiei de azi în 
cultura română, în care Titu Maiorescu spune, 
într‑adevăr, ceva ce seamănă cu modul în care 
înţelegem acum teoria lui, şi anume: „Cufunda‑
tă până la începutul secolului XIX în barbaria 
orientală, societatea română, pe la 1820, începu 
a se trezi din letargia ei [...]. Atrasă de lumină, 
junimea noastră întreprinse acea emigrare ex‑
traordinară spre fântânele ştiinţei din Franţa şi 
Germania, care până astăzi a mers tot crescând 
şi care a dat mai ales României libere o parte din 
lustrul societăţilor străine. Din nenorocire, numai 
lustrul dinafară! Căci nepregătiţi precum erau şi 
sunt tinerii noştri, uimiţi de fenomenele măreţe 
ale culturii moderne, ei se pătrunseră numai de 
efecte, dar nu pătrunseră până la cauze, văzură 
numai formele de deasupra ale civilizaţiunii, dar 

1 „D. I. Negruzzi: Vin şi eu a ruga pe onor. Adunare ca să 
binevoiască a mă scuza dacă voi declara că nici eu nu pot 
primi să fiu parte din comisiunea aleasă pentru redijarea 
proiectului de răspuns la discursul Tronului. Motivul de‑
miterii mele din acea comisiune este că m‑am consultat cu 
amicii mei din partidul conservator liberal... (întreruperi).
O voce: Conservatori liberali?
D. I. Negruzzi: Aşa ne numim noi în Moldova...” (Şedinţa 
din 19 noiembrie 1879).

nu întrevăzură fundamentele istorice mai adânci, 
care au produs cu necesitate acele forme şi fără a 
căror preexistenţă ele nici nu ar fi putut exista. 
Şi astfel, mărginiţi într‑o superficialitate fatală, 
cu mintea şi cu inima prinse de un foc prea uşor, 
tinerii români se întorceau şi se întorc în patria 
lor cu hotărârea de a imita şi a reproduce aparen‑
ţele culturei apusene, cu încrederea că în modul 
cel mai grăbit vor şi realiza îndată literatura, şti‑
inţa, arta frumoasă şi, mai întâi de toate, liberta‑
tea într‑un stat modern […]. Mobilul propriu nu a 
putut fi decât vanitatea descendenţilor lui Traian, 
vanitatea de a arăta popoarelor străine cu orice 
preţ, chiar cu dispreţul adevărului, că le suntem 
egali în nivelul civilizaţiunii. Numai aşa se expli‑
că viţiul de care este molipsită viaţa noastră pu‑
blică, adecă lipsa de orice fundament solid pentru 
formele dinafară ce le tot primim. Şi primejdioasă 
în această privinţă nu e atât lipsa de fundament 
în sine, cât este lipsa de orice simţire a necesită‑
ţii acestui fundament în public, este suficienţa cu 
care oamenii noştri cred şi sunt crezuţi că au făcut 
o faptă atunci când au produs sau tradus numai o 
formă goală a străinilor. […] inteligenţa română a 
înaintat cu uşurinţă pe calea deschisă, şi, cu ace‑
laşi neadevăr înlăuntru şi cu aceeaşi pretenţie în 
afară, s‑au imitat şi s‑au falsificat toate formele ci‑
vilizaţiunii moderne. Înainte de a avea partid po‑
litic, care să simţă trebuinţă unui organ, şi public 
iubitor de ştiinţă, care să aibă nevoie de lectură, 
noi am fundat jurnale politice si reviste literare şi 
am falsificat şi dispreţuit jurnalistica. Înainte de 
a avea învăţători săteşti, am făcut şcoli prin sate, 
şi înainte de a avea profesori capabili, am deschis 
gimnazii şi universităţi şi am falsificat instrucţi‑
unea publică. Înainte de a avea o cultură crescută 
peste marginile şcoalelor, am făcut atenee române 
şi asociaţiuni de cultură şi am depreţiat spiritul 
de societăţi literare. Înainte de a avea o umbră 
măcar de activitate ştiinţifică originală, am făcut 
Societatea academică română, cu secţiunea filolo‑
gică, cu secţiunea istorico‑archeologică şi cu secţi‑
unea ştiinţelor naturale, şi am falsificat ideea aca‑
demiei. Înainte de a avea artişti trebuincioşi, am 
făcut conservatorul de muzică; înainte de a avea 
un singur pictor de valoare, am făcut şcoala de be‑
le‑arte; înainte de a avea o singură piesă drama‑
tică de merit, am fundat teatrul naţional – şi am 
depreţiat şi falsificat toate aceste forme de cultură 
[…]. Dar în realitate toate aceste sunt producţiuni 
moarte, pretenţii fără fundament, stafii fără trup, 
iluzii fără adevăr, şi astfel cultura claselor mai 
înalte ale românilor este nulă şi fără valoare, şi 
abisul ce ne desparte de poporul de jos devine din 
zi în zi mai adânc. Singura clasă reală la noi este 
ţăranul român, şi realitatea lui este suferinţa, sub 
care suspină de fantasmagoriile claselor superi‑
oare. Căci din sudoarea lui zilnică se scot mijloa‑
cele materiale pentru susţinerea edificiului fictiv, 
ce‑l numim cultură română, şi cu obolul cel din 
urmă îl silim să ne plătească pictorii şi muzicanţii 
noştri, academicienii şi atenianii din Bucureşti, 
premiele literare şi ştienţifice de pretutindenea, 
şi din recunoştinţă cel puţin nu‑i producem nici o 
singură lucrare care sa‑i înalţe inima şi să‑l facă 
să uite pentru un moment mizeria de toate zilele. 
[…] forma fără fond nu numai că nu aduce nici un 
folos, dar este de‑a dreptul stricăcioasă, fiindcă ni‑
miceşte un mijloc puternic de cultură. Şi prin ur‑
mare vom zice: este mai bine să nu facem o şcoală 
deloc decât să facem o şcoală rea, mai bine să nu 
facem o pinacotecă deloc decât să o facem lipsi‑
tă de arta frumoasă; mai bine să nu facem deloc 
statutele, organizarea, membrii onorarii şi neono‑
raţi ai unei asociaţiuni decât să le facem fără ca 
spiritul propriu de asociare să se fi manifestat cu 
siguranţă în persoanele ce o compun; mai bine să 
nu facem de loc academii, cu secţiunile lor, cu şe‑
dinţele solemne, cu discursurile de recepţiune, cu 

analele pentru elaborate decât să le facem toate 
aceste fără maturitatea ştiinţifică ce singură le 
dă raţiunea de a fi. Căci dacă facem altfel, atunci 
producem un şir de forme ce sunt silite să existe 
un timp mai mult sau mai puţin lung fără fondul 
lor propriu. Însă în timpul în care o academie e 
osândită să existe fără ştiinţă, o asociaţiune fără 
spirit de societate, o pinacotecă fără artă şi o şcoa‑
lă fără instrucţiune bună, în acest timp formele se 
discreditează cu totul în opinia publică şi întârzie 
chiar fondul, ce, neatârnat de ele, s‑ar putea pro‑
duce în viitor şi care atunci s‑ar sfii să se îmbrace 
în vestmântul lor despreţuit” (Convorbiri literare, 
II:19, 1 decembrie 1868).

Rândurile articolului de mai sus se cer însă 
completate cu un paragraf din prelecţiunea juni‑
mistă despre Formă şi fond, ţinută de Maiorescu 
la 7 februarie 1871, în care acesta, după cum rela‑
ta Miron Pompiliu, „după câteva teorii, a trecut la 
exemple practice. Dar mai înainte de a pune în ve‑
derea publicului fapte ce se petrec sub ochii noştri, 
a cercetat în ce diferă un popor civilizat de altul, 
ce se află în stare primitivă. Astfel, s‑a arătat că 
un popor numai atunci merită numele de naţiune 
când s‑a emancipat din îngusta sferă a ocupaţiu‑
nilor condiţionate de forţa brută a indivizilor. Un 
popor ce trăieşte de azi pe mâine, necunoscând 
alte dorinţe decât aplicări instinctive, este o clasă 
brută de oameni fără cel mai mic semn de cultu‑
ră. Cultura începe numai după ce s‑a acumulat 
un prisos însemnat de bogăţie materială, când o 
parte de indivizi, scăpaţi de nevoia de a‑şi agoni‑
si cu mâinile lor proprie existenţa, sunt împinşi 
a da altă expresiune puterii vitale ce fierbe în ei. 
Crierii se pun în lucrare mai energică, inteligen‑
ţa se dezvoltă, civilizaţiunea începe. Astfel dar şi 
într‑acest fenomen, ce se arată în leagănul soci‑
etăţilor civilizate, vedem acea împreunare armo‑
nioasă de formă şi fond. Fondul: acea agitaţiune 
de putere vitală ce influenţează acum spre crieri 
şi nu spre braţe etc., forma: acele semne diverse 
de cultură în care se întrupează idealurile sufle‑
tului. Aplicând acest principiu şi asupra formelor 
de cultură ce se găsesc la noi, d. Maiorescu află că 
românii comit cele mai mari greşeli în această pri‑
vinţă, ei introduc lucruri fără necesitate decursă 
din spiritul naţiunii, se impun instituţiuni ne‑nţe‑
lese mai de nimeni, ignorându‑se astfel caracterul 
şi deprinderile poporului şi nesocotindu‑se faptul 
necontestabil că popoarele nu se ridică la o cultură 
adevărată decât cu încetul, după lungi experienţe 
şi după multe frământări produse de necesităţi in‑
terne” (Convorbiri literare V:5, 1 mai 1871).

Cu alte cuvinte, forma nu are a se importa 
cu tot cu fond. Aşadar, nu e vorba de forma care îşi 
creează fondul, ci de un fond, spiritul vital al na‑
ţiunii, fondul e vitalist la Maiorescu, care se cere 
exprimat prin forme. Formele nu pot fi de import. 
Formele sunt produsul naţiunii eliberate de robia 
materiei prin înţelegere. Ca atare, ce critică Ma‑
iorescu nu e fondul – orientalismul românilor care 
nu poate ţine pasul cu sofisticarea formelor –, ci 
forma, de import, nepotrivită cu spiritul vital al 
naţiunii. Se poate, aşadar, spune că, de fapt, criti‑
cismul maiorescian a fost expresia literară şi poli‑
tică a vitalismului maiorescian, adică a încercării 
lui Maiorescu de a racorda literatura şi politica 
la forţele vii ale neamului; doar din această per‑
spectivă, a vitalismului, putem înţelege opţiunile 
lui lingvistice anti‑latiniste şi sprijinul pe care l‑a 
acordat literaturii populare. Criticismul maiores‑
cian e, aşadar, un instrument de clarificare axiolo‑
gică folosit pe tărâm literar şi politic de Maiorescu 
în scopul afirmării vitalismului său. r

Fragment din prefaţa volumului 
Corpus Convorbiri literare: Prelecţiuni, Iaşi,

Convorbiri literare, 2019
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Alexandru Surdu
Jocurile armistiţiilor

n Lecţii de istorie Acest ultimatum este unul dintre 
cele mai triste acte pe care au fost 
nevoiţi să le îndure românii după 
încheierea Marelui Război, după 
alte două războaie câştigate cu 

multe jertfe

Marele Război, cum era numit cel 
din 1914‑1920, Războiul Mondi‑
al, căci nimeni nu‑şi imagina că 
ar putea să mai urmeze vreunul, 

se considera încheiat după Armistiţiul de la Com‑
piègne din 11 noiembrie 1918. El a fost semnat de 
reprezentanţii Antantei, respectiv ai Franţei, ai 
Statelor Unite, ai Marii Britanii şi ai Imperiului 
German.

În prealabil însă au fost semnate mai multe 
armistiţii ale Antantei: cu Bulgaria (29 septem‑
brie 1918); cu Turcia (30 octombrie 1918); cu Aus‑
tro‑Ungaria (3 noiembrie 1918).

Semnificaţia armistiţiilor între ţările belige‑
rante înseamnă încetarea luptelor. Ele sunt ceru‑
te, de regulă, de către armatele care se declară în‑
vinse, tradiţional de către cele care ridică steagul 
alb, cum au făcut‑o efectiv armatele austro‑unga‑
re trimiţând comandantului italian un steag alb. 
Alteori sunt impuse de către armatele mai puter‑
nice, fără să fie vorba de vreo victorie sau de vreo 
înfrângere. Cazurile extreme sunt acelea în care o 
ţară este parţial sau total ocupată de trupele unei 
alte sau unor alte ţări.

Armistiţiul presupune încetarea luptelor 
pentru o perioadă de timp determinată sau nu; el 
poate fi respectat parţial sau integral, în funcţie 
de convenţiile care au fost făcute: de predare, de 
retragere, de ocupare sau eliberare de teritorii, 
dezarmare etc.

Situaţia extremă a unui armistiţiu este capi‑
tularea. Spunem toate acestea, deoarece împreju‑
rările apărute înaintea şi după armistiţiile amin‑
tite, din cauza complexităţii relaţiilor interstatale, 
a lipsei unor reglementări internaţionale şi a ha‑
osului pe care l‑a produs destrămarea imperiilor 
europene, ar trebui totuşi încadrate, într‑un fel 
sau altul, în contextul general al Marelui Război. 
Şi este vorba, în special, de situaţia României şi a 
ţărilor învecinate, aliate sau inamice.

Înainte de încheierea Marelui Război, la 15 
decembrie 1917 are loc Armistiţiul dintre Rusia, 
ca partener important al Antantei, şi Puterile 
Centrale, în mod special Germania. Motivul era 
transformarea Imperiului Rus, în urma revoluţiei 
bolşevice, în Rusia Sovietică şi intenţia acesteia 
de a nu mai continua războiul. Acesta era un ar‑
mistiţiu de pace între două ţări, niciuna nefiind 
învingătoare sau învinsă.

La negocierile pentru pace de la Brest‑Li‑
tovsk, începute la 22 decembrie 1917, Germania 
venea însă cu pretenţii teritoriale imense (Ţările 
Baltice, Polonia şi Ucraina), considerându‑se în‑
vingătoare, ceea ce Rusia Sovietică nu recunoştea, 
dar nici nu dispunea, din cauza anarhiei politice şi 
militare, de forţa necesară pentru a continua răz‑
boiul. În consecinţă, a semnat Pacea (la 3 martie 
1918) fără nici o intenţie de a o respecta.

Rusia Sovietică va încheia un armistiţiu, 
împreună cu România, alături de care luptase 
împotriva Germaniei, Austro‑Ungariei, Turciei 
şi Bulgariei, la Focşani (9 decembrie 1917), fără 
ca Rusia şi România să se considere învinse, mai 
ales după victoriile răsunătoare de la Mărăşti, 
Mărăşeşti şi Oituz, din lunile iulie şi august 1917. 
Dar, după retragerea trupelor ruseşti, în faţa ce‑
lor cinci armate inamice nu mai rămăsese decât 
armata română, ceea ce i‑a încurajat pe germani 
şi austro‑ungari să încalce armistiţiul de la Foc‑
şani şi să someze România la încheierea unei păci 
în care să fie considerată în situaţia de capitulare. 
Pacea a fost semnată la Buftea (5 martie 1918) 
de către un prim‑ministru filo‑german. Tratatul 
nu a fost ratificat de către regele României, n‑a 
fost recunoscut şi nu a produs efecte, România so‑
mând, la rândul ei, retragerea trupelor inamice de 
pe teritoriile româneşti, pe care le‑a şi reocupat în 
lunile următoare.

Dar şi după armistiţiul de la Compiègne 
s‑au mai încheiat armistiţii separate, cum a fost 
cel de la Belgrad („Convenţia de la Belgrad”, 13 
noiembrie 1918), care, în mod ciudat, nu era un 
armistiţiu de pace, căci acolo nu era nici un război, 
şi avea loc între o armată franceză, condusă de ge‑
neralul Franchet d’Esperey, şi guvernele unor ţări 
care, de fapt, nu erau recunoscute ca atare de că‑
tre Franţa, şi anume Ungaria şi Serbia.

Din punct de vedere militar, convenţia‑ar‑
mistiţiu de la Belgrad garanta, prin trupele 
franceze, interpuse între Ungaria şi Serbia, im‑
posibilitatea unui conflict între armatele aces‑
tora, dar mai prevedea o retragere spre Nord a 
trupelor maghiare şi permitea sârbilor ocuparea 
teritoriului de la Nordul Dunării şi, respectiv, a 
Banatului până la Timişoara. În plus, la sugestia 
Ungariei, care se considera astfel recunoscută ca 
ţară neutră, diferită de Austro‑Ungaria, i se per‑
mitea acesteia ocuparea unor teritorii în Slovacia 
şi Transilvania. Toate acestea, fără consultarea 
celorlalte state, ale căror teritorii erau ameninţa‑
te prin invaziile sârbilor şi ale maghiarilor. Ge‑
neralul francez a procedat cu totul arbitrar, fără 
să‑l intereseze convenţiile anterioare semnate de 
Franţa la 17 august 1916, pe care probabil că nici 
nu le cunoştea, comportându‑se mai degrabă ca un 
aliat al Ungariei şi al Serbiei. Consecinţele aces‑
tui armistiţiu vor produce evenimente imediat ur‑
mătoare extrem de grave: declanşarea războaielor 
ungaro‑române şi ungaro‑slovace, soldate cu zeci 
de mii de morţi, sute de mii de răniţi şi dispăruţi, 
pagube materiale imense, atrocităţi ale trupelor 
maghiare de neimaginat, instaurarea regimurilor 
sovietice de tip bolşevic şi, în fine, capitularea Un‑
gariei la 4 august 1919. Toate acestea, sub privi‑
rea îngăduitoare a trupelor franceze.

Indiferent însă de atitudinea francezi‑
lor, atrocităţile comise de unguri, în partea de 
Sud‑Vest a Transilvaniei, asupra populaţiei ro‑
mâneşti, extinderea ocupaţiei maghiare spre zona 
centrală a Transilvaniei şi atacurile împotriva 
armatei române din zona Munţilor Apuseni au 
determinat reacţia României şi deschiderea os‑
tilităţilor transformate într‑un război autentic. 
Românii ajung la limitele teritoriale impuse de 
generalul francez, dar sunt atacaţi în continuare 
de maghiari, pe care îi alungă până la limitele sta‑
bilite de reprezentanţii Antantei din 1916, adică 
până pe râul Tisa.

Între timp Ungaria se transformă în Repu‑
blică Sovietică şi conducerea comunistă propune 
(la 30 aprilie 1919) un armistiţiu trupelor române 
de pe Tisa. Românii sunt de acord, dar, în vede‑
rea păcii, pun condiţii recuperatorii pentru dau‑
nele produse de armatele ungureşti pe teritoriul 
Transilvaniei pe durata războiului. Se aşteptau 
negocieri ulterioare. Trupele româneşti s‑au oprit 
pe Tisa, iar armata ungară se pregătea între timp 
de noi atacuri, pe care le‑a şi declanşat împotriva 
Slovaciei (la 30 mai 1919).

Ocuparea Slovaciei de către trupele maghia‑
re şi înfiinţarea Republicii Sovietice Slovace a fost 
surprinzătoare pentru conducerea Antantei care, 
în totală necunoaştere a situaţiei din zonă, a în‑
vinuit România, pe care a şi sancţionat‑o, pentru 
intervenţia împotriva Ungariei, în ciuda armisti‑
ţiului cu Ungaria, pe care România l‑a respectat. 
S‑a propus şi retragerea trupelor române pentru 
„salvarea” regimului comunist din Ungaria.

Încurajaţi de victoria împotriva Slovaciei şi 
de atitudinea favorabilă a conducătorilor de state 
întrunite la Paris, maghiarii încalcă armistiţiul cu 
România şi atacă (20 iulie 1919) trupele române 
de pe malul stâng al Tisei, care, nepregătite, se 
retrag şi se pregătesc de contraatac.

Rezultatele celui de‑al doilea război un‑
garo‑român se cunosc. Este vorba de alungarea 

comuniştilor, de sfârşitul Republicii Sovietice Un‑
gare, de capitularea Ungariei, predarea şi dezar‑
marea trupelor şi ocuparea Budapestei (4 august 
1919). Ceea ce urma să se petreacă în mod firesc 
era reactualizarea armistiţiului din 30 aprilie 
1919 şi obligarea Ungariei, datorită capitulării, 
să respecte toate condiţiile pe care le‑ar fi impus 
România, ţara învingătoare. Retragerea armatei 
române pe graniţa promisă în 1916, pe râul Tisa, 
trebuia să se petreacă numai după semnarea tra‑
tatului de pace cu Ungaria, până atunci ocuparea 
Ungariei învinse era legitimă.

Din păcate, reprezentanţii marilor puteri, 
în special americani şi britanici, dar şi francezi, 
erau nemulţumiţi de succesele armatei române şi 
planificau sancţiuni extrem de dure la adresa Ro‑
mâniei, chiar intervenţie armată şi retragerea din 
provinciile care se uniseră cu aceasta. Nu discu‑
tăm aici motivele (economice) care stăteau la baza 
acestor atitudini, de a favoriza toţi inamicii Româ‑
niei, ci ne mărginim la acel ultimatum, un fel de 
somaţie care se trimite de regulă unei ţări înain‑
tea declaraţiei de război, de către reprezentanţii 
Conferinţei pentru pace de la Paris către guvernul 
României (15 noiembrie 1919).

Cert este faptul că din ultimatum reiese că 
rău au făcut românii că au intervenit în Ungaria, 
că trebuie să se retragă imediat, fără nici o pre‑
tenţie, deci fără armistiţiu şi fără vreo pace cu Un‑
garia; că li se acordă opt zile pentru a se supune 
ordinelor venite de la Paris. „Consiliul Suprem [al 
Conferinţei de Pace de la Paris] se va vedea con‑
strâns, cu cel mai profund regret, să rupă relaţiile 
cu România, dar cel puţin are conştiinţa împăcată 
că a împins răbdarea până la ultimele sale limite”.

Acest ultimatum este unul dintre cele mai 
triste acte pe care au fost nevoiţi să le îndure ro‑
mânii după încheierea Marelui Război, după alte 
două războaie câştigate cu multe jertfe, care n‑au 
fost încheiate prin niciun armistiţiu şi nici o pace, 
iar retragerea armatei române, în loc să fie glori‑
oasă, a fost interpretată ca o alungare de pe nişte 
teritorii pe care nu le‑ar fi cucerit prin lupte. Din 
această cauză şi achiziţiile armatei române din 
Ungaria au fost considerate frauduloase, uitân‑
du‑se de cele austro‑ungare de pe teritoriul nostru 
care au fost de mult mai mare amploare şi de o 
durată considerabil mai îndelungată. Dar, ca şi în 
alte cazuri, se adevereşte vorba românească des‑
pre facerea de bine. r



7

Mai 2019

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ
Ionescu e construit pe o structură 

duală: sobru, melancolic, dar 
impecabil om de lume, capabil să 
se facă agreat chiar şi‑n mediile 
cele mai ostile, el e conceput de 

către autoare ca pe o alteritate cu 
finalitate spiritualistă

Ştefan Borbély
Un roman iniţiatic

n Cronica literară

Fostă şefă a bibliotecii judeţene din 
Iaşi şi stabilită între timp la Köln, 
în Germania, Catinca Agache face 
un cuplu foarte reuşit cu poetul şi 

jurnalistul Ioan Weidner Ciurea de la Deutsche 
Welle, împreună fiind ei recent şi la Cluj, unde 
au lansat „cineromanul” (aşa este subcatalogat...) 
Akassia, apărut la Editura Limes a lui Mircea Pe‑
tean (2019) într‑o formă elegantă, cu un vesperal 
copac acacia pe copertă (e copacul ritului Isis‑Osi‑
ris!) şi cu recomandarea pro‑
fesorului ieşean Constan‑
tin Dram pe coperta a IV‑a, 
tehnoredactarea volumului 
oferindu‑ne şi o „cheie” de lec‑
tură suplimentară, mottoul 
întregului text trimiţând în 
mod neîndoios înspre o su‑
gestie de renaştere: „Călăto‑
ria este o uşă deschisă spre o 
altă lume.” Subcatalogarea 
de care aminteam, şi care‑i 
aparţine autoarei („cinero‑
man”), arată că s‑ar putea 
turna un foarte interesant 
film pornind de la subiect, câ‑
teva stereotipii structurale, 
inerente, dar nu obositoare, 
făcând ca transpunerea să se 
realizeze fără probleme. 

Structural, ne aflăm 
în faţa unui scenariu ficţi‑
onal de tip iniţiatic, drapat 
în anvelopa mirifică a unei 
excursii exotice. Pretextul 
romanului reia, în climatul 
de fundal al unei Românii 
cosmopolite, fireşti, în care 
călătoria pe diferite meleaguri – inclusiv exotice 
– face parte dintr‑un mod de existenţă normal, 
trăit fără ostentaţie, dubletul constructiv clasic 
sacru‑profan, în care viaţa de zi cu zi e presărată 
la tot pasul cu „semne” şi „enigme” care se cer des‑
cifrate de către cei care au disponibilitatea de a o 
face. Nu e loc mai bun pentru a „demonstra” teza 
sacrului camuflat în profan decât Egiptul, împăr‑
ţit şi el pe mai multe straturi culturale, celui ma‑
joritar, de suprafaţă, islamic adăugându‑i‑se cel 
antic, al piramidelor (unde protagoniştii nu ajung) 
şi al Văii Regilor (vizitată), dar şi cel creştin tim‑
puriu, coptic, ai cărui membri (cam 15‑20% din po‑
pulaţia Regatului Nilului) sunt nevoiţi, pe alocuri, 
să împărtăşească o solidaritate spirituală apropi‑
ată de prudenţă sau chiar de clandestinitate.

Acesta e mediul în care ajunge protagonis‑
tul, specialistul în IT Ion (numit ulterior Jhon) 
Ionescu, trăitor la Bucureşti (deşi putea uşor să 
emigreze), pătruns de faptul că ţara nu trebuie 
părăsită nici dacă politicienii săi se ceartă conti‑
nuu, sunt incapabili de un viitor plauzibil şi n‑au 
alt deziderat pragmatic decât umplerea cât mai 
grabnică a diferitelor buzunare din proximitate 
(propriu, ale rudelor, prietenilor, prietenilor aces‑
tora etc). De doi ani, însă, „Jhon” e navetist pe ruta 
Bucureşti – Köln, fiindcă acolo lucrează Antonia, 
prietena şi – după planuri temeinice – viitoarea sa 
soţie, mult mai flexibilă în privinţa patriotismului 
decât protagonistul. Antonia este cea care plănu‑
ieşte, cu titlu de cadou aniversar, o călătorie de 
agrement în doi în Egipt (mai fuseseră în Insulele 
Canare, în Republica Dominicană etc.), unde, în 
cele din urmă, „Jhon” ajunge de unul singur, iubi‑
ta lui recuzându‑se în ultima clipă din motive care 
eroului nostru îi scapă până la sfârşit, lăsându‑l 
însă cu o rană pe care o poartă cu el, cu grade de 
responsabilitate variabile, dar sincer îndurerat, 
de‑a lungul întregului sejur african.

Prin intermediul unor inerente rememorări, 
romanul reconstituie, în prima sa secţiune, starea 

de spirit şi ideologia pragmatic‑nostalgică a comu‑
nităţii de germani originari din România, trece, 
aproape obligatoriu, prin superba descătuşare de 
culori şi de energii pe care o prilejuieşte carnava‑
lul, pentru a se muta, apoi, într‑o enclavă turistică 
egipteană (omonimă cu titlul), unde paradisul e la 
el acasă şi turiştii sunt deserviţi impecabil (pro‑
tagonistul are bilet all inclusive), autoarea recon‑
stituind foarte iscusit mediul de viaţă cosmopolit 
al unei comunităţi efemere, între membrii căreia 

se leagă relaţii de tip circum‑
stanţial, limitate la timpul 
cât durează sejurul, ceea ce 
înseamnă, în principal, o ri‑
tualistică socială de supra‑
faţă, colocvială şi agreabilă, 
foarte greu de redat, literar 
vorbind, de către un scriitor, 
fiindcă aici intervine, în mod 
inevitabil, reflexul de inte‑
lectualizare, pe care Catinca 
Agache îl evită cu măiestrie 
(se vede că „are mână...”), 
prin introducerea în anturaj 
a unui cuplu de germani foar‑
te flexibili, Monika şi Dietri‑
ch, dar şi prin folosirea foarte 
iscusită a enciclopedismului 
ca factor de regularizare co‑
locvială, una dintre membre‑
le grupului, Mari, recitând 
fără greş orice informaţie cu 
caracter mitologic, istoric, 
botanic sau geografic, spre 
hazul şi – câteodată – exaspe‑
rarea politicoasă a celorlalţi 
participanţi (şi, pe alocuri, a 
cititorului...). 

Sub această crustă de vilegiatură mirifică 
apar, însă, „semnele”, receptate de către IT‑istul 
nostru acolo unde ceilalţi nu le văd sau nu sunt în 
stare să le recunoască. Un cocostârc singuratic îşi 
face veacul prin Akassia, reapărând în momentele 
esenţiale ale romanului. Printre slujitorii stabili‑
mentului, toţi impecabili sub aspect profesional, 
se află şi copţi marcaţi cu tatuajul cruciform de 
rigoare, dar care formează, pe ansamblul vieţii de 
acolo, o umanitate specială, cu finalitate spiritu‑
ală, de care „Jhon” este instinctiv atras, fiindcă 
pe sub „crusta” lui de computerist tehnologizat se 
ascunde o încă neexprimată vocaţie de isihast or‑
todox, verificată ocazional la mânăstirile din ţara 
de origine. 

Ionescu e construit pe o structură duală: so‑
bru, melancolic, dar impecabil om de lume, capabil 
să se facă agreat chiar şi‑n mediile cele mai ostile, 
el e conceput de către autoare ca pe o alteritate cu 
finalitate spiritualistă. Cu prilejul unei vizite la 
un bazar (periplu de mondenităţi pentru ceilalţi), 
Ionescu îl descoperă pe înţeleptul copt Sami, ca‑
re‑i va deveni ghid şi sfătuitor în momentele de 
încercare ulterioare. În imersiunea turistică de la 
Luxor şi Karnak, „semnele” şi fiinţele „aparte” se 
manifestă din nou pentru el, alteritatea lor fiind 
asigurată de către apartenenţa la spiritualismul 
creştin. Se poate vedea uşor că toate aceste „sem‑
ne” şi enigme, încă neelucidate, încă nestrânse 
într‑un ghem de înţelesuri desluşite, pregătesc o 
metamorfoză de tip spiritual în interiorul protago‑
nistului, evenimentele din roman fiind în aşa fel 
rânduite încât să configureze o iniţiere graduală, 
prin intermediul căreia „glazura” profesională a 
personajului („Jhon”) se topeşte progresiv, dând 
la iveală un „Ion Ionescu” cât se poate de curat, 
de profund şi de autohton. Experienţa egipteană îl 
ajută pe protagonist să se regăsească pe sine, dar 
e nevoie de câteva evenimente traumatice pentru 
ca reîntoarcerea, sau „renaşterea de sine”, să se 
producă. 

Primul asemenea eveniment e o iubire, nu‑
trită şi, în cele din urmă, împlinită, cu o superbă 
suedeză de 20 şi ceva de ani, Annissia, care îi ia 
pentru puţin timp locul Antoniei incomprehen‑
sibile de la Köln, pe care „Jhon” încearcă în mod 
repetat s‑o contacteze pe toate căile, fără rezul‑
tat. Iubirea protagonistului pentru Annissia e o 
frumoasă partitură de puritate, în deplin acord cu 
mediul paradiziac de enclavă în care trăiesc tu‑
riştii. Ei ştiu că nu construiesc pe cărămizi per‑
manente, sau pe iluzii de durată. Din nou, aici 
intervine mâna măiastră a autoarei, fiindcă, sub 
aspect literar, să construieşti şi să întreţii episoa‑
dele succesive ale unei fericiri efemere, conştientă 
de efemeritatea sa (e punctul de pornire al iubi‑
rii dintre Annissia şi „Jhon”) e infinit mai dificil 
decât soluţiile logice de stabilitate ipotetică aflate 
la îndemână. Aşa cum vom vedea, finalul roma‑
nului conferă acestei relaţii o împlinire melodra‑
matic‑neverosimilă, dar dacă pornim de la ideea 
că întregul text reprezintă, în cele din urmă, de‑
monstraţia ficţională foarte exactă a unei premi‑
se ritualice de tip spiritualist (regăsirea de sine 
a cuiva prin intermediul îndepărtării de sine), fi‑
nalul nici nu este atât de artificial pe cât pare la 
prima vedere.

În afară de iubirea „vinovată” pentru An‑
nissia (fiindcă în fundalul ei se află, la tot pasul, 
imaginea partenerei lăsate în mod inexplicabil în 
Germania), al doilea eveniment care dinamizează 
reconversia spirituală a protagonistului este o cri‑
mă petrecută chiar în paradisul luminos al Acas‑
siei, căreia îi cade victimă taximetristul, agreat de 
către toţi, al stabilimentului, un copt, „alteritatea” 
religioasă a celui decedat fiind, se pare, singurul 
motiv al atacului. Lucrurile devin şi mai grave 
atunci când crima se repetă, sub alte auspicii mo‑
tivaţionale, însă. În consecinţă, secţiunea finală a 
textului prezintă antiteza geografiei paradiziace 
de la sosire: turiştii sunt măcinaţi de temeri şi 
chiar de angoasă, devin o comunitate defensivă, 
unii izbutesc să plece în pripă, spaima devenind 
şi mai devorantă atunci când ei se gândesc că pro‑
pria lor identitate religioasă e suficientă pentru 
a‑i face, la o adică, vulnerabili, deşi poliţia şi au‑
torităţile stabilimentului se grăbesc să elaboreze 
strategii de contracarare a unor atacuri similare, 
fără ca nimeni să ştie cât sunt ele de eficiente.

Sejurul se încheie într‑o tensiune chinui‑
toare, Ion ia, plin de întrebări, avionul de Köln, 
pentru a afla, la aterizare, că Antonia, viitoarea 
lui soţie, s‑a recuzat de la călătoria în Egipt nu 
din dorinţa de a se separa de el, ci de‑ai veni mai 
aproape, prin intermediul unei rearanjări a gân‑
durilor sale, motiv pentru care a plecat, fără să 
anunţe, în Republica Dominicană, cu scopul de a 
redobândi fervoarea pe care ei au trăit‑o atunci 
când au fost împreună acolo. Regăsirea de sine e 
urmată, însă, de o tragedie, fiindcă, la întoarcere, 
avionul în care ea se află se prăbuşeşte, oferindu‑i 
autoarei „moartea simbolică” de care ea are nevoie 
pentru a împlini „renaşterea” spirituală a eroului.

Finalul romanului îl găseşte pe Ion Ionescu 
într‑o mânăstire din deşertul inospitalier al Egip‑
tului, călugărit sub numele Antoniu. E vizitat de 
mama lui şi de Annissia, care‑i aduce copilul ză‑
mislit împreună în paradisul Acassiei, de a cărui 
existenţă, însă, Ion nu ştiuse până în momentul 
respectiv. Finalul pare, astfel, forţat într‑o direc‑
ţie demonstrativă, însă el reproduce în mod me‑
taforic mesajul de profunzime al întregului: orice 
călătorie, indiferent cât de departe te‑ar purta ea, 
reprezintă, de fapt, o imersiune în străfundurile 
propriului tău suflet. r  
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Ariditatea, asociată inerţial (şi, dese‑
ori, pe nedrept) oricărui studiu con‑
sacrat retoricii, se spulberă odată 
cu prima frază a volumului Roxanei 

Patraş, The Remains of the Day. Literature and 
Political Eloquence in 19th‑Century Romania, apă‑
rut în 2018 în seria Danubiana Philologica la Edi‑
tura Aracne din Roma, Italia, consacrat încadră‑
rii, descrierii şi comentării unui domeniu relativ 
marginal şi dificil de cartografiat – tradiţia retori‑
că românească de secol XIX –, abordat inteligent 
şi decomplexat, cu un fin racord literar, exersat 
strategic şi construit simfonic. 

Ancorată elegant în palierele retorice ale 
romanului Rămăşiţele zilei, scris de Kazuo Ishi‑
guro, şi în inevitabila reducţie cinematografică 
girată de către James Ivory, aventura teoretică a 
Roxanei Patraş pleacă de la ipoteza receptivităţii 
retorice de care dă dovadă în roman Stevens, ma‑
jordomul impecabil şi rigid, a cărui memorie „pă‑
cătoasă” leagă toate firele narative. În relaţia cu 
el se conturează atât retorica persuasiunii a Lor‑
dului Darlington, cât şi retorica invitaţională a 
neconvenţionalului Farraday, american educat în 
spiritul egalităţii, al autodeterminării şi al valorii 
imanente, proprii oricărei fiinţe umane.

Fascinată de tot ceea ce înregistrează aten‑
ţia constantă a lui Stevens, de la conduita estetică 
la distanţa negociată permanent prin intermediul 
retoricii, autoarea extinde perimetrul demon‑
straţiei dincolo de limitele ficţiunii lui Ishiguro 
şi explorează lateralele conceptuale ale retoricii 
contemporane, cu insistenţă asupra momentului 
retoric, graţie unor autori precum Michel Meyer, 
Scott Consigny, Nick Turnbull, Donna Gorrell, 
Lloyd F. Bitzer sau Slavoj Žižek. Analizând rămă‑
şiţele retorice ale romanului (echivalentul specu‑
lativ al rămăşiţelor zilei) prin prisma momentului 
retoric, Roxana Patraş descoperă că înţelegerea şi 
exploatarea acestor „rămăşiţe” oferă nu numai o 
perspectivă atotcuprinzătoare asupra evenimen‑
telor, ci şi sentimentul că lucrurile trebuie „înghe‑
ţate” undeva, lucru valabil şi pentru cărţi. 

Lecţia e perfect asimilată în reconstituirea 
realităţilor retorice dintr‑o epocă istorică româ‑
nească destul de volatilă sub aspect lingvistic, 
care e recuperată prioritar prin textele literare ale 
unor oratori politici precum Mihail Kogălniceanu, 
B.P. Hasdeu, Petre P. Carp, Barbu Ştefănescu De‑
lavrancea sau Take Ionescu, perfectă ilustrare a 
evoluţiei de la căutarea revoluţionară a gloriei (la 
mijlocul secolului al XIX‑lea) la melancolia disi‑
dent corozivă (din ultima decadă a aceluiaşi se‑
col). Se articulează, astfel, extremele cvartetului 
terminologic formulat de către Anne Übersfeld – 
„glory, memory, energy, and melancholy” (glorie, 
memorie, energie şi melancolie) –, care furnizează 
scheletul conceptual al părţii secunde a volumului 
semnat de către Roxana Patraş. 

Concentrată asupra Momentelor retorice, 
cea dintâi secţiune a cărţii formulează un răspuns 
coerent la o întrebare cât se poate de pertinentă: 
ce anume rămâne din elocvenţa politică româ‑
nească? Aventura nu e deloc uşoară, dacă avem 
în vedere natura problematică a memoriei politice 
autohtone. Fundamental versatilă şi dificil de po‑
ziţionat teoretic, ea se dovedeşte a fi cu atât mai 
greu de delimitat în contextul unei culturi în care 
proliferează formele fără fond şi imitaţia, diagnos‑
ticate iniţial de către Titu Maiorescu şi comentate 
apoi, succesiv, de către Ştefan Zeletin, Constantin 
Dobrogeanu‑Gherea, Garabet Ibrăileanu şi Eugen 
Lovinescu. 

Aventura e dificilă, dar nu imposibilă, dacă 
ţinem cont de rafinatele racorduri teoretice cu care 
operează Roxana Patraş, pe o scală care începe la 
nivel etimologic, se dezvoltă apoi pe relaţia memo‑
rie – putere şi sfârşeşte prin a se defini ca pe un 

fenomen determinat de o triadă de factori: un sis‑
tem electoral specific, un anumit ritm de învăţa‑
re socială şi un sentiment al pierderii derivat din 
înţelegerea materialistă a Memoriei. Potrivit lui 
Judith Schlanger, golurile memoriei, percepute ca 
pierderi imperfecte, şi nu plinurile mobilizează cu 
precădere sensibilitatea şi raţiunea umană. Altfel 
spus, sentimentul că ceva lipseşte din tablou con‑
stituie miezul oricărei galaxii politice în formare, 
aspect extrem de important în abordarea memo‑
riei politice a unei democraţii incipiente cum este 
cea românească de secol XIX, reconstituibilă prin 
textele retorice, înţelese ca reziduuri ale unei situ‑
aţii discursive mai complexe.

Primul pas al reconstrucţiei circumscrie 
ABC‑ul noului idiolect politic, creat în absenţa 
unei tradiţii politice, ceea ce face din elocvenţa po‑
litică una dintre principalele mărci ale memoriei 
politice, o alta fiind presa. Prin intermediul lor, 
publicul românesc al secolului al XIX‑lea (mino‑
ritar însă, sub aspect intelectual, din moment ce 
78% din populaţie era analfabetă) află informaţii 
despre oamenii politici şi filosofii occidentali, ci‑
taţi, deseori ostentativ, în dezbaterile politice ale 
vremii. Plecând de la această asimilare şi adap‑
tare a lexicului politic, autoarea identifică şi de‑
scrie câteva stagii de dezvoltare: afilierea ideolo‑
gică, legitimizarea „istorică” a doctrinelor politice, 
sanctificarea instituţiilor politice în concordanţă 
cu conceptul bizantin de symphonia (în trena că‑
reia proliferează tropi retorici precum românii 
„ca popor ales” şi „ultimii creştini din Balcani”, 
sau sanctificarea figurilor feminine ca ilustrări 
ale devoţiunii pentru cauza naţională), precum şi 
codificarea biografiilor politice ca tropi retorici în 
cadrul mai larg al codurilor de putere. 

Survolarea primei jumătăţi de veac de evolu‑
ţie politică românească modernă îi permite Roxa‑
nei Patraş să remarce că una dintre cele mai acu‑
te preocupări ale mediului politic de dinainte de 
1900 este istoricitatea partidelor, rezolvată de cele 
mai multe ori prin trasarea unei meta‑istorii de 
realizări şi triumfuri, la care generaţiile succesive 
trebuie să se raporteze, un rol important jucând şi 
hagiografia politică a antecesorilor (exemplificată 
în paginile cărţii de portretizările multiple ale lui 
Lascăr Catargiu, dar şi de panegiricul dedicat de 
Dimitrie A. Sturdza lui I.C. Brătianu, disecat im‑
pecabil de autoare). De altfel, rolul legitimator al 
trecutului glorios îşi face loc în performanţa acto‑
rilor politici şi în momentul în care ideea dinasti‑
că intră în scenă, masiv promovată de către Titu 
Maiorescu.

„Construcţia idiolectului politic românesc se 
leagă, fundamental, de specificităţile sistemului 

electoral” – notează autoarea în preambulul unei 
observaţii cât se poate de pertinente: calitatea 
expunerii oratorice este invers proporţională cu 
selecţia reprezentanţilor prin votul cenzitar sau 
prin sufragiu universal. Adică, în vreme ce votul 
cenzitar a produs aleşi capabili să stabilească o 
terminologie politică şi să intensifice conştientiza‑
rea politică în rândul audienţei, votul universal 
generează un număr sporit de oratori politici şi un 
standard redus al elocvenţei.

Cartografierea formelor discursive parla‑
mentare şi extra‑parlamentare din a doua jumă‑
tate a secolului al XIX‑lea este succedată de o 
schiţare a împrumuturilor şi vocabularului spe‑
cializat, exemplificate fragmentar prin strategiile 
discursive ale unor figuri proeminente ale vieţii 
politice româneşti: Vasile Boerescu, Alexandru 
G. Djuvara, I.C. Brătianu, Alexandru Lahovary, 
Take Ionescu, Petre P. Carp, Titu Maiorescu, Bar‑
bu Ştefănescu Delavrancea (ultimii doi surprinşi 
într‑o savuroasă dispută, a cărei miză este patolo‑
gia discursului politic).

Experienţa literară a multora dintre actorii 
scenei politice româneşti de secol XIX (Ion Heli‑
ade‑Rădulescu, Vasile Alecsandri, Mihail Kogăl‑
niceanu, I.C. Brătianu, C.A. Rosetti, B.P Hasdeu, 
Titu Maiorescu, Petre Grădişteanu, Take Ionescu, 
Barbu Ştefănescu Delavrancea) o determină pe 
Roxana Patraş să consacre un fabulos capitol fe‑
lului în care literatura reconfigurează parametrii 
noului alfabet politic, în condiţiile în care o conta‑
minare extrinsecă între cele două identităţi – scri‑
itorul şi politicianul – este de neevitat.

Armarea teoretică a radiografierii tratate‑
lor româneşti de retorică din epocă (semnate de 
Ioan Piuariu‑Molnar sau de Dimitrie Gusti) şi a 
discursurilor politice adunate în volume (precum 
cele ale lui Titu Maiorescu, Barbu Catargiu sau 
Take Ionescu) se prelungeşte şi în partea secun‑
dă a volumului, consacrată modurilor (registrelor) 
retorice. Prima secvenţă, cea a Gloriei, îi aparţine 
lui Mihail Kogălniceanu şi lui B.P. Hasdeu, figuri 
polivalente şi prin excelenţă accentuate, cu o listă 
impresionantă de realizări în literatură, istorie, 
lingvistică, arheologie, jurnalism, politică, etno‑
logie ş.a.m.d., dar şi cu evidente ambiţii retorice, 
atinse cu succes mai ales de către cel dintâi. 

În cazul celor doi, explorarea valenţelor glo‑
riei retorice motivează apelul la creaţia lor lite‑
rară, fără însă ca autoarea să piardă din vedere 
distincţia esenţială dintre succesul literar şi cel 
oratoric. Secvenţa secundă, intitulată Memoria, 
este ocupată de cazul lui Petre P. Carp, definit 
drept „un conservator shakespearian”, în vreme ce 
secţiunea a treia, intitulată Energia, devine teri‑
toriul literaturii lui Barbu Ştefănescu Delavran‑
cea, orator byronian, pasional şi charismatic. În 
sfârşit, ultima secvenţă, Melancolia, îl are drept 
protagonist pe Take Ionescu, poreclit, deloc în‑
tâmplător, „Tăchiţă Gură‑de‑aur”.

Cu un fabulos punct de plecare în intuiţia 
semnificaţiei „pierderii” şi a „golurilor de memo‑
rie” din istoria acceleratului proces de moderniza‑
re a României, Roxana Patraş reuşeşte să creione‑
ze cu succes un tablou dinamic, în care momentele 
retorice ale elocvenţei politice autohtone din seco‑
lul al XIX‑lea sunt ireproşabil încadrate teoretic şi 
fascinant contextualizate literar, rezultatul deve‑
nind, deopotrivă, util, seducător şi memorabil. r

Survolarea primei jumătăţi de veac 
de evoluţie politică românească 

modernă îi permite Roxanei Patraş 
să remarce că una dintre cele mai 

acute preocupări ale mediului 
politic de dinainte de 1900 este 

istoricitatea partidelor, rezolvată de 
cele mai multe ori prin trasarea unei 
meta‑istorii de realizări şi triumfuri

Constantina Raveca Buleu
Retorica politică,  
dar nu aşa cum ştim

n Cronica literară
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Irina Ciobotaru
„România citeşte” în  
nordul României

Lectura este o abilitate ce se deprinde, motivată fiind de nevoia de răs‑
punsuri, de dorinţa de cunoaştere. Nu mă refer aici, evident, la alfabetizare, 
ci la crearea nevoii intelectuale şi spirituale de a citi. Copiii care se împrie‑
tenesc cu cartea, librăria şi biblioteca îi au ca model pe cei mari, părinţi, 
profesori, preoţi, personalităţi culturale, scriitorii înşişi. Într‑o lume ce se 
construieşte pe temelia respectului pentru valori intelectuale şi spirituale 
autentice, exerciţiul lecturii se deprinde firesc. Între ţările membre ale Uni‑
unii Europene, România, însă, ocupă ultimul loc în ceea ce priveşte industria 
de carte. Însemnând un ultim loc în privinţa editării şi vânzării de carte, un 
ultim loc în privinţa lecturii. Şapte români din zece, se pare, nu au citit nici 
măcar o carte în 2018. Foarte puţini sunt cei care cumpără carte, lunar, care 
zăbovesc în librării sau anticariate, care întâmpină cu interes un scriitor, 
în cadrul unei lansări. Lipseşte, pesemne, justa orientare către adevărata 
cultură. Lipsesc politicile coerente care să sprijine educaţia şi consu‑
mul de carte. Lipsesc oamenii care să sfinţească locul sau, dacă nu 
lipsesc, au obosit… Unii oameni îşi fac, însă, o vocaţie din a nu obosi 

În aprilie 2019, în cadrul pro‑
gramului naţional România citeşte, 
s‑a desfăşurat un maraton de eve‑
nimente: la Academia Română Fili‑
ala Iaşi (moderatori: Gabriela Haja 
şi Cassian Maria Spiridon) şi Uniu‑
nea Scriitorilor Filiala Iaşi (mode‑
rator: Cassian Maria Spiridon), unde au fost organizate în prezenţa unui 
public numeros dezbateri axate pe volumele Elitele şi conştiinţa naţionale 
şi Geografie şi conştiinţă naţională de Mircea Platon, şi romanele în ver‑
suri Geniul inimii şi Ostrovul Învierii de Aura Christi, apărute recent la 
Editura Ideea Europeană.

Lansările, dezbaterile, lecturile publice şi discuţiile extrem de vii cu 
publicul au continuat la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava, 
în Aula arhiplină, numită „Simion Florea Marian”, unde au sosit circa 
150 de elevi şi profesori şi unde s‑a desfăşurat un alt maraton în toată 
puterea cuvântului, profesorii şi elevii adresând o avalanşă de întrebări 
Aurei Christi, apoi la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din Suceava 
şi Sala „Draga Olteanu Matei” din Fălticeni, unde s‑au cântat şi au fost 
citiţi psalmi. Moderatorii acestui eveniment de vârf au fost prof. Irina 
Ciobotaru şi prof. Dan Popescu, directorul Colegiului Naţional „Ştefan cel 
Mare” din Suceava.

În cadrul evenimentelor organizate la Iaşi, Suceava şi Fălticeni au 
fost lansate volumele Elitele şi conştiinţa naţională şi Geografie şi conşti‑
inţă naţională de Mircea Platon, romanele în versuri Geniul inimii (ediţia 
a II‑a, 2019) şi Ostrovul Învierii de Aura Christi, Basarabia eminesciană 
de Theodor Codreanu, romanele Cercul sălbatic şi Casa din întuneric de 
Aura Christi, Filosofia identităţii româneşti de Ioan Necula, Glasuri din 
bolgie şi Decoct de femeie de Sorin Lavric ş.a. După toate semnele, descin‑
derea România citeşte în nordul României în Anul Cărţii e de bun augur. 
În cinci zile, indicatorul de la bordul maşinii arăta 1500 de km parcurşi, 
o parte din drumeţii incluzând şi un pelerinaj la douăsprezece mânăstiri 
din Moldova şi Bucovina, între care menţionăm Putna, Voroneţ, Moldovi‑
ţa, Suceviţa, Agapia, Dragomirna, Humor, Catedrala metropolitană din 
Iaşi, Nechit ş.a. Ilustrăm acest număr al revistei Contemporanul. Ideea 
Europeană cu fotografii realizate pe parcursul acestui periplu. (Contem‑
poranul)

Academia Română Filiala Iaşi. Antonio Pastras, Mircea Platon, 
Cassian Maria Spiridon, Aura Christi, Alexandra Olteanu

Mircea Platon şi Aura Christi Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava
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şi perseverează donquijotesc în a crede 
în capacitatea cărţii de a înnobila lumea. 
Proiectează cititori în cei dezinteresaţi 

(care îşi asezonează dezinteresul cu autosuficien‑
ţă şi aroganţă), îi ascultă şi îi susţin pe cei care 
caută răspunsuri în cărţi, le oferă idei şi liste bi‑
bliografice, le dăruiesc volume, împărtăşesc gân‑
duri şi judecăţi estetice. Oamenii aceştia, foarte 
apropiaţi mie, sunt profesorii şi preoţii, scriitorii, 
gazetarii, artiştii. Mă gândesc la Andreea Şandru, 
Iulia Murariu, Carmen Bocăneţ şi Domnica Oni‑
ga, profesoare de limba şi literatura română la 
Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava. 
Mă gândesc la părintele Viorel Ioan Vârlan, preot 
paroh la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din 
Suceava, preşedinte al Fundaţiei „In Memoriam”, 
la părintele Vasile Liviu Mihăilă, preot paroh la 
Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Hreaţca, 
preşedinte al Asociaţiei „Fălticeni Cultural”, la 
Eleonora Bulboacă, profesoară cu vocaţia unei că‑
lăuze. Ne‑au adus împreună interesul pentru car‑
te şi cultură, dragostea pentru copii şi educaţie şi 
invitaţia pe care am făcut‑o Fundaţiei Culturale 
Ideea Europeană în luna martie a acestui an. O 
invitaţie la care ni s‑a răspuns imediat, afirma‑
tiv, astfel încât am devenit gazde şi beneficiari ai 
bucuriei de a o întâlni pe Aura Christi şi de a vor‑
bi despre cel mai recent volum liric, romanul în 
versuri Ostrovul Învierii, şi despre a doua ediţie a 
volumului Geniul inimii. 

 

Pledoarie pentru revenirea 
la poezie, „glasul cel din inimă 
al minţii”

Proiectul „România Citeşte”, lansat în anul 
2016 de către Fundaţia Culturală Ideea Europea‑
nă, a ajuns la Suceava marţi, 16 aprilie 2019. O 
primă întâlnire cu cititorii suceveni a avut loc în‑
tre orele 10.00 şi 14.00, în Aula „Simion Florea 
Marian” a Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” 
(Str. Vasile Alecsandri nr. 3), cea mai veche in‑
stituţie de învăţământ liceal din oraş, fondată în 
1860. La întâlnire au participat 150 de elevi în‑
soţiţi de profesori. Cuvântul de deschidere i‑a re‑
venit directorului Colegiului, prof. Dan Popescu, 
cititor consecvent al prozei lui Nicolae Breban şi 
al literaturii ruse. Domnia Sa a insistat asupra 
unui principiu educaţional de tip conservator, ace‑
la de a valorifica fiecare întâlnire ca prilej de învă‑
ţare, descoperire şi autodescoperire, sub clopotul 
respectului faţă de carte şi cultura vie. Într‑un 
Colegiu ce realizează performanţe deosebite în do‑
meniul ştiinţelor exacte, cu olimpici naţionali şi 
internaţionali la matematică, informatică, fizică, 
astronomie, lingvistică şi nu numai, prezentarea 
celor două volume poetice s‑a făcut ca pledoarie 
pentru concilierea minţii cu inima, a raţiunii cu 
sufletul. Formarea intelectuală a tinerilor nu se 
poate realiza excluzând cultivarea conştiinţei mo‑
rale sau a receptivităţii la Bine, Frumos sau Ade‑
văr – triada culturii clasice greco‑latine. Poezia 
poate fi privită ca mijloc de exersare a dialogului 
cu sinele, ca formă de revenire (stângace, uneori, 
dureroasă, adeseori) la propria lume interioară. 
Am dorit să le arătăm elevilor noştri că ceea ce 
proiectăm drept viitor profesional şi intelectual 
poate cădea în simulacru şi fatală iluzie dacă nu 
este susţinut prin interogaţia inimii, prin apelul 
la ceea ce Aura Christi numeşte „geniu” al inimii. 
Dincolo, deci, de vocaţia intelectuală, de orienta‑
rea profesională influenţată de familie şi şcoală, 
incursiunea în poezie are puterea de a cultiva acel 
fond spiritual absolut necesar în formarea unui 
om responsabil, atent, receptiv (căci, revenim, 
omul sfinţeşte locul). Elevii au ascultat poezii 
recitate de Aura Christi şi au adresat numeroa‑
se întrebări despre sursele de inspiraţie, despre 

ð

Boris Marian
Arnold Daghani – 
pictorul Transnistriei

 

Un pictor care m‑a impresionat, un 
memorialist extraordinar, cu a sa 
Groapa este în livada de vişini, 
publicată în germană (Lass mich 

leben), română, ivrit. Numai despre Transnistria. 
În carte apar şi bunicii mei materni – Scherf, ucişi 
pe malul Bugului. Daghani s‑a născut la Suceava, 
se numea Arnold Korn, era unul din cei opt co‑
pii ai familiei, a fost un autodidact de talent. S‑a 
căsătorit în 1940 cu Ana Rabinovici, care i‑a stat 
alături tot restul vieţii. După cutremurul din Bu‑
cureşti s‑au mutat la Cernăuţi, fără a bănui ce‑i 
aşteaptă. În iunie 19452 au fost ridicaţi de autori‑
tăţile antonesciene, au fost duşi în lagărul morţii 
de la Mihailovka (unde a murit şi verişoara lui Ce‑
lan, Selma Meerbaum), dincolo de Bug. Au reuşit 
să fugă în ianuarie 1944, trecând Bugul, ajungând 
în Bucureşti în martie 1944. Au trăit în România 
până în 1958, când au făcut Alia, au locuit în Is‑
rael numai trei ani, s‑au stabilit în Franţa, apoi 
în Elveţia. Evreul este adesea un rătăcitor. Da‑
ghani a murit în Anglia, la 6 aprilie 1945. A avut 
numeroase expoziţii, mărturii ale vieţii/morţii în 
nenorocita Transnistrie (pentru evrei), iar cartea 
sa este cunoscută. Un aport pentru cunoaşterea 
ei l‑a avut dr. Mirjam Bercovici, din Bucureşti, o 
supravieţuitoare a Transnistriei, unde moartea 
umbla la fel de repede ca şi la Auschwitz. 

 

Talmudistul Abraham 
Isaac Kook 

 

A fost primul Şef Rabin al Palestinei 
moderne, s‑a născut la Greiva, în 
nordul Rusiei, a fost un copil supra‑
dotat, student strălucit, a învăţat 

la seminarul Ieşiva din Volojin, Lituania, a fost 
numit rabin, a emigrat în 1903 în Ereţ Israel, era 
un spirit modern, a acordat evreilor dreptul de a 
vinde pământ neevreilor, a ţinut conferinţe, a fost 
rabin în Elveţia, Anglia, în timpul Primului Răz‑
boi Mondial, a insistat pentru publicarea Decla‑
raţiei Balfour, a revenit în Palestina, unde a fost 
numit Şef Rabin în 1921, aşkenazit. Avea ideea 
reînfiinţării Sanhedrinului după modelul antic 
de autoguvernare, dar ideea nu a fost acceptată. 
A blamat pe mandatarii britanici care au permis 
masacrul antievreiesc din 1929, făptuit de arabi 
extremişti. S‑a bucurat de un mare prestigiu pen‑
tru înţelepciunea şi învăţătura sa. Era un adept al 
sionismului, spre deosebire de alţi rabini ultrare‑
ligioşi. Într‑o fotografie pot fi zăriţi cei doi rabini – 
rabi Kook, aşkenazit şi rabi Yaakov Meir, sefard. 
Din spusele lui rabi Kook reţinem: „Nu‑i nimic 
vechi sub soare. Nici un lucru din Univers nu este 
absolut laic. Ieşirea lui Israel din Egipt va rămâ‑
ne primăvara lumii pe vecie. Evlavia nu trebuie 
să respingă simţul firesc al moralităţii. Aşa cum 
există legi ale poeziei, există şi poezie a legilor”. r

n Marginaliiformarea unui scriitor, filiaţii estetice, limitele şi 
perspectivele scrisului. Pentru fiecare întrebare 
s‑a oferit răspuns aşezat, lipsit de grabă, iar ado‑
lescenţii s‑au bucurat de ieşirea din ritmul alert 
al orelor de curs şi de respectul arătat de Aura 
Christi întrebărilor lor. Inspirate au fost, între al‑
tele, întrebările Mateei Ariciuc, elevă în clasa a 
V‑a, care a purtat şi un dialog personal cu scriitoa‑
rea, pentru revista Colegiului.

 

Prilej de „aşezare” a sufletului, 
poezia recitată în Biserică

În aceeaşi zi, de la ora 17.00, gazdă a fost 
preotul Viorel Ioan Vârlan, doctor în istorie, pa‑
roh la Biserica Martirilor din Suceava, cu hramul 
„Naşterea Maicii Domnului” şi „Sfinţii 40 de mu‑
cenici din Sevastia”. Întâlnirea a avut loc în Sala 
„Dragoş Corlăţeanu”, într‑o atmosferă caldă şi 
însufleţită. Au participat, între alţii, scriitorul şi 
pictorul Constantin Severin, scriitoarea Carmen 
Veronica Steiciuc, director al Teatrului Munici‑
pal „Matei Vişniec”, poeta Viorica Petrovici, poe‑
tul Mihai Sultana Vicol, Maica Gabriela Platon, 
Stareţa Mănăstirii Voroneţ, pictoriţa Lucia Puş‑
caşu şi scriitoarea şi jurnalista Doina Cernica. 
Amfitrionul întâlnirii a fost doctorul Ioan Ieţcu, 
preşedintele Fundaţiei „In Memoriam” şi autor al 
volumului Elogiul mâinilor. Anvergura religioasă 
a versurilor Aurei Christi a constituit principalul 
subiect al analizei şi al discuţiilor.

 

Recunoaşterea unei capitale 
culturale – Fălticeni 

Miercuri, 17 aprilie 2019, de la ora 13.00, 
în Sala „Draga Olteanu Matei” din Fălticeni s‑a 
desfăşurat o întâlnire însoţită de lectură publică 
şi lansare de carte. Gazda evenimentului a fost 
Asociaţia „Fălticeni Cultural”, reprezentată de 
preotul Liviu Vasile Mihăilă, susţinător entuzi‑
ast al educaţiei prin cultură, care a înfiinţat tru‑
pa de teatru pentru adolescenţi „Birlic”, premiată 
la festivaluri naţionale şi internaţionale, şi care 
a organizat, la Fălticeni, Festivalul Internaţional 
de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”, 
ajuns, în 2018, la a opta ediţie. De Fălticeni se 
leagă numele lui Teodor V. Stefanelli, Alexandru 
Lambrior, Eugen Lovinescu, Mihai Gafiţa, Con‑
stantin Ciopraga, Jules Cazaban, Matei Millo, 
Ion Irimescu, Anton Holban, Vasile Lovinescu, 
Grigore Ilisei. Îndrăznesc a crede, privind admira‑
tiv spre Fălticeni, că în micile oraşe de provincie 
se manifestă mult mai frumos şi onest interesul 
pentru cultură şi identitate. La eveniment au par‑
ticipat profesori iubitori de poezie şi elevi. Amfi‑
trion a fost profesorul Neculai Sturzu, care a făcut 
o atentă şi inspirată incursiune în poezia Aurei 
Christi. În după‑amiaza aceleiaşi zile, invitata a 
făcut parte din juriul concursului lunar de reci‑
tare, organizat de Asociaţia „Fălticeni Cultural”, 
alături de pictorul Radu Bercea, poetul Constan‑
tin Bulboacă şi profesorul Neculai Sturzu. După 
premierea participanţilor, Aura Christi a recitat, 
la rândul ei, creaţii proprii şi versuri ale lui Luci‑
an Blaga.

În cadrul evenimentelor organizate la Suceava şi 
Fălticeni au fost lansate volumele Geniul inimii 
(ediţia a II‑a, 2019) şi Ostrovul Învierii şi au fost 
expuse noutăţi editoriale între care Elitele şi con‑
ştiinţa naţională şi Geografie şi conştiinţă naţi‑
onală de Mircea Platon, Basarabia eminesciană 
de Theodor Codreanu, romanele Cercul sălbatic 
şi Casa din întuneric de Aura Christi, Filosofia 
identităţii româneşti de Ioan Necula, Glasuri din 
bolgie de Sorin Lavric.
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Magda Ursache
Dragostea de carte, cea mai 
frumoasă formă de iubire

Spune Părintele Amfilohie Brânză, du‑
hovnicul Mănăstirii Diaconeşti (jud. 
Bacău), că, mergând să slujească în 
Spania, a văzut că românii creştini 

veneau la Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Cu‑
vios Daniil Sihastrul” în costume naţionale. Le lu‑
aseră cu ei acolo, departe, să nu‑şi taie rădăcinile 
din pământul de acasă. Cioran, pe care N. Breban 
îl numeşte „un fugar de geniu”, a avut parte – sau 
a crezut el asta – de o iubire înşelată de România. 
Dar a simţit iubiură, nu dispreţ. Breban s‑a întors 
din exilul parizian riscând. Paşaporul german 
nu l‑ar fi protejat de măsuri represive dinspre 
Ceauşescu, pentru că nu renunţase la cetăţenia 
română. Locul naşterii i‑a răspuns printr‑o ener‑
gie creatoare inepuizabilă. Terminase la Paris, în‑
tre ’81‑’83, Drumul la zid. Pare, în tot ce scrie, că 
subtextul este: Hai să iubim România. Doamne, 
de ce se dau numai exemple negative, cu un fel 
de satisfacţie, de ce? N‑avem Posada, n‑avem Ro‑
vine, n‑avem Podu Înalt? N‑avem eroi adevăraţi, 
martiri adevăraţi, disidenţi adevăraţi? Legenda‑
rul Ştefan cel Mare nu mai este erou, credincios, 
ctitor, ci Fane cel laş şi curvar. Cineva îi număra 
bisericile, contestând numărul ştiut.

Comparaţi două mesaje:
G. Liiceanu: „Românii de azi n‑au în comun 

decât ceea ce exclude comunul şi comunitarul: mi‑
tocănia lor, ura lor, individualismul lor, indiferen‑
ţa lor”.

Ioan‑Aurel Pop: „Românii nu se pot integra 
în Europa nu fiindcă nu ar fi destul de europeni, ci 
pentru că nu ştiu să mai fie români, pentru că nu 
mai vin cu modul lor de civilizaţie, pentru că imită 
şi ascultă, mereu supuşi, de alţii”. Da, ne trebuie 
orgoliu naţional ca să răzbim şi să fim cunoscuţi 
şi respectaţi. Să mai repet că o identitate puterni‑
că înseamnă stat puternic, de luat în seamă? Or, 
noi am preluat din vocabularul Brucan sintagma 
„stupid people”; „defectologii” naţiei, cărora le pla‑
ce să asocieze vocabula noroade cu năroade, s‑au 
întrecut în a pune în circulaţie negativul, ca româ‑
nii să fie văzuţi un soi de pegră a lumii civilizate.

În lupta pentru valori etice şi estetice au 
avut de pierdut – ca totdeauna – cei „învechiţi”, cei 
rămaşi, chipurile, în urma vremii. Tema conştiin‑
ţei etnice a fost considerată de un „naţionalism‑co‑
munism deşănţat” de V. Tismăneanu et alii eius‑
dem farinae. Dar politologul răsădit peste ocean 
nu l‑a lăudat pe Ceauşescu înainte de a se muta în 
alt popor? E şi cazul lui Boia, hotărât membru OB 
al Universităţii Bucureşti, apoi anticeauşist la fel 
de hotărât. Şi cât de departe s‑a ajuns cu mistifi‑
cările, dacă despre lăudători s‑a spus, ca scuză, că 
au exagerat cu elogiile numai ca să‑l facă ridicol 
pe cârmaci. Că zelatorii lui Ceauşescu au exage‑
rat anume, ca multiubitul să fie multurât, aşadar 
ar trebui motivaţi/scuzaţi/iertaţi până‑n pânzele 
roşii. 

În epoca gubernizării României, „elibera‑
tori” vorace au umplut gherlele de naţionalişti. 
Cei care n‑au vrut să treacă „prin focul internaţi‑
onalismului” proletar, cum formulează tov Ştefan, 
personaj din romanul Singura cale, au pierit, cu 
un gros mot, în pârnaie. Şi tot acest tovarăş în‑
trezărea că se va reveni la un fel de naţionalism, 
pentru a‑i contracara pe alogenii atotputernici. 
Cică, zice tov Ştefan, organizatorul Securităţii: „a 
fost ordin de la URSS să nu punem în teritoriu 
români, ci alogeni, evrei şi unguri. Că‑n români 
nu se poate avea încredere deocamdată”. În alte 
cuvinte, îi dăm noi pe brazdă după ce le luăm 
brazda celor mai anticomunişti dintre români: 
ţăranii. Ţăranul clasic s‑a vrut stăpân pe avutul 
lui, mult, puţin, l‑a plătit cu morminte. Că Nicolae 
Ceauşescu a instalat un naţionalism de faţadă cu 
„cadre” primitive nu părea atât de limpede în ’68; 
în ’71, da, era destul de limpede.

Să nu ştie politologul – raportor la procesul 
comunismului, Vladimir Tismăneanu, cum au fost 
distruse, din interior şi din exterior, partidele de 
tradiţie naţională, PNŢ şi PNL, şi cum programul 
de distrugere s‑a aplicat postsocialist? Feseniştii, 
care nu gândeau, ci munceau, strigau pe străzi: 
„Liberali şi ţărănişti, puneţi mâna şi munciţi!”, 
decişi să‑i nimicească pe „boşorogii fără dinţi”, la 
fel de decişi ca şi masele muncitoreşti mânate de 
„Scânteia” lui Brucan.

Profesorul Şerban Cioculescu şi‑a pierdut 
catedra de la Universitatea „Al. I. Cuza” („Se su‑
primă postul şi persoana”, scria pe statul de func‑
ţiuni), după Reforma din 1948, pentru că publicase 
în „Dreptatea”. Mi‑am amintit de asta când era să 
iau bătaie la o coadă pentru presă, cerând „Drep‑
tatea” lui N. Carandino, ziar unde mai publicam şi 
eu, şi Petru Ursache. Se putea şi mai rău: Pamfil 
Şeicaru a fost condamnat la moarte în contuman‑
cie; Mircea Damian, directorul ziarului „Fapta”, 
opus „Scânteii”, a murit în închisoare. Nealiniaţii 
luau cunoştinţă de cumplitul Aiud, având în rimă, 
în poemul lui Radu Gyr, zălud şi crud. „Aici e Aiu‑
dul, aici e Aiud!” Celularul „T” însuma 8 celule, 
pentru creştini ortodocşi. Fără lumină. Cuvântul 
zarcă venea din maghiară, însemnând cuşcă. Aga‑
pi şi grupul său, oameni de dreapta, au fost omo‑
râţi de ger, după un protest. În zarcă, s‑au strâns 
unul în altul, aşa au îngheţat şi aşa, nedezlipiţi, 
au fost puşi în căruţă şi duşi la groapa comună, 
în Râpa Robilor. În acel „timp oropsit” (Horia Sta‑
matu), „Scânteia” era poreclită „Scrânteala”, iar 
ne‑noima asta a durat până în 1989.

Au fost chemaţi mineri cu bâte şi cu topoa‑
re să realizeze consensul lui Iliescu. Mi‑am scos 
din vocabular, atunci, cuvântul, dar „unitatea” 
nu înseamnă „unanimitate” ceauşistă. Pledoaria 
pentru unitate, solidaritate, coeziune e taxată ca 
ipocrită de un semnatar în Newsweek. Dar dacă 
Dragnea vrea unitate, n‑o să cerem dezbinare, se‑
parare, izolare în lagăr, război pe viaţa şi pe moar‑
tea duşmanilor, ca‑n cominternism.

Revenit postsocialist în România din exilul 
francez, N. Breban a văzut, desigur, cum un re‑
spectabil critic şi istoric literar, Al. Piru, a sărit 
în barca „Dimineţii” lui Iliescu. Sub Băsescu, au 
proliferat ziarişti „independenţi”, cu stelele de pe 
umeri „acoperite”. Clanţa Cotrocenilor a fost lus‑
truită, în folos propriu, de istoricul Zoe Petre, care 
perora că istoria nu învaţă nimic pe nimeni (habar 
n‑avea de „mersul de fier al istoriei”, în formula‑
rea lui C. Stere?; ce‑i mai trist e că ştia), de servi‑
lii lui Băsescu, de servilii lui Iohannis. În pofida 
celor care fac orice pentru lux de putere, Breban 
dixit: „Pentru operă fac orice”. Acest orice însem‑
nând trudă la masa de scris. Iar bogăţia nu‑i alta 
decât a‑ţi afla sensul vieţii, opera. George Enescu 
a spus: „Mi‑am slujit ţara cu armele mele: pana, 
vioara şi bagheta.”

Nu, niciunui scriitor important nu i‑a priit 
apropierea de Putere, ci opoziţia trează, vie, ca 
obligaţie istorică, la care au răspuns marii oameni 
ai naţiunii, cu Eminescu în frunte. Nu spunea Ca‑
mus că intelectualul e cel care spune NU?

Numai Tismăneanu crede că scena balco‑
nului a fost o mascaradă (în Raportul final), dar 
România s‑a opus represiunii contrarevoluţionari‑
lor cehi; Bulgaria – nu, RDG – nu, Ungaria – nu. 
Cehii numiseră o pâine rotundă Dubcek, ca să‑i 
repete numele. Noi, eu şi Petru, cumpăram pâine 
neagră de la o brutărie din Podu Roş şi ceream la 
fel: Vrem o pâine Dubcek. Numai lui Tismăneanu 
intervenţia din acel moment critic nu‑i place. Ţara 
a recăpătat atunci 27 de judeţe, fără oraşul Stalin, 
în fine. S‑a încercat o perestroikă in nuce, înainte 
de perestroikă, un fel de privatizare: restaurante 
în proprietate privată, cu mandatari, locuinţe pro‑
prietate personală şi – oho! – cărţi care criticau 
obsedantul deceniu ’48‑’58, perestroikă abandona‑
tă repede, pe motiv că „Vin ruşii!” Şi chiar a venit 
Gorbaciov! A urmat, în crescendo, starea de rău 
proclamat bine al poporului. Ceau a luat‑o razna, 
îmbolnăvit de el însuşi, dar şi de cei din jur, apla‑
udacii. În „Scânteia” de 26 mai ’88, 6 pag., 0,50 
de bani, număr luat la întâmplare, se putea citi 
că planul la cauciuc a fost îndeplinit; că Anvelope 
„Victoria” s‑a autodepăşit; la Bihor, alt efort crea‑
tor. Pe miezul ziarului, Tezele pentru Plenara CC/
PCR erau adânc comentate. Cât despre ştiinţele 
sociale (claxonism ştiinţific!), ele trebuiau per‑
fecţionate şi predate cât mai temeinic în învăţă‑
mântul de toate gradele. Privind aprovizionarea 
populaţiei, cooperatorii din Gârla Mare – Mehe‑
dinţi găsiseră soluţia: din munculiţa lor, livraseră 
la fondul de stat produse care le prisoseau, adică 
tăuraşi, porci, miei, lapte... Cinste gârlenilor şi al‑
tor bovine! Să vândă noroi cu cartofi aveau în gri‑
jă aprozarele socialiste. Acum, importăm porci din 
pustă, lapte SIM din pustă, pe care scrie „profund 
românesc”, mălai tot de pe‑acolo, pere din Africa. 
Am aduce mărar şi pătrunjel din... Sahara, ca să 
fie mai scumpe decât legăturile vândute de băbu‑
ţa din colţul pieţii, alungată ciclic de poliţişti.

După „privatizarea” sub Darie Novăceanu, 
„Scrânteala” a devenit „Adevărul”, unul cotidian, 
al semnatarilor experţi în ocolirea adevărului, 
Brucan reapărând pe pagină întâie, ca‑n stali‑
nism. „România liberă” a rămas liberă. Mi‑a atras 
atunci atenţia, în 15 martie ’90, o caricatură a lui 
Laviniu Leuca: „Cursa pentru refacerea economi‑
ei a început prin sistemul de grevă japonez”. Şi 
nu s‑au lăsat guvernanţii, începând cu Petrică 
Baricadă, spre a‑i spune ca Niculae Gheran, până 
n‑au pus pe butuci industria de fiare vechi, dar 
care funcţiona totuşi. Iar spaţiul a fost curăţat, 
ecologizat pentru colectare de muşeţel, pesemne.

Tăcerea e de aur? Ba e un păcat când nu ac‑
ţionezi, când nu dai sfat bun, când nu mustri. Am 
crezut în opoziţia stradală, Petru şi cu mine nu 
ne‑am ţinut deoparte de amfiteatrul străzii, am 
protestat faţă de politicieni urmărind satisfacerea 
interesului personal, nicidecum datoria (îndatori‑
rea) pentru binele general. În 19 august ’98, zi‑
arul „Naţional” anunţa: „tentaculele corupţiei au 
cuprins România”. 

Întors în ţară în 15 martie ’90, N. Breban 
a refuzat acest imperfect, acest mai‑mult‑ca‑pre‑
zent: s‑a ţinut departe de politichia măruntă, de 
boulitică, de sfada dâmboviţeleană (mulţumesc, 
Paul Goma!), de trocurile de tarabă. În formula‑
re Breban: „teatrul obositor al politicii”. Voi reve‑
ni. r

Spune Părintele Amfilohie Brânză, 
duhovnicul Mănăstirii Diaconeşti 

(jud. Bacău), că, mergând să 
slujească în Spania, a văzut că 

românii creştini veneau la Parohia 
Ortodoxă Română „Sfântul Cuvios 

Daniil Sihastrul” în costume 
naţionale

n Polemice
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„Afinităţile elective” îl plasează, în mod clar, 
în gruparea respectivă, care l‑a asumat de la bun 
început. Într‑un articol din 1968, deci cu doi ani 
înainte de debut, Leonid Dimov se referea la el, 
într‑un „bilanţ subiectiv” al onirismului, ca la o 
certitudine absolută, notându‑i nu numai imagis‑
tica, ci şi viziunile mutate în lexicul la rândul său 
apetisant: „Copios târnuitor al cuvântului gras, 
voluptuos, aproape carnal şi totuşi amendat de o 
ciudată diafanizare: Emil Brumaru, un şef culinar 
al marilor bucătării onirice”1. Ulterior, într‑un arti‑
col din 1969, el soma într‑un fel editorii să publice 
volumul de debut al lui Emil Brumaru, în timp ce îi 
comenta al doilea (viitor) volum, Detectivul Arthur, 
apărut în acelaşi an, 19702. Se poate observa că, 
de la bun început, Dimov se referă la Brumaru ca 
la un autor care nu merită doar încurajat, ci sus‑
ţinut ca o certitudine. În ce măsură respectă însă 
curtezanul Reparatei programul onirismului es‑
tetic? Aplică el legislaţia visului asupra realităţii, 
descrie el lumea ca şi cum ar fi un vis? Nu cred că 
Brumaru are această grijă; de altfel, poezia sa este 
deplin constituită atunci când el intră în contact cu 
oniricii. Este o poezie analoagă celei a lui Dimov, 
dar nu una care să resimtă influenţele ei. Viziunile 
celor doi, poeţi afini, dar nu mai mult, sunt vizibil 
diferite. De altfel, când au dat unul de altul, am‑
bii aveau personalităţi bine marcate, poezia lor era 
deja formată, aşa încât o amestecare a vocilor nu 
a mai fost posibilă. La Dimov avem de a face cu 
spectacolul lumii, îngroşat prin imaginaţie; la Bru‑
maru, cu spectacolul simţurilor. Lumea lui Dimov 
se manifestă somptuos, carnavalesc, a lui Brumaru 
e una măruntă, repetitivă, modestă, pusă în miş‑
care de o tensiune care nu îi aparţine, ci e a celui 
care o percepe: în esenţă, erotismul este cel care 
aduce realitatea ordinară mai aproape de pupilă, 
de simţuri, erotismul difuz, care mişcă în lucruri, 
creează impresia de miraculos, de feerie. Obiecte‑
le anodine, funcţionale, precum dulapul, cana, li‑
gheanul, căpşuna, portocala, ibricul capătă pulsaţii 
erotice. Într‑un eseu fin, Ştefan Aug. Doinaş a de‑
scris foarte bine mecanismul lirismului brumarian: 
„La Emil Brumaru procedeele de redimensionare 
şi antropomorfizare a realului sunt instrumentele 
particulare ale talentului său, şi ele duc, de fieca‑
re dată, la acelaşi rezultat: crearea unei «replici la 
real», lume proprie scriiturii sale, în care suavul şi 
felinul, angelicul şi lilialul, grotescul şi delicatul, 
fragilul şi voluptuosul se amestecă inextricabil, 
fie că e vorba de livadă sau sufragerie, de flutu‑
re sau covor, de linguriţă sau amurg, de dulap sau 
bostan”3. Într‑adevăr, imaginarul său nu mai între‑
ţine decât un comerţ formal cu lumea dinafară, pe 
care a decantat‑o, a distilat‑o până a transformat‑o 
în cu totul altceva. E vorba de o realitate lăuntrică, 
rod aproape total al imaginaţiei. Lumea lui Dimov 
este solemnă, chiar dacă intră în scenarii bufe. In‑
teresant, autorul Cărţii de vise îşi regizează ironic 
lumea‑spectacol, lumea‑carnaval, fără să îi ascun‑
dă caracterul butaforic. El propune însă o conven‑
ţie, una acceptată ca atare. Brumaru, în schimb, 
are o legătură patetică, empatică, duioasă cu lu‑
mea către care se întoarce. Atitudinea sa e gravă 
în esenţă, oricât ar încerca să o coloreze ironic. Me‑
lancolia, nu ironia reprezintă atitudinea sa funda‑
mentală. Sigur, autoironia condimentează adesea 
textele, pentru că există o permanentă degonflare 
a propriei ipostaze poetice (autorul se declară, mai 
mult orgolios decât modest, un „poet de duminică”, 
vizând, deci, oţiul, plăcerea, bucuria simplă). În 
orice caz, nu există nimic aulic, protocolar în poezia 
sa, aşa cum e în cea a lui Dimov. Brumaru nu ofi‑
ciază. Nu e un demiurg care construieşte o lume (în 
orice registru, fie el şi buf), ci un personaj al lumii 

1 Leonid Dimov, Bilanţ subiectiv, în „Viaţa românească”, 
nr. 1, 1968, citat după Leonid Dimov, Dumitru Ţepeneag, 
Momentul oniric, antologie îngrijită de Corin Braga, 
Bucureşti, Editura Cartea Românescă, 1997, p. 139.
2 Leonid Dimov, Pledoarie pentru un poet, „Viaţa 
românească” nr. 12, 1969, citat după Leonid Dimov, 
Dumitru Ţepeneag, Momentul oniric, p. 130‑132.
3 Ştefan Aug. Doinaş, Lectura poeziei, Bucureşti, Editura 
Cartea Românească, 1980, p. 221.

create, copleşit de opulenţa realităţii pe care o con‑
templă prin intermediul unor simţuri scandalizate, 
demente4. E uimire, e şi amuzament în atitudinea 
lui Brumaru. Dar e mai ales melancolie. Cu timpul, 
aceasta va da tonul. Bucuria de a trăi începe să nu 
mai poată acoperi sentimentul premonitoriu că to‑
tul are un sfârşit. 

Privind realitatea sub fustă
Universul lui Emil Brumaru este, de la înce‑

put, unul intens erotizat, dar cast totodată. Majo‑
ritatea criticilor au observat această evidenţă. „Lu‑
mea lui Brumaru emană dintr‑un substrat amoros 
şi e condusă după principii gynecocratice. Nucleul 
ei de foc, cel care o informează şi o conformează, 
e feminitate calină, o stihie inefabilă, şi întreaga 
sa mişcare constă într‑o mitologizare a voluptăţii 
matrimoniale”, spune Al. Cistelecan5. Un „caracter 
panerotic”, sesizează şi Gheorghe Grigurcu, care 
mai notează şi extinderea acestei tensiuni asupra 
percepţiei realului: „Lascivitatea, jocul amoros, 
aşteptarea adoratei, dilemele sentimentale alcătu‑
iesc hrana sa cea de toate zilele, ca şi viziunea co‑
respunzătoare unor asemenea trăiri, conţinând ex‑
trapolarea erosului asupra oiectelor «îndrăgostite», 
asupra iatacului, asupra peisajului de provincie şi 
a mirabilelor «bucătării de vară»”6. Este o evidenţă 
pe care critica nu are decât să caute a o exprima 
într‑o formă cât mai sobră, savantă, academică. 
Singurul care refuză să o ia în seamă este, deloc 
surprinzător (et pour cause!), Ion Negoiţescu, care 
discută despre „gongorizarea tradiţiei” şi despre tot 
felul de alte lucruri, mai puţin despre erotismul po‑
eziei lui Brumaru7. 

 E vorba de o sexualitate latentă, pe care po‑
etul doar o visează, după care tânjeşte şi care îi 
înteţeşte timiditatea. Nu e nimic vulgar în aceste 
scenarii în care actul e unul naiv, curat, neperver‑
tit de nici o morală. Singura morală este aceea a 
iubirii sau a erotismului care, firesc, atinge uneori 
cote atât de intense, încât nu se mai lasă justificat 
de nici o etică. Unii critici au fost mult mai reti‑
cenţi când s‑au referit la volumele de după 2000 
ale poetului. În fond, mari schimbări de viziune nu 
se percep. Ce i s‑a reproşat cel mai adesea poetului 
a fost manierismul evident8. Doar că acesta ţinea, 

4 Tot Radu Vancu surprinde atent apropierile şi distinc‑
ţiile dintre cei doi poeţi care provin din aceeaşi familie: 
„Venind, aşadar, direct din senzorium, din athanorul ne‑
uronal în care se compun şi se descompun senzaţiile, poe‑
mele Detectivului Arthur tind să alcătuiască ele însele un 
senzorium lingvistic, un spaţiu verbal în care senzaţiile de 
elecţiune să poată fi activate şi reactivate după bunul plac. 
În consecinţă, poezia lui se va asemăna întâi de toate cu a 
lui Leonid Dimov – prin uzul şi abuzul de tuşe groase de 
culoare, prin materialitatea sensibilă aproape fizic a pastei 
verbale şi, în general, prin fabulosul imaginaţiei materiale. 
Acesta fiind genul comun, se cade numaidecât să precizăm 
diferenţa specifică: la Dimov, necesitatea cromaticii vine 
din caracterul descriptiv al poeziei lui obsedată de mari vi‑
ziuni onirice şi animată de un duh antonpanesc care vede 
enorm şi aude colorat; este, adică, speţa exultantă şi dio‑
nisiacă a unei forme de balcanism poetic. La Brumaru, în 
schimb, în ciuda unei superficiale impresii derivabile din 
abundentul lui imaginar erotic, nu din prea mult dionisi‑
ac ori juisanţă, vine fixaţia pe formele materiale ale lumii. 
Tot o conştiinţă saturniană alimentează şi acest exces, şi 
e, de asemenea, în cauză compensarea unei melancolii care 
derealizează întreaga materie. După cum Foarţă caută să 
compenseze evanescenţa lumii recuperând substanţa tutu‑
ror formelor ei lingvistice, tot astfel şi Brumaru încearcă 
să epuizeze formele perceptibile senzorial ale materiei. 
Soluţia e pentru amândoi aceeaşi, numai materia pe care 
se aplică e diferită: pentru unul dintre ei limbajul, pentru 
celălalt – senzaţia.” Radu Vancu, op. cit., p. 118‑119.
5 Al. Cistelecan, Poezie şi livresc, Bucureşti, Editura Cartea 
Românească, 1987, p. 192.
6  Gheorghe Grigurcu, Existenţa poeziei, Bucureşti, Editura 
Cartea Românească, 1986, p. 236. 
7 Asta în Scriitori contemporani, pentru că în Alte însem‑
nări critice, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1980, 
p. 157‑160, există câteva palide sugestii de acest fel: „Mai 
mult senzual decât erotic, şi – paradoxal – mai mult sen‑
timentalizat decât robit simţurilor, căci şi le joacă, Emil 
Brumaru străbate fantast prin materiile iubirii.”
8 Marin Mincu, O panoramă critică a poeziei române din se‑
colul XX. De la Alexandru Macedonski la Cristian Popescu, 

de la bun început, chiar de formula poeziei sale şi 
e semnul unei personalizări accentuate a versului. 
Brumaru ar fi fost un poet manierist şi dacă nu ar 
fi publicat nimic altceva decât Elegia citată la înce‑
putul acestui comentariu. Nu e vorba de epuizarea 
unei formule, de repetiţii stridente, de autopastişe 
involuntare, aşa cum se întâmplă în cazul autorilor 
incapabili să se reînnoiască, ci de reiterări ale ace‑
luiaşi univers liric plin de izuri neconvenţionale, de 
opulenţe gastronomice şi nu numai, de sâni, coap‑
se, aşternuturi fierbinţi, dar şi de multă tristeţe, de 
melancolia celui care ştie bine că totul nu e decât 
iluzie, tentativă de îmblânzire a morţii.

Într‑un scurt poem în proză, intitulat Amur‑
gul evului mediu (III), pur ca un cristal, estetismul 
urcă la cote alarmante aproape, refuzând orice 
atingere compromiţătoare cu realul, contopind toa‑
te simţurile într‑un melos al tristeţii dezabuzate: 
„1) O, cât de mult aş fi vrut să trăiesc în vremurile 
acelea odihnitoare când se credea că sângele stă 
nemişcat ca o mlaştină în trupul nostru obscur. 2) 
Logodeam două fire de iarbă, pecetluiam căsătorii 
înrourate‑n burlanele caselor vechi, iubeam doar 
flori lacome şi animale gălăgioase; totul creştea ca 
pentru a întâmpina o fiinţă de cristal, neponegrită 
de lumină”. Dincolo de aceste minuţioase broderii 
nostalgice, senzorialul Brumaru pune în scenă tot 
soiul de happening‑uri erotice, revitalizate mne‑
motehnic sau încremenite, păgubos, în stadiul de 
proiect. Poetul are o inepuizabilă saţietate a simţu‑
rilor, ştiind perfect că femeia nu trebuie, ferească 
Domnul, neglijată în latura sa strict epidermică. 
Iată imaginea „supremei servitoare”, care a mar‑
cat, pare‑se, imaginarul erotic al autorului: 

Aveai mamela bleagă cât ceaunul
Şi la mijloc cu sfârcul urduros.
Ţi le‑am zărit pe geam într‑o amiază
Când să le speli într‑un lighean le‑ai scos.

Oh, părul gras, cu rădăcina tare,
Dat la culcare cu petrol lampant,
Înfierbânta în el orice agraf.
Iar curul tău gigantic şi vibrant,
Cu bucile cum pernele de roşii,
Purtat în rochii leoarcă de lături,
Ţi‑l arătai, pe putini aplecată,
Punând cu‑nţelepciune murături.

 Este, de altfel, tipic pentru Brumaru să ca‑
ute inefabilul tocmai în locurile smârcoase, acolo 
unde nu mulţi se‑ncumetă să cerceteze. Realitatea 
nu se conformează prejudecăţilor, cu atât mai mult 
cu cât atitudinea în care se fixează poetul este amo‑
ralitatea. Un sonet se încheie, de altfel, memorabil: 
„O, Doamne!, dă‑mi candoarea acestor Mari Pu‑
tori!” Cine se scrobeşte rigid, acru, la contemplarea 
unor astfel de imagini incitante, nu sesizează nos‑
talgia care dă, de fapt, tonul acestor versuri.

Dar Emil Brumaru este un mare poet şi pen‑
tru că ştie cum să depăşească convenţionalul unor 
situaţii‑tip. Se plasează, nu o dată, în ipostaza de 
trubadur duios, dibuind sufletul femeii acolo unde 
trebuie căutat; senzualul restrictiv este astfel mân‑
tuit, înnobliat într‑o rostire de tip mistic: 

Femeia mea frumoasă ca scriptura,
Nu‑ţi cer nici coapsele, nici sânii şi nici gura.
Ci sufletul răscopt ca o căpşună
Cu mirosu‑nţelept şi carnea bună
Şi gândurile moi şi‑adânci ca mierea
După‑amiezii, spre a‑mi spori puterea,

Şi‑ţi fac din fluturi pat, din rouă masă,
Nelegiuit de alba mea mireasă,
Şi‑ţi născocesc din vorbe raiul dulce
În care tinereţea ta să‑şi culce,
Când ziua‑ţi cade tristă la picioare,
Lacrima grea, strălimpede şi mare. 

Poemul e un imn, aproape o rugăciune. A vor‑
bi despre carnea sufletului este semnul unei intui‑
ţii rarisime, a unei cunoaşteri a esenţei femininu‑
lui, pe care nu mulţi poeţi şi‑o permit. r

Constanţa, Editura Pontica, 2007, p. 821, e cel care îi re‑
proşează cel mai apăsat acest lucru: „Toată recuzita amo‑
roasă, pusă în funcţiune cu excesivă precauţie de poet, are 
rostul de a artificializa, de a ascunde, de a obscuriza un 
ritual «curtezan» prin care se insinuează mişcările învă‑
luitoare (la nivelul comportamentului şi al discursului) 
al unei ars amandi, condusă, cu minuţioasă rafinatezza, 
până la cele mai infime situaţii ale sugestiei şi persuasiu‑
nii; de aceea, este exclus ca receptorul să nu fie convins să 
capituleze până la urmă. Odată acest scop esenţial atins, 
discursul amoros devine o gimnastică manieristă de o ad‑
mirabilă virtuozitate, neinvestind un modùl stilistic nou, 
poezia aceasta nu va fi gustatã altfel decât ca «artificium» 
şi «studium», iar nu ca ceva natural şi spontan.”

Bogdan Creţu
Cât de oniric este Emil Brumaru? 

n Lecturi
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Mai curând totul începuse cu o 
bizarerie. De aproape un secol, 
şedinţele de spiritism nu mai 
constituiau centrul de interes al 

niciunei organizaţii serioase, nici nu mai inspirau 
curiozitatea neliniştită a adepţilor incursiunilor 
în diafan. Rudele defuncţilor încetaseră de multă 
vreme să mai caute consolarea în conversaţiile si‑
bilinice purtate cu spiritele lor la enigmatice mă‑
suţe rotunde patronate de un aşa‑numit medium. 
Secolul ştiinţei anihilase tendinţele milenare ale 
omului de a sfrunta tăcerea morţii, aşezând peste 
ochii secătuiţi de lacrimi ochelari negri – ca semn 
al unui decent, discret şi raţional doliu. 

De aceea succesul conferinţei tematice a lui 
Albert Ignatenko de la Sala Palatului din Bucu‑
reşti, desfăşurat la data de 14 mai 2019, ora 19.00 
– a fost ridiculizat de toţi cei care nu asistaseră 
la demonstraţia vestitului parapsiholog. Un caz 
de isterie colectivă – aşa titrau marile publica‑
ţii, televiziunile şi internetul – debandada care 
urmase încheierii conferinţei demonstrative, sol‑
dată cu încercuirea Sălii de către trupele jandar‑
meriei şi ale poliţiei călare. Debandadă: se citeşte 
aşa cum se scrie. Mulţimea era lipsită de un lider 
sau mai precis avea mai mulţi: uluirea, deruta, 
neîncrederea, frica, speranţa. Oamenii vorbeau 
ca apucaţii – aşa cum vorbesc după un cutremur; 
fiecare voia să descrie ce i se întâmplase lui, ce 
auzise‑văzuse‑trăise – deşi în linii mari cu toţii re‑
petau aceeaşi poveste. Din toată rumoarea răzbă‑
tea o alăturare de sunete – ce căpăta dimensiuni 
megafonice prin forţa repetiţiei: Albert Ignaten‑
ko. Într‑un anume moment unuia dintre agenţii 
serviciilor secrete infiltraţi în mulţime i s‑a părut 
că sunetele se ordonează sub forma unei lozinci; 
părerea lui s‑a transformat într‑un raport scurt, 
raportul a devenit o comandă la fel de scurtă, iar 
comanda, cum am văzut deja, se făcu un cerc de 
jandarmi şi de poliţişti călare. 

Ce se întâmplase în acea seară nu este greu 
de bănuit. Maestrul fenomenelor paranormale 
a indus audienţei o transă prin care fiecare om 
din cei ce o constituiau au putut lua legătura cu 

rudele, prietenii sau cunoştinţele (parte din ei au 
vrut să vorbească chiar cu ultimul preşedinte de‑
funct al ţării). Efectul acestei halucinaţii colective 
a fost atât de real încât la ieşirea din hipnoză – s‑a 
lăsat preţ de câteva secunde o linişte nefirească, 
precum aceea dinaintea intrării în vrie a unei ae‑
ronave. Şi – ca şi cum ar exista o fiziologie a pră‑
buşirii – la fel de previzibil i‑au urmat respectivei 
tăceri ţipete ascuţite, strigăte groase, rugăciuni şi 
rugăminţi, chemări deznădăjduite, ridicări şi re‑
aşezări, clătinări. 

În ciuda ridiculizării şi acestei prompte re‑
presiuni – Albert Ignatenko a repurtat cu confe‑
rinţa lui succes după succes în turneul ce a urmat 
prin ţară. Tot mai mulţi români – unii mânaţi de 
gânduri subversive – au călcat pragul caselor de 
cultură, al cinematografelor sau mallurilor, unde 
aveau loc şedinţele de spiritism colectiv. Şi efec‑
tele se derulau în exact aceiaşi termeni ca întâia 
dată. După o lună de zile, fenomenul instalat în 
România traversa graniţele ţării, Frankfurter Al‑
geimeine Zeitung prezentându‑l pe larg pe prima 
pagină a ediţiei sale din 17 iunie. Momentul este 
demn de reţinut cel puţin pentru importanţa sa 
în analele turismului românesc – unde, alături 
de turismul medical, în principal stomatologic, 
practicat de occidentalii mai lipsiţi în căutare de 
lucrări dentistice ieftine, a adăugat un alt punct 
forte: turismul spiritual. Germanii mai întâi, apoi 
francezii, englezii, suedezii, norvegienii, lituanie‑
nii, estonienii, portughezii, slovacii, sârbii, croaţii, 
grecii, albanezii, americanii, canadienii, chinezii, 
japonezii – exact în această ordine – au luat cu 
asalt fruntariile României, prin reprezentanţele 
ei diplomatice. Consulatele româneşti din ţări‑
le din afara Uniunii Europene – au fost nevoite 
să angajeze zeci de funcţionari pentru a face faţă 
avalanşei de cereri de vize – fără precedent. Am‑
basadorii români păreau a fi treziţi din somnul 
unei lungi după‑amieze de vară – şi nu puţini au 
fost aceia care, frecându‑şi ochii somnoroşi, au so‑
licitat serviciilor secrete arestarea neîntârziată a 
celui ce părea a fi inamicul numărul unu al stabi‑
lităţii interne şi al imaginii României în exterior. 

Cu toate presiunile diplomatice, fluxul călătorilor 
străini nu a putut fi oprit. Însuşi prinţul Charles 
al Marii Britanii intervenise pe lângă Casa Re‑
gală a României (care la rândul ei intervenise pe 
lângă Preşedinţia României) în favoarea deschi‑
derii ţării, invocând profiturile implicate de noul 
fenomen religios. E drept că prinţul de Wales avea 
propriile lui interese – afacerea lui cu dulceţuri 
din coacăze negre înregistrând pentru prima oară 
un profit net, debaralele alteţei sale golindu‑se şi 
reumplându‑se pe zi ce trecea. 

Cum un fenomen ciudat nu vine niciodată 
singur, şedinţelor de spiritism colectiv le‑a urmat 
o creştere semnificativă a... vânzărilor de cărţi. 
Sociologii – obişnuiţi să lege fenomene care pen‑
tru simţul comun nu au nimic în comun (cum ar 
fi canicula şi sinuciderile, bruma şi rata divorţu‑
rilor, prezenţa la urne şi cantitatea de cenuşă) nu 
au fost luaţi nici de data aceasta prin surprindere. 
Explicaţiile date însă de sociologi difereau în func‑
ţie de şcoala de gândire absolvită, de orientarea 
politică a partidelor care le comandau de obicei 
sondajele de opinie sau de temperatura înregis‑
trată la staţia Filaret. O parte importantă opina 
totuşi că vânzarea cărţilor era consecinţa firească 
a dorinţei oamenilor de a interpreta raţional acest 
fenomen miraculos, cu toate că majoritatea cărţi‑
lor cumpărate erau beletristică şi albume de artă, 
şi mai puţin cărţi de ştiinţă sau de enigmistică. 
Mucegaiul bibliotecilor fuse la rândul lui luat cu 
asalt – sporii lui găsind, în sfârşit, după ani de 
tristă aşteptare, terenul umed, binefăcător şi fer‑
til al plămânilor unor cititori febrili. În sprijinul 
custozilor exasperaţi fuseseră trimişi agenţi de 
securitate însărcinaţi cu scoaterea forţată a citi‑
torilor din sălile de lectură la ora închiderii biblio‑
tecii. Nu puţine au fost cazurile în care au existat 
încăierări, cititorii luptându‑se cu forţele de ordi‑
ne pentru a mai prinde măcar câteva rânduri din 
cartea smulsă din mâini. 

Muzeele de artă şi cele de ştiinţe ale naturii, 
castelele, palatele, casele memoriale, galeriile de 
artă, teatrele, operele, cinematografele şi filarmo‑
nicile – îşi aduceau şi ele contribuţia la stupoarea 
sociologilor cu creşterea exponenţială a venituri‑
lor rezultate din vânzarea biletelor. Agenţiile de 
turism pridideau cu greu cererilor de excursii în 
ţările cele mai nefrecventate, mai îndepărtate şi 
mai exotice. Tunelurile groazei, trenurile mon‑
tagne‑russe, corzile de bungee jumping raportau 
venituri şi profituri substanţiale. Toate se întâm‑
plau pe fondul unei prăbuşiri a consumului de 
produse alimentare. Găseşte dacă te ţine mâna, 
oricât de genial sociolog ai fi, o corelaţie plauzibilă 
şi rezonabilă între aceşti factori! Oamenii se hră‑
neau frugal – păreau că au devenit toţi nişte copii, 
nerăbdători să iasă la joacă sau să se întoarcă la 
fascinanta lor carte de poveşti. 

În seara zilei de 30 august 2019, Bruno 
Creţu, celebrul sociolog bucureştean, plătit cu 
bani grei de televiziunile centrale – pentru in‑
tervenţiile sale pe diferite subiecte fierbinţi – se 
hotărî să studieze în amănunţime dedesubturile 
incomprehensibilei afaceri. Ca pentru majorita‑
tea confraţilor săi, şi pentru Bruno – fenomenul 
spiritist declanşat de Ignatenko – era considerat 
ca având o legătură importantă cu celelalte ele‑
mente, dar, spre deosebire de toţi ceilalţi, Bruno 
se hotărî să investigheze mai îndeaproape proble‑
ma, prin diferite chestionare adresate „convertiţi‑
lor” la „religia ignatenkiană” – cum îi plăcea să‑i 
numească pe cei pe care alţii îi treceau, simplu, 
în rândul demenţilor, al dezadaptaţilor, al iste‑
ricilor sau psihoticilor. Aplicând chestionarele 
sale unui eşantion semnificativ de subiecţi, Bru‑
no strânse următoarele date: întâlnirea 
cu ruda sau cunoştinţa defunctă avusese 
loc în cadrul transei hipnotice şi durase 

Bruno se privi în oglinda de la 
mijlocul parbrizului: văzu cum 

ochii săi, ieşiţi parcă din orbite, se 
apropiaseră unul de altul, se uniseră 

într‑un singur ochi ciclopic, într‑o 
privire adâncă, sorbitoare

Horia Vicenţiu Pătraşcu
Provizii pentru o călătorie 
nesfârşită

n Proză
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până la sfârşitul acesteia; sentimentele şi 
emoţiile asociate de subiecţi cu experien‑
ţa spiritistă erau de teamă (25%), spaimă 

(15%), frică (20%), curiozitate (30%), plăcere (8%), 
altele (2%). Majoritatea subiecţilor relata următo‑
rul scenariu al întâlnirii paranormale: chipul de‑
functului le apăruse înconjurat de un fond extrem 
de întunecat şi cu o voce terifiantă, cu ochii ieşiţi 
din orbite răposaţii spuneau că lumea de dincolo 
este doar întuneric şi nemişcare, un loc unde nu 
se petrece absolut nimic, cufundat într‑o tăcere 
copleşitoare, asurzitoare. Toţi subliniau faptul că 
iniţial crezuseră că ajunseseră în iad şi aşteptau 
să apară diavolii, cazanele cu cazne de smoală, 
focurile veşnice... dar după o aşteptare îndelun‑
gată şi‑au dat seama că ceea ce avea să urmeze 
era ceva cu mult mai chinuitor decât orice chin 
imaginabil – aveau să fie pradă propriei lor conşti‑
inţe înconjurate de... absolut nimic. Speraseră – 
fiecare în parte – că propria lor conştiinţă este un 
efect de remanenţă a vieţii după sfârşitul trupului 
şi că în timp se va dizolva şi acest ultim rest, aşa 
cum se descompune orice, crezuseră că conştiinţa 
lor este încă legată de rămăşiţele trupeşti – şi că 
după topirea lor totală în mormintele unde fuse‑
seră îngropate se va evapora şi ea, vor dispărea 
în binefăcătorul neant. Unii dintre ei ştiau că oa‑
sele unui defunct puteau continua să dureze sute, 
chiar mii sau zeci de mii de ani – ceea ce le sporea 
frica de sute de mii de ori. Alţii (mai ales aceia 
care fuseseră incineraţi) realizaseră că acest chin 
este veşnic, că acesta este înţelesul termenului 
veşnicie... şi că nu avea rost să mai spere altce‑
va. Senzaţiile descrise erau ameţitoare – transa 
hipnotică reuşea cumva să facă cuvintele defunc‑
ţiilor să fie înţelese organic, visceral, ca şi cum cei 
care vorbeau erau chiar cei cărora li se vorbea. 
Milioane de ani de acum înainte unui biet suflet 
care trăise abia câteva zeci de ani – în multe ca‑
zuri şi mai puţin – nu‑i rămânea decât să depene, 
la infinit, unul şi acelaşi fir al propriei vieţi, stră‑
duindu‑se mereu să‑şi aducă aminte alte detalii, 
nuanţe, observaţii, să aducă la lumină impresii 
subliminale, percepţii subtile, colţuri de stradă 
abia întrezărite cu colţul ochiului, sunete ignorate 
sau detestate, feţe familiare şi nefamiliare, iubite 
şi detestate, frumoase şi urâte. Imaginaţia lor – 
câtă le rămăsese – nu putea lucra decât cu aceste 
date – nemaiexistând niciun input în neantul în 
care se aflau şi aveau să se afle pentru totdeauna. 
Defuncţii îşi storceau memoria în căutarea unui 
detaliu nou, a unei distracţii – numai să nu cumva 
să audă urletul sinistrei tăceri, numai să nu vadă 
noaptea orbitoare a absolutei nefiinţe. Din toate 
relatările strânse de Bruno rezulta, fără putinţă 
de tăgadă, că defuncţii nu‑şi puteau aduce amin‑
te senzaţiile gustative sau pe cele sexuale. Oricât 
s‑ar fi străduit defuncţii să evoce gustul unui măr 
sau al unei roşii – efectul era nul. Puteau să vizu‑
alizeze mărul şi roşia, le puteau multiplica, dar 
gustul... lipsea. Gândindu‑se la câte alimente bă‑
gaseră în ei de‑a lungul vieţii – trei mese pe zi cel 
puţin, gândindu‑se la amantele sau la amanţii lor 
– la câte poziţii sexuale încercaseră – îi cuprindea 
o imensă ciudă, căci dacă şi le‑ar fi putut evoca 

măcar în infinitezimale procentaje – ar fi reuşit să 
trăiască destul de bine măcar câteva veacuri le‑
gănându‑se în dulcile amintiri senzoriale. Se pare 
însă că acest tip de memorie era într‑adevăr legat 
de organe – şi dat fiind că organele moi – stomacu‑
rile, penisurile, vulvele – sunt primele mâncate 
de viermi, cele dintâi supuse putreziciunii, nicio 
amintire nu putea să‑şi extragă seva din ele. Doar 
chipurile iubite supravieţuiseră, doar cuvintele 
lor – dar nicio îmbrăţişare trupească nu reuşise 
să treacă dincolo. Supravieţuiseră numai declara‑
ţiile de dragoste, poeziile învăţate, cântecele cân‑
tate, dansurile dansate – dar niciun orgasm, nici 
o mângâiere, nimic din ceea ce constituia centrul 
unei vieţi pământeşti. Pentru că aici – acolo! – to‑
tul era doar imagine. 

Bruno se puse pe lucru şi în câteva săptă‑
mâni dădu publicităţii teoria sa privitoare la le‑
gătura dintre mişcările sociale (noua „revoluţie 
culturală” i se spusese) şi fenomenul paranormal 
provocat de Albert Ignatenko. Revista Nature pu‑
blică imediat studiul, anunţându‑l cu litere mari 
pe copertă. Bruno susţinea că „revelaţiile” produ‑
se în timpul transei spiritiste îi determinau pe oa‑
meni să‑şi reformuleze complet opţiunile de viaţă 
şi modul de a trăi. Înspăimântaţi de perspectiva 
negrei şi solitarei veşnicii, oamenii încercau să‑şi 
umple desagii memoriei cu texte şi imagini desti‑
nate unei savurări parcimonioase în lumea de din‑
colo. Din momentul publicării textului în revista 
ştiinţifică Nature, proporţiile fenomenului religios 
din România – deja substanţial lărgite – exploda‑
seră la nivel mondial. România devenise centrul 
spiritual al întregii lumi, iar Ignatenko nu mai 
prididea cu conferinţele. 

Acelaşi Albert Ignatenko era un mare maes‑
tru al artei mnemotehnice, al cărei rol nu uita să‑l 
sublinieze în faţa învăţăceilor săi. „Renunţaţi la 
memoriile externe – dincolo nu vă vor fi de folos” 
– spunea Albert. „Acolo veţi rămâne numai voi cu 
voi înşivă, nu veţi avea decât ce vă puteţi aduce 
aminte. Învăţaţi pe de rost – aşa cum au făcut 
străbunii voştri secole de‑a rândul, căci ştiau ei ce 
ştiau, învăţaţi pe de rost Iliada, Odiseea, Ţigania‑
da, Psaltirea, tot ce vă pică în mână, fotografiaţi cu 
ochii fiecare detaliu al picturilor pe care le vedeţi, 
memoraţi filmele pe de rost – numai asta vă poate 
ajuta să înduraţi greul negrei veşnicii, cum spu‑
ne poetul vostru naţional, căci acolo nu veţi putea 
dormi, veţi fi mereu treji, mereu cu ochii deschişi 
– cu ochii deschişi în întuneric. Memoraţi – ca să 
puteţi lumina întunericul care vă aşteaptă!”

Cum se întâmplă întotdeauna când cererea 
creşte într‑un mod nemăsurat într‑un timp foarte 
scurt, se produse o criză mondială pe piaţa hârtiei, 
a e‑book‑urilor. Cărţile se vindeau pe sub mână, la 
preţuri ireale, câte o carte mai rară putea ajun‑
ge la preţul unui apartament de patru camere 
în centrul Bucureştiului. O vilă fusese scoasă la 
licitaţie, executată silit, pentru că posesorul lui 
întârziase atât de mult returnarea unui dicţio‑
nar grec‑francez, încât penalizările prevăzute de 
Biblioteca Naţională depăşiseră posibilităţile lui 
financiare. Cabinetele de mnemotehnică luară în 

scurt timp locul cabinetelor stomatologice, lungile 
liste de programare mai aveau locuri disponibile 
abia peste jumătate de an. 

În drum spre facultate – unde avea curs de 
la ora 18 – Bruno avea sentimentul că merge prin 
propria sa teorie: oamenii stăteau înghesuiţi, pe 
ambele maluri ale Dâmboviţei, privind spectaco‑
lul soarelui reflectat de curgerea apei şi de gemu‑
rile‑oglindă ale zgârie‑norilor din vecinătate. „Vor 
să asimileze cât mai multă lumină”, îşi spuse Bru‑
no. „Vor să înregistreze cât mai multe fotograme 
cu fotoni... e o reacţie cât se poate de naturală”, 
continuă, gândindu‑se deja la următorul său ar‑
ticol. La marginea podului Grant văzu o femeie 
în toată firea în patru labe cu o lupă în mână, 
holbându‑se la un smoc de fire de iarbă sau la un 
muşuroi de furnici. Nu era ceva cu totul ieşit din 
comun, câtă vreme devenise o adevărată modă ca 
fiecare să poarte o lupă, o oglindă şi un stetoscop 
pentru a capta imagini sau sunete ascunse puterii 
obişnuite a ochilor şi urechilor. Acum câteva zile 
Bruno surprinsese un ins care dădea o adevărată 
consultaţie... unui perete: îl privea cu lupa, îl as‑
culta cu stetoscopul, notându‑şi la răstimpuri câte 
ceva într‑un carneţel. 

Bruno se gândi dacă să părăsească puţin, în 
următorul său articol, terenul ferm, ştiinţific, ba‑
zat pe observaţii clare, pe statistici indubitabile 
şi să păşească, prudent, în domeniul speculaţiilor, 
atât de străin şi desconsiderat de el şi de întreaga 
şcoală de gândire căreia îi aparţinea. Şi totuşi... 
Ideea era prea tentantă chiar dacă nu avea abso‑
lut nicio dovadă în favoarea ei, era doar rezulta‑
tul unei deducţii, mai rău, al unei intuiţii, era, de 
fapt, trebuia să recunoască, o concluzie. Ca socio‑
log ştia foarte bine cum se pot strânge premisele, 
ca nişte flori frumoase, în coşul unei concluzii, dar 
îşi refuza să apeleze la o asemenea procedură în 
afara sondajelor de opinie comandate de partidele 
politice; în activitatea sa ştiinţifică a fost mereu 
un om onest, a clădit‑o numai pe temeliile pro‑
bităţii intelectuale. Ideea se formula din ce în ce 
mai clară, din ce în ce mai imposibil de reprimat. 
Bruno nu mai făcu decât să o asculte: „În următo‑
rul secol vom putea constata o redefinire a geno‑
tipului uman: circumferinţa ochilor va creşte ex‑
ponenţial – ochii vor ocupa aceeaşi proporţie din 
suprafaţa feţei ca la tarsieri –, urechile vor reveni 
la mărimile specifice marilor maimuţe, în timp ce 
gura îşi va reduce dimensiunile doar la necesităţi‑
le fonatoare şi de frugală ingestie. Oamenii vor fi 
numai ochi‑şi‑urechi, iar restul corpului – diminu‑
at pe măsură – va fi doar suportul lor ambulant”. 

Bruno se privi în oglinda de la mijlocul par‑
brizului: văzu cum ochii săi, ieşiţi parcă din orbi‑
te, se apropiaseră unul de altul, se uniseră într‑un 
singur ochi ciclopic, într‑o privire adâncă, sorbi‑
toare... r

ð
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închiderea fiecărui individ în propria lui lume 
o face pe aceasta irelevantă în planul semioticii 
sociale. Cercurile concentrice, ale coexistenţei în 
diversitate a viziunilor despre lume ale membri‑
lor unei comunităţi, calculate matematic, îl aduc 
pe autor în vecinătatea proxemicii lui Cicero din 
De officiis § 50‑58, inspirată de ideea conlucrării 
georgice, civilizatorii. 

Hibridizarea generică a textelor din volum 
nu e semnul unei fronde contra convenţiilor litera‑
re, ci un mod persuasiv de a impune o idee filosofi‑
că şi o agendă etică. Uneori recurge la alegorie, ca 
în povestirea „Pierdute amintiri recuperabile”. În‑
cercând să revină la nişte locuri dragi din copilă‑
rie, nu le mai recunoaşte sub vegetaţia luxuriantă 
care năpădise locul, dar, reconstituind configura‑
ţia locului din memorie într‑un desen, are surpriza 
să o descopere aproape identică într‑o hartă Goo‑
gle. Universul cibernetic devine familiar, cititoru‑
lui amintindu‑i‑se faptul că programul e modelat 
pe modul de operare a creierului uman Ca şi în 
Basm contorsionat, din volumul Întoarcerea pere‑
nă (EuroPress, 2018), unde e menţionat Tetris, un 
joc video prin care e creată ordine în dezordine, 
autorul încearcă iar şi iar reducţia la inteligibil 
a caracterului haotic sau accidental al existenţei. 
În literatura română, Băduţ se apropie cel mai 
mult de ingeniozitatea şi inventivitatea lui Mihai 
Grămescu, ambii realizând ceva din sclipitorul joc 
de idei şi limbaj din romanele lui Christine Bro‑
oke‑Rose. În Basm contorsionat, naratorul este 
vântul care spulberă nisipul într‑un deşert stră‑
bătut de o linie de cale ferată ce nu duce nicăieri, 
precum cea construită în Siberia de prizonierii 
regimului bolşevic. Deşeurile care o acoperă suge‑
rează recuzita unui război în urma căruia proba‑
bil se instraurase un gol apocaliptic. Trenul redus 

la deşeuri ruginite, deşertul sau 
vântul sunt tropii tradiţionali ai 
zădărniciei condiţiei umane redu‑
se la peticul de hârtie acoperit de 
scheletul emblematicului ultim 
om. Pe el scrie „Să fie”: generare 
infinită în ordinea naturii, abso‑
lutizare a lui a fi în sine, care nu 
se mai concretizează în valoare.

Parabolele lui Mircea Bă‑
duţ dobândesc uneori un recog‑
niscibil loc şi nume, cum e cazul 
celor două variaţiuni pe tema Mi‑
oriţei şi a Meşterului Manole. Ele 
par versiuni moderne ale satirei 
stărilor sociale de genul Elogiul 
nebuniei sau Corabia nebunilor. 
Raportul ficţional la starea naţi‑
unii arată un artist autentic ucis 
de grandomania şi dorinţa psiho‑
pată de supremaţie a căpeteniilor 
şi domnitorilor, de invidia şi piz‑

ma lucrătorilor de rând, în vreme ce eroul mioritic 
îşi pierde avutul, păzind oile altora, îşi pierde cre‑
dinţa, fatalismul ca filosofie făcând loc pasivităţii 
unei fiinţe vegetative, incapabile de vreun proiect 
existenţial care să‑l ridice în sfera umanului. Au‑
torul goleşte de sens noţiuni sacrosante precum 
botezul, mioriticul păstor, a cărui inimă era tem‑
plu spiritului lumii, fiind acum comparat cu „ţărâ‑
na udată de apă”. 

Cărţile lui Mircea Băduţ sunt fruct al me‑
ditaţiei personale asupra modului de a fi în lume 
la început de mileniu, dar şi o satiră provocatoa‑
re a noului mod călduţ, confortabil şi descurajant 
de mediocru în care se complace omul contempo‑
ran. r

Maria-Ana Tupan
Interogaţia perenă

E ciudat că niciunul dintre cutremure‑
le produse de dezvăluirile relaţiilor 
intelectualilor cu reţele secrete de 
putere opresivă din Epoca Ceau‑

şescu, uneori acolo unde ne aşteptam mai puţin, 
nu a reuşit să‑i elibereze pe postdecembrişti de 
fascinaţia dosarelor şi de patima denunţurilor de‑
venite exerciţiu curent. Într‑o vreme, programul 
de ştiri din oră în oră la Radiodifuziunea naţio‑
nală începea cu inventarul des‑
cinderilor efectuate de poliţie, 
de parcă întreaga ţară se trans‑
formase în penitenciar. Denun‑
ţul, ca tip de discurs predilect, se 
substituie adesea şi hermeneuti‑
cii literare sau evaluării estetice. 
Ce poate fi o ediţie de opere ale‑
se, dacă nu o selecţie a celor mai 
izbutite creaţii ale unui autor? 
Ne trezim însă cu reproşuri mai 
apropiate de practica judiciară, 
unde există inculpări de genul 
tăinuirii sau obstrucţionării jus‑
tiţiei... De ce nu au fost incluse 
poeziile închinate socialismului şi 
corifeilor lui? De ce a fost „cenzu‑
rat” un poem închinat lui Lenin? 
Probabil, deoarece distinsul aca‑
demician care era ţinta reproşu‑
lui nu împărtăşea acelaşi cult al 
denunţului, considerând, după 
cum a şi afirmat explicit în spaţiul public, că rolul 
istoricului literar este acela de a reevalua tradi‑
ţia conform unor noi receptări sau, am adăuga, 
recontextualizând‑o, eventual din perspectiva şi 
cu noile metode sau terminologii lansate de şcoli 
recente de teorie literară de natură să lumineze 
relevanţa clasicilor pentru contemporani. Senza‑
ţionalismul politic este mai potrivit pentru alte ti‑
puri de discurs, precum denunţul, reconstituirile 
(cel mai adesea, rescrieri ale istoriei) – foarte uti‑
le, altminteri, pentru cenzurarea accesului în noi‑
le funcţii publice – sau publicistica de investigaţie 
şi istoriografică. În viaţa literară, însă, procesele 
de intenţie, demascările, demonizările creează un 
climat terorist şi degradant.

Ne gândim la textele despre buna vieţuire 
circulate în epoci de mare înflorire culturală. Un 
Iamblichus al epocii alexandrine, scriind Viaţa lui 
Pitagora, un Plutarh, un Erasmus sau un Casti‑
glione servind modelării ideale a curteanului sau 
omului de stat în Renaştere, puzderia de autobi‑
ografii ale epocii victoriene, expunând public tra‑
valiul moral către autoînţelegere şi perfecţiune 
al unor filosofi, politicieni, clerici sau scriitori, ne 
conving de eficienţa formativă a tradiţiei parai‑
nesis, care a evoluat în timpurile moderne către 
eseul pe teme filosofice, politice sau estetice. 

Ne‑am fi aşteptat ca Ficţiuni secunde, titlul 
unei cărţi de Horia Băduţ apărută în 2016, să‑i 
fi câştigat autorului un loc în canonul atât de ex‑
tins al metaliteraturii sau intertextualităţii post‑
moderne. Formaţiunea de informatician îi slujise 
autorului la realizarea unor foarte ingenioase 
exerciţii de rescriere a unor texte celebre pe baza 
unui act cognitiv – pattern recognition – prin care 
filtrele unei noi viziuni asupra unei teme de refe‑
rinţă generează un text nou, dar care nu poate fi 
înţeles decât ca diferenţă de cel original. Nu s‑a 
întâmplat astfel, autorul îndreptându‑se în conse‑
cinţă către o altă familie care i s‑a părut în mod 
justificat înrudită – aceea a literaturii speculative 
sau SF, cum este în general cunoscută, deşi, în ul‑
timele decenii, ea s‑a depărtat de romanul ştiinţi‑
fic apropiindu‑se de prestigiosul gen al basmului 
filosofic. 

DonQuijotisme AntropoLexice. Fals tratat 
de antropologie, o carte de eseuri publicată de Eu‑
roPress în 2015 şi reeditată în 2017, este ceea ce 

promite titlul: discurs despre om în registru ludic, 
ficţionalizat, eroul – cetăţeanul societăţii globale 
infomatizate – fiind ţesut în cuvinte, cum spune 
Platon în Politicus: deopotrivă rol‑model (para‑
deigma) şi naraţiune. Posedat de un sentiment 
acut al singurătăţii sale într‑o societate străină de 
interogaţii existenţiale şi refractară oricărei am‑
biţii de transcendere a datelor imediate ale conşti‑
inţei – cu excepţia, poate, a obsesivei multiplicări 

în inautentice selfie‑uri –, prota‑
gonistul eseurilor sau povestirilor 
parabolice din acest volum se recu‑
noaşte pe sine în postura unui Don 
Quijote, tot atât de rătăcit printre 
contemporanii superficiali precum 
eroul îndrăgostit de aventuri li‑
vreşti al lui Cerevantes printre 
burghezii optuzi ai Spaniei intrate 
în cenuşiul modernităţii pragma‑
tice şi lipsite de imaginaţie. Don 
Quijote e rupt de realitate, dar – şi 
în aceasta e mai modern decât filo‑
sofii empirişti sau fizicienii deişti 
ai vremii – adevărata sa nebunie 
constă în ambiţia de a impune o 
altă realitate, născută, nu din pro‑
cese materiale, ci din construcţii 
culturale. Noua istorie a lui Vico 
era mai întâi scrisă şi anticipa vi‑
itorul în loc să povestească trecu‑
tul. Omul despre care scrie Băduţ 

nu există în lume, ci este subiect de studiu pen‑
tru trei discipline: biologia, soiologia şi psihologia. 
Acel om este un construct al ştiinţelor umaniste, 
un individ studiat, problematizat şi textualizat, 
eseurile lui Băduţ înscriindu‑se în sfera tot mai 
cuprinzătoare a interdisciplinarităţii.

Un eseu precum Punctul de 
inflexiune aminteşte de satira pro‑
gresului ştiinţei din „Semne ale 
timpului” al filosofului victorian 
Thomas Carlyle. „Omul devenit 
mecanic în braţ şi gândire” al lui 
Carlyle este acum omul informa‑
tizat care se amăgeşte că explozia 
tehnologică l‑a făcut superior. În 
realitate, el este sărăcit intelectu‑
al şi imaginativ: superficialitatea 
s‑a instalat pe mai toată orizon‑
tala şi chiar pe verticala societăţii 
umane [ ... ] câştigăm eficienţă, 
dar pierdem esenţe, evităm pro‑
funzimi.” Folosirea GPS‑ului ne 
văduveşte de farmecul explorării 
spaţiului, informaţia stocată în 
net ni se oferă fără să mai simţim 
farmecul descoperirii în biblioteci, 
educaţia „dotează mai curând cu 
versatilitate decât cu migăloasa 
formare şi dezvoltare a gândirii” etc. 

Eseurile lui Mircea Băduţ par să fi fost gân‑
dite ca antidot la practicile de condiţionare a indi‑
vidului şi stimulent al reîncărcării lui cu energie 
intelectivă proprie. Emanciparea noetică a aces‑
tui subiect de studiu experiemntal urmează două 
direcţii contrare. Pe de o parte, autorul vorbeşte 
despre „realităţile realităţii”, adică despre exis‑
tenţa unei infinităţi de viziuni şi interpretări asu‑
pra realităţii material‑istorice care ne este dată 
în comun. Ideea nu e nouă, Oscar Wilde, în eseul 
„Criticul ca artist”, lansase ideea deschiderii her‑
menutice nelimitate a spaţiului în care trăim zi 
de zi. Geografic, suntem limitaţi, dar mental pu‑
tem construi infinite reprezentări ale lui. Viaţa 
e un labirint, dar, se întreabă Băduţ, trebuie să 
ne găsim drumul prin labirint prin opţiuni im‑
puse de putere, de tabuuri şi norme sociale, sau 
putem ajunge la capăt şi pe căi proprii, câştigân‑
du‑ne sentimentul libertăţii? Pe de altă parte, 

Trenul redus la deşeuri ruginite, 
deşertul sau vântul sunt tropii 

tradiţionali ai zădărniciei 
condiţiei umane reduse la peticul 

de hârtie acoperit de scheletul 
emblematicului ultim om

n Con(texte)
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Ioan-Aurel Pop
Academia Română la 153 de ani 
de la înfiinţare

n Eveniment

Prin Academia Română, înfiinţată în 
1866, se împlinea predicţia lui Mi‑
hail Kogălniceanu – originar prin 
familie dintr‑o provincie înstrăina‑

tă, Basarabia – făcută în 1843, când, la deschi‑
derea cursului de istorie naţională la Academia 
Mihăileană din Iaşi, definea patria ca toată acea 
întindere de loc unde se vorbeşte româneşte. În 
1866‑1867, membrii noii instituţii erau savanţi 
şi oameni de cultură români din toate provinciile 
româneşti care urmau să se alăture României la 
1918. Proiectul care a stat la baza Academiei (So‑
cietăţii Literare Române) s‑a realizat sub domnia 
şi privegherea lui Alexandru Ioan Cuza şi a fost 
transpus în practică printr‑o hotărâre la Locote‑
nenţei Domneşti, la 1 aprilie 1866. Clasa politică 
românească – în ciuda disputelor aprige aflate şi 
atunci la ordinea zilei – a înţeles la scurtă vreme 
după dubla alegere că unirea politică deplină se 
va face greu şi că ea trebuia precedată de unirea 
spiritelor româneşti. Primul preşedinte al Acade‑
miei, Ion Heliade‑Rădulescu, a avut înţelepciunea 
să vegheze această Românie întregită de dinain‑
tea României de la 1918 şi să‑i asigure un presti‑
giu extraordinar în cadrul societăţii româneşti.

Până la Marea Unire, transilvănenii, buco‑
vinenii şi basarabenii şi‑au dat măsura valorii lor 
intelectuale, a capacităţii de creaţie, a talentului 
organizatoric, a vocaţiei europene. Astfel, istorici 
precum Papiu‑Ilarian, Eudoxiu de Hurmuzaki, 
Vasile Maniu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Nico‑
lae Densuşianu, Ioan Puşcariu, Ioan Bogdan, Di‑
mitrie Onciul, Augustin Bunea, Ioan Mihalyi de 
Apşa, Ion Nistor, Ioan Lupaş, Alexandru Lape‑
datu, Silviu Dragomir, Ioan Ursu, folclorişti ca 
Simeon Florea Marian, Enea Hodoş, botanişti ca 
Florian Porcius, literaţi şi filologi ca Iosif Vulcan, 
Sextil Puşcariu, Ioan Bianu, Ioan Slavici, George 
Coşbuc, Ovid Densuşianu, Gheorghe Bogdan‑Dui‑
că, Octavian Goga, medici ca Victor Babeş, teologi 
ca Ioan Micu Moldovanu sau Andrei Şaguna, pro‑
veniţi din provinciile ocupate de imperiile vecine, 
au intrat oficial sub cupola înaltului for înainte 
de 1918. Transilvănenii August Treboniu Lauri‑
an (în două rânduri) şi George Bariţiu fuseseră 
chiar preşedinţi ai Academiei, Cipariu, Bariţiu, 

Haşdeu, Victor Babeş, Ioan Bogdan, Onciul – vi‑
cepreşedinţi, iar Laurian – primul său secretar 
general. Proclamarea şi câştigarea independenţei 
absolute de stat, naşterea Regatului României, 
accentuarea mişcărilor de emancipare naţională 
din provinciile ocupate au sporit rolul Academiei 
în lumea românească de pretutindeni. 

În ciuda marilor dificultăţi legate de criza de 
la finele Primului Război Mondial şi de integrarea 
provinciilor istorice în Regatul României, Acade‑
mia Română începea în 1919 cea mai înfloritoare 
perioadă din istoria sa. Ţara trecea prin momente 
unice: teritoriul său crescuse mai mult decât de 
două ori; cu alte cuvinte, se părea că nu provincii‑
le se uniseră cu România, ci că România se alătu‑
rase provinciilor. Era un preaplin de realizări te‑
ritorial‑demografice şi spirituale, existând riscul 
ca acest preaplin să se reverse. Se auzeau voci, 
mai ales din partea unor state din jur, frustrate 
de marile pierderi suferite, voci care susţineau că 
România nu va fi capabilă să administreze în chip 
european şi să integreze noile teritorii şi popu laţii, 
că nu va putea organiza temeinic imensul stat. 
Mai grav, se spunea că, sub aspect intelectual şi 
cultural, „provinciile mai avansate” din vest nu 
vor putea fi tratate la nivelul cerut, că nu se vor 
putea întreţine universităţi şi instituţii academice 
româneşti, românii – supuşi de o istorie întreagă 
altora – neavând capacităţi şi abilităţi de acest 
gen. A fost exemplar răspunsul clasei intelectuale 
româneşti în acest sens, mai ales efortul Academi‑
ei Române, care a trimis la Cluj, Cernăuţi, Timi‑
şoara pe cei mai importanţi membri ai săi, pentru 
organizarea vieţii academice româneşti din aceste 
locuri. Universitatea din Cluj (refondată la 1919) 
a fost unul dintre exemplele cele mai strălucite de 
organizare a vieţii ştiinţifice româneşti la cel mai 
înalt nivel, cu eforturile conjugate ale vârfurilor 
vieţii intelectuale din întreaga ţară. 

Provinciile unite au adus de la început în 
Academie toată ţara românească, la început doar 
virtuală în raport cu regulile artificiale ale unei 
lumi aleatoriu sau strâmb alcătuite, însă foarte 
reală pentru locuitorii săi. Iar Academia Româ‑
nă, în ciuda rolului său de for cultural şi ştiinţi‑
fic suprem, de ateneu erudit – sau, poate, tocmai 

de aceea – a simţit mereu România simplă, aceea 
a ţăranilor. Când s‑a format în 1866, dar şi când 
şi‑a sărbătorit jubileul în 1916‑1919, Academia 
era elita intelectuală a unei ţări de ţărani. De 
altminteri, aşa a fost în mai toată istoria noas‑
tră, de aceea numele dat tuturor locuitorilor ţării, 
adică numele de ţăran, înseamnă azi agricultor, 
sătean. A fost o vreme când toate ţările noastre 
erau formate din săteni şi agricultori. Aşadar, nu 
este o întâmplare, o coincidenţă sau un capriciu 
de literat faptul că Rebreanu şi Blaga, sub cupola 
înaltului for al Academiei, au evocat şi invocat ţă‑
ranul şi satul ori că Iorga a văzut esenţa istoriei 
Transilvaniei în satele şi preoţii săi (vezi inspirata 
sa carte „Sate şi preoţi din Ardeal”). În epoca in‑
terbelică, Academia Română a fost ca ţara însăşi, 
a cărei chintesenţă era: a trăit cu frenezie marea 
împlinire, fără complexe şi fără reţineri, cu con‑
vingerea că „se potolise furtuna” (cum spusese la 
Cluj, cu glas tunător, Zaharia Bârsan) şi că venise 
timpul „poemelor luminii” (cum scrisese Blaga).

Academia Română a suferit mult după al 
Doilea Război Mondial – ca toate instituţiile tra‑
diţionale româneşti – fiind în pericol de a fi înghi‑
ţită de malaxorul comunist, iniţial internaţiona‑
list proletar şi apoi naţionalist. Cele trei decenii 
postcomuniste nu au fost, din păcate, în măsură 
să redea rostul plenar al Academiei, dar măcar 
au salvat instituţia de la moarte. Azi Academia 
este forul suprem de consacrare a valorilor inte‑
lectuale din România şi de promovare a cercetării 
la cel mai înalt nivel. Vreme de aproape un secol, 
până la impunerea regimului comunist, Academia 
Română s‑a bucurat de cel mai înalt prestigiu, a 
fost un adevărat barometru al vieţii spirituale ro‑
mâneşti, încât nu exista personalitate mai impor‑
tantă care să nu lase instituţiei noastre nu doar 
zestrea culturală cea mai de preţ (manuscrise, 
biblioteci, colecţii de artă, de antichităţi etc.), ci 
şi avuţii materiale (case, pământuri, fundaţii etc.) 
necesare bunei sale funcţionări. Se afirmă, uneori, 
astăzi, că Academia este bogată, dar nu se preci‑
zează că este vorba de bogăţia culturală şi ştiinţi‑
fică a naţiunii române şi nu de bunuri materiale. 
Acestea din urmă nu au şi nu pot avea caracter 
lucrativ şi nu sunt menite să servească decât pros‑
perităţii intelectuale. 

Academia de astăzi funcţionează pe baza 
legii proprii şi a legilor adiacente, străduindu‑se 
să‑şi îndeplinească menirea, în ciuda provocărilor 
de tot felul. Scopurile principale ale Academiei ră‑
mân cele care au definit‑o dintotdeauna: consacra‑
rea excelenţei şi derularea cercetării de vârf. Dar 
mai există o prioritate, uitată intenţionat de unele 
forţe din lumea românească, anume rolul Acade‑
miei de factor al echilibrului din societate, precum 
şi rostul Academiei de a avea poziţii constructive 
în ţară şi în comunitatea mondială. Academia are 
menirea de a oferi expertiză în toate domeniile 
ştiinţei, artei, culturii, creaţiei, dar şi în ceea ce 
înseamnă mersul societăţii în general. Academia 
elaborează diagnoze ale prezentului şi prognoze 
ale lumii ce va să vină, Academia construieşte 
viziuni privind protecţia mediului, privind gesti‑
onarea avuţiei naţionale, privind cadrul legislativ 
coerent, privind sănătatea şi educaţia naţiunii. 
Cu alte cuvinte, parafrazând un vechi proverb la‑
tin, nimic din ceea ce este omenesc şi românesc nu 
trebuie să‑i fie străin Academiei. Fireşte, pentru 
îndeplinirea acestor roluri, Academia trebuie să 
fie şi ascultată, respectată, sprijinită. 

Proiectele de viitor ale Academiei sunt foarte 
multe şi toate sunt legate de cultura naţională, de 
cercetarea ştiinţifică, de spiritualitatea româneas‑
că şi de bunul mers al ţării în general. Ne preocu‑
pă buna funcţionare a instituţiei, reaşezarea sa pe 
locul care i se cuvine, curmarea neînţelegerilor en‑
demice din sânul societăţii româneşti, recunoaş‑
terea prestigiului celor mai valoroşi intelectuali 

Academia Română nu are nevoie 
de milă ori de compasiune, ci de 

respect şi demnitate! Sunt, natural, 
instituţii şi personalităţi ale statului 
care înţeleg asta şi care acţionează 

în consecinţă, dar sunt şi răuvoitori.
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români. Din păcate, Academia nu se poate con‑
centra întotdeauna pe realităţile intelectuale, din 
moment ce, în urmă cu peste 70 de ani (în 1948), 
a fost privată de toate bunurile sale, lipsită de 
unii dintre cei mai valoroşi membri ai săi (excluşi, 
arestaţi, cercetaţi, închişi, ucişi în detenţie etc.), 
obligată să supravieţuiască într‑un regim de dic‑
tatură şi chiar să facă unele compromisuri spre a 
nu fi distrusă complet. Toate acestea au lăsat se‑
chele până azi. De exemplu, spre deosebire de alte 
instituţii similare din jur, Academia Română a be‑
neficiat de‑a lungul timpului de donaţii substan‑
ţiale din partea unor membri, a unor mecenaţi, a 
Casei Regale Române. La 1989, când Academia 
şi‑a reintrat în drepturi, după mai bine de patru 
decenii de privaţiuni, statul nu a înapoiat institu‑
ţiei decât o parte mică din ceea ce îi aparţinuse de 
drept. Restul bunurilor au trebuit recuperate pe 
calea justiţiei, prin procese îndelungate şi costisi‑
toare. Acest imens efort – neîncheiat încă – a secă‑
tuit Academia de bani şi de energii. Academicienii 
nu sunt pe lumea asta ca să lupte cu legile nedrep‑
te şi cu maşinaţiunile răuvoitorilor. În consecinţă, 
în ciuda legendelor care circulă, Academia nu are 
fondurile necesare ca să existe demn, pentru că 
proprietăţile care ar putea‑o ajuta sunt secătuite, 
ruinate, parţial distruse, încă înstrăinate etc. Cu 
toate acestea, ca pasărea Phoenix care renaşte din 
propria cenuşă, Academia face eforturi uriaşe ca 
să funcţioneze şi ca să‑şi îndeplinească menirea. 
De exemplu, pentru Centenar, membrii Academi‑
ei şi cercetătorii din institutele şi centrele sale au 
elaborat peste 30 de volume cu evoluţia în timp 
tuturor domeniilor de cercetare şi de creaţie, mai 
ales în ultimul secol. Alte admirabile lucrări se 
vor adăuga celor circa 250 de volume din colecţia 
clasicilor literaturii române şi universale, scoasă 
prin strădania Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă 
şi Artă (de sub egida Academiei). Alte sute de cărţi 
vin să întărească starea de veghe asupra limbii, 
literaturii şi istoriei naţionale şi să detalieze ceea 
ce s‑a publicat deja, adică Marele Dicţionar al 
Limbii Române (Dicţionarul Tezaur), dicţionare‑
le literaturii române şi Istoria Românilor (tratat), 

apărută în unsprezece volume masive. Prin urma‑
re, proiectele Academiei Române sunt totuna cu 
marile întreprinderi ale culturii naţionale. 

Educaţia este un domeniu fundamental în 
orice societate civilizată pentru că ne asigură hra‑
na spiritului. Dacă ne îngrijim numai de hrana 
trupului, vom trăi, dar nu ca fiinţe umane. Uma‑
nitatea există prin educaţia din familie, din şcoală 
(şcoli) şi prin educaţia făcută de‑a lungul întregii 
vieţi. Educaţia este bazată pe cultura generală a 
unei comunităţi, iar Academia consacră valorile 
esenţiale din ştiinţe şi arte, oferind societăţii re‑
pere etice şi estetice. 

Academia Română participă activ la dialogul 
internaţional de profil şi are acorduri de colabora‑
re cu numeroase academii din întreaga lume. Face 
parte şi din uniuni internaţionale ale academiilor 
europene şi mondiale. Impactul Academiei Româ‑
ne este proporţional cu impactul ţării noastre în 
lume. Academia nu poate face minuni, nu poate 
crea „imagine” bună mereu din moment ce reali‑
tăţile sunt aşa cum sunt. Ca să reflecţi bine ţara 
este nevoie să existe acel bine în realitate. Avem 
savanţi admirabili, unii dintre ei primii la nivel 

mondial în ştiinţele lor. În mare parte, deşi sunt 
membrii ai Academiei Române, lucrează pe alte 
meridiane şi asigură gloria altor state şi popoare. 
Ştiinţa este însă internaţională şi este important 
să ne bucurăm cu toţii de roadele ei. 

Regimul comunist a dorit, în faza sa finală 
şi dură, să distrugă Academia Română, din mo‑
ment ce i‑a luat o mare parte dintre atribuţii şi nu 
i‑a mai permis să primească membri între 1974 
şi 1989. Academia a pierdut însă, în anii comu‑
nismului, cea mai de preţ „avere” a sa, anume 
autonomia sa ori, cum le plăcea unora să spună, 
independenţa spiritului său. Academia nu a fost 
creată de către marii bărbaţi despre care vorbeam 
ca să se subordoneze unor mărunte comandamen‑
te venite de sus şi nici unor instituţii politico‑ad‑
ministrative. Academia Română încorporează 
esenţa înţelepciunii acestei naţiuni şi ea trebuie 
tratată ca atare. Din păcate, epoca de libertate 
de după 1989 – sincopată şi chinuită, este drept 
– nu i‑a adus încă Academiei reala recunoaştere 
a valorii şi nici a statutului său. Or, ca să‑şi înde‑
plinească menirea şi să facă faţă provocărilor in‑
terne şi internaţionale, Academia trebuie nu doar 
lăsată să funcţioneze, ci şi sprijinită de societate. 
Iar societatea (statul comunist) i‑a luat Academiei 
toate bunurile şi i‑a întemniţat membrii, iar după 
1989 tot statul nu i‑a dat decât minimul necesar 
înapoi, sfătuind‑o să se descurce. S‑a „descurcat”, 
dându‑şi puţinele venituri pe interminabile şi pro‑
blematice procese în justiţie. Toate acestea gene‑
rează, evident, şi neîmpliniri, pentru că nu poţi 
face performanţă de cel mai înalt nivel în condi‑
ţii modeste. Academia Română nu are nevoie de 
milă ori de compasiune, ci de respect şi demnitate! 
Sunt, natural, instituţii şi personalităţi ale statu‑
lui care înţeleg asta şi care acţionează în consecin‑
ţă, dar sunt şi răuvoitori. Informaţia corectă este 
extrem de importantă în lumea de azi, ca şi forma 
de comunicare a informaţiei. Iar spaţiul şi timpul 
au interferat mereu în construirea lumii şi a edifi‑
ciilor naţionale. Avem datoria în această lume să 
ne manifestăm ca români şi ca purtători de mesaje 
româneşti. Numai aşa vom fi înţeleşi şi respectaţi 
şi numai aşa vom putea fi europeni. Academicienii 
sunt, în general, personalităţi care şi‑au dovedit 
profesionalismul şi competenţa în cele mai variate 
domenii, de‑a lungul deceniilor lungi de activita‑
te, iar acum sunt bătrâni, dar ce bătrâni! Haideţi 
să preţuim împreună Academia, simbolul unităţii 
intelectuale a neamului românesc, şi să ne împăr‑
tăşim din acel farmec sfânt care privilegiază, în 
locul vrajbei, iubirea, înţelegerea şi dialogul. r

■ Conferinţă ţinută în data de 4 aprilie 2019,
Aula Academiei Române

Informaţia corectă este extrem de 
importantă în lumea de azi, ca şi 

forma de comunicare a informaţiei. 
Iar spaţiul şi timpul au interferat 

mereu în construirea lumii şi a 
edificiilor naţionale. Avem datoria 
în această lume să ne manifestăm 

ca români şi ca purtători de mesaje 
româneşti. Numai aşa vom fi înţeleşi 
şi respectaţi şi numai aşa vom putea 

fi europeni

Ioan‑Aurel Pop
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Febril aşteptat, anul menit să sărbăto‑
rească un secol de la sfârşitul primei 
mari conflagraţii mondiale şi de la în‑
cununarea aspiraţiei milenare de re‑

unire în fruntarii comune a tuturor provinciilor ro‑
mâneşti s‑a consumat în mod discret. Pentru mulţi 
conaţionali bilanţul aniversării a fost în parte dez‑
amăgitor, întrucât Centenarul a găsit societatea 
românească apăsată de cortegiul neîmplinirilor 
acumulate de‑a lungul anilor şi dezbinată de opţi‑
uni politice contradictorii, cu o clasă conducătoare 
şi o mass‑media adeseori incapabile să se debran‑
şeze de la meschinăria convulsiilor cotidiene şi de 
la tapiseria verbală de convenienţă, astfel încât nu 
au lăsat sentimentul că ar fi conştiente de ampli‑
tudinea momentului cardinal săvârşit acum o sută 
de ani, cu repercusiuni providenţiale pentru deve‑
nirea noastră istorică, dar şi de îndatorirea respec‑
tului imprescriptibil către generaţia care, cu spi‑
rit de sacrificiu şi devotament, a răspuns în mod 
exemplar la oportunităţile apărute prin derularea 
ipostazelor existenţiale de pe scena mapamondu‑
lui. În esenţă, a fost dezolantă sărbătorirea eveni‑
mentelor mari cu numeroşi oameni mici.

La fel ca mulţi compatrioţi, aş fi încercat de‑
plină satisfacţie dacă prilejul omagierii Centena‑
rului Marii Uniri ar fi dus la ridicarea pe întinsul 
ţării de monumente şi edificii maiestuoase, dacă 
s‑ar fi înfiinţat instituţii menite să impulsioneze 
performanţele culturale şi ştiinţifice ale neamului 
ori dacă s‑ar fi finalizat construcţii de acută nece‑
sitate publică, precum s‑a petrecut pe alte meri‑
diane în situaţii similare. Nimic sau aproape ni‑
mic din toate acestea! În Capitală singura clădire 
măreaţă – aflată în prezent în stare de finisare 
– rămâne Catedrala Neamului, indubitabil reper 
arhitectural major, proiect cu destinaţie drenată 
spre asigurarea rosturilor confesionale curente. 
Oricum însă, când fructificarea impozantei con‑
strucţii de cult se suprapune fie măcar şi parţial 
cu momentul aniversării Centenarului faptul nu 
este câtuşi de puţin o realitate inconturnabilă, ci 
dimpotrivă. 

Disponibilităţile resurselor financiare preca‑
re au împiedicat Academia Română să se implice 
direct în demersurile legate de edificarea de mo‑
numente şi ctitorirea de muzee şi instituţii, dar 
cu toate acestea s‑au patronat proiecte destinate 
realizării unor ansambluri sculpturale, prin coo‑
perarea cu artişti plastici de ţinută. Între acestea 
se detaşează cel oferit de unul dintre descendenţii 
renumiţilor sculptori din familia Adoc, care a fost 
prelucrat şi oferit spre materializare primăriei Ca‑
pitalei şi unor primării municipale din ţară. Toto‑
dată, s‑a încercat stimularea iniţiativelor menite 
să conducă la crearea unor imagini sculpturale 
dedicate împăratului Napoleon III, generalului 
Henri Mathias Berthelot şi geografului Emmanu‑
el de Martonne. Din păcate, majoritatea acestor 
proiecte au şanse reduse de a fi concretizate cu ce‑
leritate.

În schimb, pentru sărbătorirea Centenaru‑
lui Marii Uniri, Academia Română şi‑a focalizat 
energiile şi competenţele spre sectoare aflate în 

congruenţă deplină cu domeniile sale tradiţiona‑
le de activitate din sfera culturală şi ştiinţifică. 
În acest sens, membrii înaltului for de cercetare 
şi consacrare ştiinţifică împreună cu cercetătorii 
din reţeaua academică şi‑au centrat atenţia către 
elaborarea lucrărilor savante sau de popularizare 
şi organizarea manifestărilor consacrate evocării 
momentelor semnificative din derularea Primului 
Război Mondial şi a acţiunilor ce au condus la coa‑
gularea unităţii politice a românilor, concomitent 
cu participarea la emisiuni radiofonice şi televiza‑
te, la care s‑a implicat un număr mare de academi‑
cieni şi cercetători. 

Pe plan editorial conducerea Academiei Ro‑
mâne şi‑a propus să‑şi asume coordonarea priorita‑
ră a colecţiilor „Civilizaţia românească”, „Centena‑
rium” şi „Basarabica”, bazându‑se pe conlucrarea 
tuturor secţiilor de specialitate ale instituţiei.

După aproape trei ani de la lansarea ideii 
realizării unei ample colecţii destinate să reflecte 
concluziv contribuţiile româneşti la principalele 
ramuri ale culturii şi ştiinţei naţionale, intitula‑
tă „Civilizaţia românească”, ne aflăm în fericita 
ipostază de a înregistra un prim bilanţ secvenţial 
al persuasivului travaliu depus de reprezentanţi 
de seamă ai instituţiei noastre şi de colaboratorii 
Domniilor Lor: în ultimele două luni ale anului de 
graţie 2018 au fost editate 21 de volume din co‑
lecţie, la care s‑au adăugat alte două volume de 
suplimente, toate stocând experienţă, erudiţie, har 
şi competenţă: 

1. LINGVISTICA ROMÂNEASCĂ
coordonatori: Marius Sala, Nicolae Saramandu 
2. ISTORIA CHIMIEI ROMÂNEŞTI
coordonator: Petre T. Frangopol
3. ŞTIINŢA DREPTULUI ŞI CULTURA JURIDI‑
CĂ ÎN ROMÂNIA 
Mircea Duţu
4. ISTORIA SOCIALĂ A ROMÂNIEI
Cătălin Zamfir
5. ISTORIA GEOŞTIINŢELOR ÎN ROMÂNIA. 
ŞTIINŢELE GEOLOGICE
coordonatori: Dan Rădulescu, Nicolae Panin, Nico‑
lae Anastasiu, Titus Brustur
6. ISTORIA GEOŞTIINŢELOR ÎN ROMÂNIA. 
ŞTIINŢELE GEOFIZICE 
coordonatori: Crişan Demetrescu, Alina Marin
7. ISTORIA GEOŞTIINŢELOR ÎN ROMÂNIA. 
ŞTIINŢELE GEOGRAFICE 
coordonatori: Dan Bălteanu, Sorin Geacu, Monica 
Dumitraşcu
8. ETNOLOGIE ROMÂNEASCĂ. TRADIŢIE, 
CULTURĂ, CIVILIZAŢIE
coordonatori: Sabina Ispas, Nicoleta Coatu
9. DEMOGRAFIA ROMÂNIEI
coordonator: Vasile Gheţău
10. ECONOMIA ROMÂNIEI DUPĂ MAREA UNI‑
RE, I, MACROECONOMIA
coordonatori: Aurel Iancu, Nicolae Păun
11. PAGINI DIN ISTORIA MATEMATICII RO‑
MÂNEŞTI
coordonatori: Viorel Barbu, Gabriela Marinoschi, 
Ioan Tomescu 
12. ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
ÎN ROMÂNIA
coordonator: Florin Gheorghe Filip
13. PAGINI DIN ISTORIA MUZICII ROMÂ‑
NEŞTI, I, CRISTALIZĂRI
 Octavian Lazăr Cosma
14. PAGINI DIN ISTORIA MUZICII ROMÂ‑
NEŞTI, II, AFIRMĂRI 
Octavian Lazăr Cosma
15. ISTORIA FILOSOFIEI ROMÂNEŞTI
coordonatori: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, 
Ştefan‑Dominic Georgescu
16. ECONOMIA ROMÂNIEI DUPĂ MAREA UNI‑
RE, II, ECONOMIA SECTORIALĂ
coordonatori: Aurel Iancu (coordonator principal), 
George Georgescu, Victor Axenciuc, Florin‑Marius 
Pavelescu, Constantin Ciutacu

17. POLITICA EXTERNĂ ŞI DIPLOMAŢIA RO‑
MÂNIEI PE PARCURSUL 
UNUI SECOL DE LA ÎNFĂPTUIREA ROMÂNI‑
EI MARI, I
coordonator Ion M. Anghel
18. POLITICA EXTERNĂ ŞI DIPLOMAŢIA RO‑
MÂNIEI PE PARCURSUL 
UNUI SECOL DE LA ÎNFĂPTUIREA ROMÂNI‑
EI MARI, II
coordonator Ion M. Anghel
19. ISTORIA ROMÂNILOR, I
coordonator Dan Berindei în colaborare cu Dorina 
Rusu
20. ISTORIA ROMÂNILOR, II
coordonator Dan Berindei în colaborare cu Dorina 
Rusu
21. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Mircea Păcurariu
Supliment 1. ŞCOALA ROMÂNEASCĂ DE MI‑
CRO‑ ŞI NANOELECTRONICĂ
coordonator Dan Dascălu
Supplement 1. (la Romanian Civilization) ONE 
HUNDRED ROMANIAN AUTHORS IN THEO‑
RETICAL COMPUTER SCIENCE
coordinators: Svetlana Cojocaru, Gheorghe Păun, 
Dragoş Vaida

Din aceste tomuri, 20 au fost pregătite în ca‑
drul Editurii Academiei Române, iar trei la Edi‑
tura Univers Enciclopedic Gold. Alte două volume 
din colecţie, coordonate de academicienii Răzvan 
Theodorescu şi Marius Porumb – cu 40 de colabo‑
ratori din şapte centre universitare din ţară, însu‑
mând peste 2000 de pagini, cu un format aparte şi 
o ilustraţie specială –, au fost încredinţate spre ti‑
părire Editurii Mega din Cluj‑Napoca şi se găsesc 
într‑o fază finală de editare. Potrivit opiniei mai 
multor colegi, această colecţie, la care estimăm 
că vor colabora până la finalizarea ei aproximativ 
40 de membri ai Academiei, reprezintă una din‑
tre realizările emblematice ale instituţiei noastre 
de la înfiinţarea sa în urmă cu peste 150 de ani 
şi până astăzi. Găsim cu totul meritoriu faptul că 
mulţi coordonatori şi autori ai sintezelor inserate 
în colecţia „Civilizaţia românească”, cu toate că au 
atins pragul senectuţii şi se aflau angrenaţi şi în 
alte proiecte ştiinţifice, au conştientizat relevanţa 
colecţiei, angajându‑se cu energie şi fervoare inso‑
lită la punerea sa în operă. Academia Română do‑
vedeşte prin aceasta că, în pofida vârstei pe alocuri 
avansată a membrilor săi, îşi păstrează vitalitatea 
spirituală şi disponibilitatea creativităţii intelec‑
tuale la un nivel înalt. Fără îndoială că ilustrul 
gânditor al antichităţii Seneca avea dreptate când 
postula că „efortul dă puteri sufletelor alese”.

Volumele nu sunt destinate numai cuanti‑
ficării împlinirilor trecute şi omagierii corifeilor 
ştiinţei şi culturii naţionale, ci se doresc un îndru‑
mător pentru viitor, astfel ca realizările marcante 
să fie reiterate şi modelate după standardele in‑
ternaţionale elevate, spre a multiplica şi fertiliza 
zestrea cunoaşterii umane. 

În cadrul colecţiei „Centenarium” au fost 
incluse cărţi de autor şi culegeri de studii, a că‑
ror tematică este dezvăluită în însuşi titlul seriei, 
din care au apărut în 2018 nouă volume, reliefând 
varietate în privinţa sumarului, dar şi diversitate 
valorică. Două dintre acestea reprezintă reeditări 
după lucrări de referinţă, elaborate în anii trecuţi 
de regretatul mitropolit Antonie Plămădeală şi de 
istoricul şi diplomatul Dumitru Preda, aceasta din 
urmă la iniţiativa şi susţinerea acad. Victor Voicu. 

În sfârşit, în 2018 s‑a continuat tipărirea co‑
lecţiei „Basarabica”, destinată valorificării poten‑
ţialului intelectual al savanţilor din Basarabia şi 
Republica Moldova, vizându‑se stimularea cerce‑
tărilor asupra unor aspecte semnificative din par‑
cursul istoric mai vechi sau mai nou al spaţiului 
românesc de la est de Prut şi, pe de altă parte, me‑
diatizarea contribuţiilor lor cărturăreşti în mediile 
culturale din România, în condiţiile precarităţilor 
endemice cu care circulă literatura de specialitate. 

Dat fiind că sărbătorirea 
Centenarului se va extinde până 
în anul 2020, când se va împlini 

un secol de la recunoaşterea 
internaţională a Marii Uniri, în 

mod firesc programul aniversării 
acestui moment crucial al istoriei 

românităţii va trebui să fie 
continuat şi îmbogăţit în mod 

coerent de Academia Română la 
înalte cote de exigenţe

Victor Spinei
Academia Română şi sărbătorirea  
Centenarului Marii Uniri

Victor Spinei
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CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ
Avem din acest punct de vedere exemplul luminos 
ilustrat de cartea religioasă tipărită spre amurgul 
Evului Mediu şi în zorii epocii moderne în diverse 
centre disipate în interiorul sau exteriorul arcului 
carpatic, căreia i s‑a asigurat o distribuire judicioa‑
să la nivelul întregului areal carpato‑dunărean, 
ceea ce a a avut o influenţă majoră în tonificarea 
ideii identităţii naţionale a românilor. Iniţiată în 
2016 împreună cu prof. Ionel Cândea, membru 
corespondent al Academiei Române şi director al 
Muzeului Brăilei „Carol I”, „Basarabica” a benefi‑
ciat de şase volume editate în primii doi ani de la 
instituire, pentru ca în 2018 să mai apară încă pa‑
tru tomuri, precum şi un supliment al acestora, in‑
titulat „Documenta Basarabiae”. Indiferent ce va 
rezerva roata destinului colectivităţilor româno‑
fone din spaţiul pruto‑nistrian şi în pofida decep‑
ţiilor încercate în raport cu turnura evenimentelor 
contorsionate succedate în ţinuturile lor urgisite 
de istorie, este datoria noastră legitimă de a le în‑
ţelege şi de a le sta alături în ceasurile tensionate 
pe care le traversează, în spiritul tradiţiilor culti‑
vate de Academia Română încă de la fondarea sa.

Spre a conchide într‑un palier contabilicesc, 
în cadrul celor trei colecţii menţionate, într‑un 
singur an – 2018 – Academia Română a dedicat 
sărbătoririi Centenarului un total de 37 de volu‑
me: un pios obol închinat strămoşilor întregitori de 
ţară. 

Costurile de tipărire ale colecţiilor „Civili‑
zaţia românească” şi „Centenarium” au fost asu‑
mate în totalitate de Ministerul Culturii şi Iden‑
tităţii Naţionale, în baza parteneriatului încheiat 
cu Academia Română la 9 martie 2018. Pentru 
„Civilizaţia românească” au fost alocaţi 269608,49 
lei, iar pentru „Centenarium” 20863,50 lei, deci un 
total de 290471,99 lei. Întrucât generoasele resur‑
se financiare disponibilizate de Ministerul Cultu‑
rii şi Identităţii Naţionale ne‑au parvenit de‑abia 
în toamna anului trecut, nu s‑au putut concretiza 
toate proiectele editoriale programate, astfel că au 
rămas necheltuite sume importante, care au tre‑
buit returnate bugetului de stat. Pentru finanţa‑
rea a încă cel puţin zece volume din colecţia Ci‑
vilizaţia românească în limba română – aferente 
istoriei agriculturii, biologiei, cultelor religioase, 
etnografiei, fizicii, istoriografiei, învăţământului, 
literaturii, numismaticii, sistemului bancar, tea‑
trului şi cinematografului, tehnicii etc. – şi a se 
asigura traducerea a circa 30 de volume din tran‑
spunerea lor în limba engleză (Romanian Civiliza‑
tion) (în cooperare cu Institutul Cultural Român), 
dar şi a altor publicaţii iniţiate de Academia Ro‑
mână, instituţia noastră reclamă şi în viitor mij‑
loace pecuniare consistente, pe care nu le poate 
asigura decât parţial din resurse proprii. În sco‑
pul dobândirii lor, secretarul general al Academiei 
Ioan Dumitrache a întreprins diligenţe concrete pe 
lângă titularul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. Legat de aceste demersuri, ne raliem 
aforismului lui Winston Churchill, care spunea că 
e mai bine să ai un plan ambiţios şi riscant decât 
nici unul.

Pentru finanţarea a încă opt volume, între 
care şi cele din colecţiile „Basarabica” şi „Docu‑
menta Basarabiae”, tipărite la Editura Istros de 
la Brăila, parteneriatul convenit în prima parte 
a anului trecut cu Primăria Municipiului Iaşi s‑a 
dovedit salutar, graţie comprehensibilităţii prima‑
rului Mihai Chirica şi a consilierului său pentru 
programul Centenar, profesorul Daniel Şandru, 
dispuşi să ne susţină în ceea ce întreprindem şi în 
anul în curs. 

Pentru finalizarea în bune condiţii a proiec‑
telor noastre editoriale am beneficiat de sprijinul 
preşedintelui Academiei, Ioan‑Aurel Pop, al celor‑
lalţi membri ai Biroului Prezidiului, al titularu‑
lui Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale 
George Ivaşcu, al directorului general al Editurii 
Academiei Dumitru‑Radu Popescu, al directorului 
respectivei instituţii Mihai Popa, al redactorului 
Marcel Popa de la Editura Univers Enciclopedic 
Gold, al profesorului Ionel Cândea, membru cores‑
pondent al Academiei Române, al doamnei doctor 
Dorina Rusu, membru corespondent al Academiei 
Române, al doctorului Cosmin Popa din cadrul De‑
partamentului Centenar al Academiei, al doamnei 
Adina Bianca Bălan, şefă de cabinet, tuturor ex‑
primându‑le sincere mulţumiri.

Din păcate, pe parcursul travaliului mate‑
rializării programului editorial al Academiei Ro‑
mâne au intervenit anumite disfuncţionalităţi din 
cauza lipsei de cooperare şi a inerţiei propriei Di‑
recţii economice şi mai cu seamă a Serviciului de 
contabilitate al Editurii Academiei, prin ale cărui 
tergiversări iresponsabile a fost eludată remiterea 
drepturilor de autor pentru colaboratorii colecţiei 
„Civilizaţia românească”, ce s‑ar fi ridicat în jurul 

sumei de 27000 lei, convenită cu Ministerul Cultu‑
rii şi Identităţii Naţionale în vederea recuperării 
cheltuielilor deloc neglijabile făcute pentru depla‑
sări, dactilografiere, ilustraţie, indice etc. Ţinem 
să‑i înştiinţăm pe autori, cu scuzele de rigoare, că 
neachitarea sumelor promise, pe deplin meritate, 
nu a ţinut de responsabilităţile conducerii Acade‑
miei, inconvenientul amintindu‑ne de butada sar‑
castică potrivit căreia uneori cele mai apăsătoare 
supărări nu ne copleşesc din afară, ci chiar din in‑
terior.

Suntem pregnant preocupaţi de difuzarea ri‑
guroasă a amplei producţii tipografice elaborate de 
Academie la nivelul întregii ţări, în Republica Mol‑
dova şi în străinătate, până în prezent reuşind să 
expediem seturi complete de volume în Bucureşti 
şi în şapte judeţe, la biblioteci universitare, muze‑
ale şi judeţene, precum şi la Chişinău, cu sprijinul 
Ambasadei Republicii Moldova. Chiar dacă riscăm 
să intrăm în incidenţa proverbului arab, care pre‑
tinde că cine nu se mulţumeşte cu puţin nu are 
viaţă liniştită, nu ne vom abjura vechiul angaja‑
ment. În acest sens, ne lăsăm conduşi de preceptul 
potrivit căruia operele nedifuzate corespunzător 
sunt condamnate la înnămolire în anticamera ui‑
tării.

Precum s‑a mediatizat în mod corespunză‑
tor, în anul aniversării a o sută de ani de la Marea 
Unire a continuat într‑o dinamică alertă lansarea 
unor noi volume din utila şi prestigioasa colecţie 
„Opere fundamentale”, coordonată de acad. Eugen 
Simion, unele din lucrările reeditate aparţinând 
cărturarilor implicaţi activ în evenimentele incan‑
descente soldate cu Unirea Principatelor. 

Un alt resort principal al activităţilor Aca‑
demiei dedicate sărbătoririi Centenarului Marii 
Uniri a fost orientat în direcţia organizării unor 
manifestări de anvergură naţională şi internaţio‑
nală, având impact marcant în mass‑media. Fără 
să ne arogăm pretenţia de a oferi o enumerare 
completă şi strict obiectivă, ne vom permite evoca‑
rea selectivă a florilegiului de manifestări asupra 
cărora deţinem informaţii mai detaliate. În rândul 
acestora s‑ar număra cronologic: Sesiunea de co‑
municări „Unirea Principatelor Române, temelie a 
Marii Uniri de la 1918”, găzduită de Patriarhia Or‑
todoxă Română la 24 ianuarie, la care au prezentat 
alocuţiuni preşedintele Academiei Cristian Hera, 
Preafericitul Părinte patriarh Daniel şi preşedin‑
tele României Klaus Werner Iohannis, succedate 
de comunicări susţinute de cinci membri ai Aca‑
demiei; Simpozionul internaţional dedicat Cente‑
narului, organizat pe 9‑10 martie la Rumänisches 
Institut de la Freiburg im Breisgau de directorul 
aşezământului, dr. Mihai Neagu, cu participarea a 
doi membri ai Academiei Române şi a unor speci‑
alişti din Freiburg im Breisgau, Chişinău şi Paris; 
Sesiunea ştiinţifică „Centenarul Unirii Basarabiei 
cu România” din 27 martie de la Chişinău, patro‑
nată de Academia de Ştiinţe a Moldovei, Academia 
Română, Ambasada României în Republica Moldo‑
va şi Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” 
din Chişinău, cu participarea – gest simbolic – a 
30 de membri ai Academiei Române, în frunte cu 
preşedintele ei, Cristian Hera, cea mai numeroasă 
delegaţie academică românească aliniată vreoda‑
tă la o manifestare ştiinţifică în afara graniţelor 
ţării; Aceasta a fost continuată la Filiala din Iaşi 
a Academiei, având tema „27 martie 1918: începu‑
tul întregirii României”, pregătită de preşedintele 
interimar al Filialei, prof. Mihail Voicu, membru 
corespondent al Academiei Române, cu o largă 
reprezentare a corpului academic din România 
şi Republica Moldova; Sesiunea festivă din Aula 
Academiei Române de la 4 aprilie, cu comunicări 
ale academicienilor Cristian Hera, Dan Berindei 
şi Eugen Simion; Congresul Naţional al istorici‑
lor din România organizat la Universitatea „Al. I. 
Cuza” din Iaşi între 29 august şi 1 septembrie, cu 
participarea a circa 400 de cercetători şi cadre di‑
dactice din România, Republica Moldova şi Franţa 
şi a mai multor membri ai Academiei, inclusiv a 
preşedintelui ei, acad. Ioan‑Aurel Pop; Conferin‑
ţa internaţională „România şi evenimentele isto‑
rice din perioada 1914‑1920 şi desăvârşirea Marii 
Uniri şi întregirea României”, gestionată de acad. 
Victor Voicu la Ateneul Român pe 18 septembrie, 
la care au conferenţiat acad. Ioan‑Aurel Pop şi 
prestigioşi istorici din Austria, Franţa, Germania, 
Italia, Statele Unite ale Americii, textele lecturate 
fiind reunite operativ într‑un volum coordonat de 
vicepreşedintele Academiei Victor Voicu; Sesiunea 
solemnă „100 de ani de la Unirea Bucovinei cu Ro‑
mânia”, pregătită la 16 noiembrie la Muzeul Buco‑
vinei din Suceava de Consiliul Judeţean Suceava, 
în parteneriat cu Academia Română, cu participa‑
rea preşedintelui, a trei dintre vicepreşedinţi şi a 

altor membri ai Academiei Române, alături de nu‑
meroşi intelectuali bucovineni şi basarabeni. 

În decursul anului 2018 s‑a derulat în con‑
tinuare ciclul de zece conferinţe început în anul 
anterior, asumat de dr. Mădălina Diaconu, profe‑
sor asociat la Universitatea din Viena, cu tematica 
„Ideengeschichte Rumäniens. Hauptakteure, Den‑
kschulen, Wirkungen” (Istoria ideilor în România. 
Actorii principali, şcolile de gândire, rezultate) la 
Institut für Österreichkunde din capitala Austriei, 
finanţat de Fundaţia Menechem H. Elias, afiliată 
Academiei Române. Nu este deloc lipsit de interes 
faptul că Fundaţia Elias, coordonată de acad. Aurel 
Iancu şi regretatul prof. Vasile Stănescu, membru 
de onoare al Academiei, a finanţat în 2018 stagii 
de documentare la Viena ale tinerilor cercetători 
din România şi, pentru prima dată, din Republi‑
ca Moldova, stagii fructificate prin depistarea de 
fonduri documentare inedite privind Primul Răz‑
boi Mondial, Marea Unire şi istoria Bucovinei în 
bogatele arhive centrale austriece.

Membrii Prezidiului Academiei şi alţi aca‑
demicieni au susţinut, totodată, numeroase con‑
ferinţe şi au participat la emisiuni radiofonice şi 
televizate în care au fost evocate evenimentele 
ce au condus la realizarea Marii Uniri. Impresio‑
nant de laborios şi eficient s‑a manifestat în acest 
sens preşedintele Academiei Ioan‑Aurel Pop, care 
într‑un singur an a conferenţiat în engleză, ita‑
liană, franceză şi română – abordând teme dife‑
rite – în 13 lăcaşuri din zece prestigioase centre 
disipate de‑a lungul a două continente: Milano, 
Oslo, Stockholm, Torino, Washington, Pasadena, 
Sacramento, Londra, Vatican, Bruxelles, dar şi la 
Chişinău şi în mai multe oraşe din ţară, perfor‑
manţă greu, dacă nu imposibil, de egalat. Membrii 
Biroului Prezidiului, acad. Bogdan Simionescu şi 
Victor Voicu, au susţinut, de asemenea, prelegeri 
legate de jubileul Centenarului, iar acad. Răzvan 
Theodoresu a fost frecvent prezent la vernisarea 
unor expoziţii de artă şi la lansarea câtorva valo‑
roase lucrări dedicate Primului Război Mondial şi 
Marii Uniri în mai multe oraşe din ţară. Totodată, 
membrii Academiei au colaborat în mod consec‑
vent la periodicele de elevată ţinută intelectuală 
Academica, Contemporanul şi Curtea de la Argeş, 
patronate de academicienii Răzvan Theodorescu, 
Nicolae Breban şi, respectiv, Gheorghe Păun, ale 
căror pagini au fost deschise permanent proble‑
melor aferente celebrării Centenarului. Evocând 
aceste activităţi eterogene, mă asociez verdictului 
lui Nicolae Iorga, care declara: „Când lauzi nu dai 
nimic: recunoşti”. 

Aportul foarte consistent al şcolilor româ‑
neşti de cercetare din străinătate la formarea spe‑
cialiştilor în sfera disciplinelor umanistice şi la di‑
fuzarea competenţelor culturale dincolo de hotare 
în deceniile interbelice şi, într‑o anumită măsură, 
şi în perioada postdecembristă, ne întăreşte con‑
vingerea că extinderea reţelei institutelor de acest 
profil ar fi extrem de benefică pentru formarea şi 
modelarea elitelor, atât de necesare progresului 
culturii naţionale, într‑o epocă de erodare a va‑
lorilor consacrate şi de expansiune implacabilă a 
globalizării, în care civilizaţiile insuficient de ma‑
ture şi coagulate sunt în pericol de a fi omogeniza‑
te, absorbite sau depotenţate de filonul spiritual 
tradiţional. Fără o robustă elită intelectuală inter‑
sectarea românilor cu civilizaţia de vârf a omenirii 
reprezintă o himeră şi ne rezervă doar postura de 
receptor, nu şi cea de emiţător cultural. 

Din păcate, până în prezent tentativele con‑
ducerii Academiei Române de a susceptibiliza înal‑
tele foruri guvernamentale în spiritul comanda‑
mentelor expuse nu au avut ecoul scontat, astfel că 
se impune reluarea demersurilor cu perseverenţă 
şi determinare sporite pentru o cauză care în alte 
arealuri continentale a găsit deplină înţelegere şi 
susţinere. Oricum, nu se cuvine, nu avem voie să 
dezarmăm. Precum cugeta filosoful stoic Seneca, 
la al cărui tezaur de gândire am mai apelat în alo‑
cuţiunea noastră, „oamenii pornesc pe mare chiar 
şi după câte un naufragiu”. 

Dat fiind că sărbătorirea Centenarului se 
va extinde până în anul 2020, când se va împli‑
ni un secol de la recunoaşterea internaţională a 
Marii Uniri, în mod firesc programul aniversării 
acestui moment crucial al istoriei românităţii va 
trebui să fie continuat şi îmbogăţit în mod coerent 
de Academia Română la înalte cote de exigenţe şi 
în 2019‑2020.

■ Conferinţă ţinută în data de 4 aprilie 2019, 
Aula Academiei Române
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Victor Voicu • 80

Gheorghe Păun 
La o aniversară

Când am fost invitat să contribui la acest liber amicorum, am 
acceptat imediat, respectul şi admiraţia pentru destinatar fiin‑
du‑mi, cum se spune, fără rest, dar mai apoi am avut un moment 

de derută: ce aş putea scrie, totuşi, ca să nu fie banal‑previzibil‑encomiastic, 
despre un academician ale cărui operă şi activitate acoperă două pagini largi 
în „dicţionarul doamnei Rusu” (formal: Membrii Academiei Române. Dicţio‑
nar 1866‑2016, 2 volume, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2016, de 
Dorina N. Rusu; reiau doar două detalii „aritmetice”: peste 20 de cărţi, peste 
30 de brevete de invenţie, mai ales referitoare la medicamente noi), care este 
general de armată (din copilăria‑mi autentic ţărănească, de la tatăl meu, fără 
emfază, dar statornic mândru de gradul său de sergent la vremea cătăniei, 
am rămas cu o fascinaţie de cititor asiduu al cărţilor de istorie pentru „gra‑
dele olimpiene”, general, mareşal, amiral), şi mai este şi medic şi farmacolog 
(deci, în stare să înţeleagă „hărţile” cât masa de mari ale reţelelor de reacţii 
interconectate/intercondiţionate care au loc într‑o celulă, ca să nu mai vor‑
bim despre „mega‑hărţile” corespunzătoare ale organelor sau ale organisme‑
lor şi nu numai să le înţeleagă, ci şi să‑şi imagineze, apoi să experimenteze 
scenarii de genul: pentru a inhiba reacţia X, pentru a diminua cantitatea 
dăunătoarei substanţe Y, ajută oare să adăugăm în zona aceasta substanţa 
Z? cum arată „harta” dacă intervenim aici? sau dincolo? – întrebări generice, 
bio‑fiziologico, cu alură militară, dar cu finalizarea în farmacii – şi, am con‑
semnat „detaliul”: peste 30 de brevete…). 

Bun, ne ştim de multă vreme – dar de când? „Din negurile vremii”, aş 
răspunde ca la Junimea, ocolind astfel răspunsul. Pentru că nu mai ştiu pre‑
cis de când. Mai întâi, cu dumnealui la Prezidiu, în Aulă – dar, în ultimii ani, 
şi face to face de foarte multe ori.

 Eficienţa cred că este cuvântul‑cheie. Economiştii o definesc ca fiind 
raportul dintre efect şi efort, matematicienii sunt circumspecţi cu fracţiile 
– dacă numitorul (aici, efortul) devine mic, foarte mic, infinitezimal, atunci 
fracţia creşte nemăsurat. Generalii farmacologi desfid şi definiţiile economiş‑
tilor şi paradoxurile matematicienilor, ei sunt eficienţi în mod genuin. Prac‑
tic, vizibil. Cu imaginaţie şi eforturi, chiar dacă neostentative, ei obţin efecte 
redutabile. Nu mai apelez la Dicţionar, pentru a ilustra, de pildă, cu instituţii 
create, în Bucureşti şi în ţară, sau cu instituţii conduse. Rămân în realitatea 
cunoscută nemijlocit. Aici, aş putea face un studiu de caz din proiectul de 
Lege a Academiei, la care am participat, despre care ştiu „de la prima mână” 

cum a crescut, s‑a şlefuit, a ajuns la „foruri”, aşteaptă – dar avatarurile ei 
nu s‑au încheiat, aşadar, nici eforturile... Impresionantele conferinţe şi co‑
locvii organizate în contextul Centenarului Marii Uniri, unele concretizate 
cu volume de comunicări, ar putea fi un alt exemplu. Mai multele „probleme 
mici”, unele de interes mai degrabă personal, care mi‑au fost rezolvate la 
modul cel mai firesc, printr‑un sfat, un telefon, o decizie imediată, parcă 
„printre altele”, sunt totuşi „de interes personal”, nu merită detaliate – dar 
mă fac să‑l pun în aceeaşi „clasă de echivalenţă” cu un prieten din Sevilla, 
Spania, căruia, am scris asta undeva, nu e bine să‑i spui că ai o problemă, 
pentru că face imediat tot ce‑i stă în putinţă s‑o rezolve. Din amiciţie, din 
dorinţa de a nu vedea probleme nerezolvate în jur, din… Amicul din Sevilla 
are în prenume un de Jesus, bănuiesc că şi de aici îi vine altruismul. Nu fac 
presupuneri psiho‑onomastice plecând de la Victor, dar voi reveni…

Există, însă, un episod al interacţionării personale despre care aş putea 
vorbi mult, plecând de la context, rememorând detalii, consemnând urmări. 
Este vorba despre mult discutatul‑disputatul Apel al Academicienilor, din 
februarie 2017. Identitate, suveranitate şi unitate naţională. Termeni simpli, 
fundamentali, ţinând de normalitate. Dar ce mai freamăt, ce mai zbucium!...

Contextul general: conflictul evident şi din ce în ce mai vizibil din‑
tre globalizare şi localizare (nu zic naţionalism, că prea a fost încărcat, 
tendenţios‑sofistic, de conotaţii negative, nu am loc pentru a explica diferen‑
ţa dintre naţionalismul‑xenofobie şi naţionalismul constructiv, decent, patri‑
otic), dintre imperii (financiare) şi colonii – adăugaţi şi înţelesuri simbolice 
ultimei dihotomii, dintre tradiţie şi societatea deschisă, nu în sensul clasic, 
Bergson‑Popper, ci în sensul „modern” de „societate vraişte”. Pot adăuga bi‑
bliografie pe multe pagini, subiectul preocupă lumea mult mai mult decât ne 
lasă să vedem‑ascultăm mass‑media noastră.

Contextul local: România defrişată, dezindustrializată, dezamăgită, 
emigrândă – nu trebuie adăugate alte sintagme din zona economico‑socială, 
dar merită adăugat un vers dintr‑un cântec al regretaţilor Doina şi Ion Al‑
dea Teodorovici, vorbind despre „autonomiile în coaste”…

Contextul personal: trebuia să zbor în Spania, prin ultima decadă a lu‑
nii ianuarie 2017, şi – nimic nu este întâmplător, spun înţelepţii – s‑a stricat 
avionul, s‑a anulat zborul. Am contramandat plecarea în „ţara nisipului gal‑
ben” (aşa numesc eu Andaluzia) şi, nu mai ştiu de ce, am trecut pe la Acade‑
mie, l‑am căutat la birou pe domnul secretar general. Din vorbă în vorbă, dar 
nu după multe vorbe, mi‑a spus că tocmai s‑a publicat în Monitorul General 
un document care cere… autonomia Ţinutului Secuiesc.

Mărturisesc obsesia mea pentru GO, jocul „imperial” (un şahist l‑a 
considerat astfel, în contextul „şahul este un joc regal, dar GO‑ul…”) venit 
dinspre Orient, paradigmă şi model pentru multe competiţii, de la afaceri la 
războaiele moderne, fie ele şi nesimetrice. Un document precum cel sugerat, 
provocator neconstituţional, nu are nicio valoare juridică sau practică ime‑
diată, dar pentru un jucător de GO el are o semnificaţie: lasă în urma sa aji. 
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CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ
Textual, din japoneză, un miros (neplăcut), pe tabla de joc, o slăbiciune po‑
tenţială în formaţiile proprii, poate niciodată valorificată de adversar, dar pe 
care trebuie să o ţinem minte, pentru a o contracara dacă devine cumva peri‑
culoasă. Exact ce făcea documentul cu pricina. Producea un miros neplăcut.

Peste „frisonul” meu aji, dl academician a adăugat: am vorbit şi cu acad. 
Ioan‑Aurel Pop, e de părere că trebuie să facem ceva. Să facem, zic şi eu – şi 
aşa au apărut cei trei „iniţiatori”, până seara a apărut şi prima versiune a 
textului. A fost modificat, şlefuit, scurtat, mai întâi între cei trei, prin e‑mail 
şi telefon, apoi într‑un grup din ce în ce mai larg de colegi de Academie (i‑am 
dezamăgit oarecum pe cei care doreau un text mai cuprinzător, mai „conton‑
dent”). Intenţia de început era să strângem o duzină sau două de semnături, 
apoi să‑l facem public. S‑au obţinut în scurt timp peste 80 de adeziuni (efici‑
enţa internetului), pe 6 februarie am decis că rien ne va plus, nici în text şi 
nici pe lista de semnături, am aşteptat încă două zile (printre altele, pentru 
a se linişti Piaţa Victoriei), pe 8 februarie l‑am lăsat să zboare. A zburat fix… 
în ochii „progresiştilor” români! A pledanţilor pentru societatea vraişte. Ce 
mai freamăt, ce mai zbucium!... Ca un revelator fotografic, a scos la iveală… 
ba nu, aceasta este o carte aniversară, festivă, nu trebuie impurificată nici 
cu nume şi nici cu epitete… „Aşa să ne judece viitorul!” se spune pe ultimul 
rând al Apelului, iar de judecata aceasta nu scapă nimeni.

Între timp, viitorul imediat următor lansării Apelului a decis, ba chiar 
la scară europeană, că cei trei, cei 84 deveniţi ulterior 81, apoi peste 100, 
că toţi cei care au preluat Apelul, pe coperte de carte, în periodice, pe web, 
toţi aceştia au avut – şi au! – dreptate: o spune convingător Declaraţia de la 
Paris, lansată în toamna lui 2017, dar cu procesul elaborării ei început în 
primăvara lui 2017. Un fel de Apel, dar mult mai general, mai cuprinzător, 
semnat de treisprezece filosofi din mai multe ţări europene. Nu se pomeneşte 
Apelul nostru, dar el este confirmat, pot zice, istoric – lucrurile pluteau în 
aer, la noi şi în Europa.

Cândva, ar trebui scrisă o carte, cu întregul „dosar” al Apelului, inclu‑
siv „dosarul de presă”, mai ales că între timp au tot apărut clarificări privin‑
du‑i pe oponenţi, mai ales că, între timp, lumea nu a stat pe loc.

Să părăsim însă subiectele „strategice”, să revenim în biroul secretaru‑
lui general. Cine‑l bănuieşte de, cum să‑i spun?, rigiditate cazonă se înşală 
(măcar pe jumătate) – printre cărţile pe care le ţine la îndemână, se găsesc şi 
cărţi de poezie. În unele, a pus semne, probabil la pagini mai de interes. De 
altfel, aplecarea spre umanioare nu este o surpriză: îl găsim şi printre con‑
tributorii la volumul Maladia lui Eminescu şi maladiile imaginare ale emi‑
nescologilor, apărut în 2015 sub egida Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi 
Artă (Argument de acad. Eugen Simion, Cuvânt‑înainte de Irinel Popescu, 
membru corespondent al Academiei Române). Nimic special, şi generalii 
sunt oameni – cu atât mai mult dacă sunt şi medici.

Onor la general!
Aşa plănuiam să închei şi aşa închei, dar adaug un neplanificat post 

scriptum „numerologic”: am scris alfabetul românesc în ordine, A Ă B C D 
E…, şi am căutat locul literelor V I C T O R în el. Verificaţi: suma este exact 
100! O urare şi un pretext pentru a‑i promite purtătorului de nume victorios 
că voi fi mai bine pregătit atunci când îşi va sărbători centenarul!...

Andrei Medvedovici 
O lecţie de umanism 

Voi începe cu o mărturisire: nu aparţin guildei făuritorilor de cu‑
vinte. Învăţat mai degrabă în spiritul formulelor chimice, am 
recunoscut întotdeauna puterea şi importanţa cuvintelor în pro‑

cesul transmiterii ideilor şi mesajelor, de orice natură ar fi acestea. Aşa cum 
spunea Boileau, în al său L’Art d’écrire, considerat manifest al curentului 
clasicist în literatură, „Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement,/ Et les 
mots pour le dire arrivent aisément”. Este extrem de dificil însă să cuprinzi 
în cuvinte un om, întreaga sa viaţă, toate realizările sale de ordin profesio‑
nal, uman, personal, şi cu atât mai greu să exprimi corect, coerent şi, de ce 
nu, perfect obiectiv interacţiunea ta personală cu acesta. În acest sens, dau 
dreptate poetului care afirma: „Cuvintele aşa sărace sunt,/ Precum în Biblie 
nu‑ncape cerul,/ Tu nu poţi fi al nici unui cuvânt”.

Mă găsesc în situaţia onorantă (şi nemeritată, aş adăuga) de a încerca 
să adun în cuvinte pe Domnul Profesor Victor Voicu, pentru cea de‑a optze‑
cea sa aniversare. Voi mai face o precizare: voi folosi în textul meu întotdeau‑
na apelaţiunea Profesor, deşi toţi termenii următori îi sunt perfect adecvaţi 
şi, în recurenţă, adevăraţi: Academician, Vicepreşedinte al Academiei Ro‑
mâne, General al Armatei Române, Medic, Toxicolog. O voi face în manieră 
deliberată, plecând de la opinia (personală) că profesia cea mai grea, cea care 
indică fără tăgadă dăruirea totală şi dezinteresată, titlul de onoare cel mai 
înalt este cel de profesor. Nu întâmplător, plecând de la rădăcina semitică, 
a cărui traducere din Aramaica biblică poate fi „mare, venerat”, s‑a ajuns la 
forma posesivă în Ebraică – „Rabbi”, ceea ce în româneşte s‑a tradus simplu 
prin „învăţător” sau, şi mai simplu, prin „dascăl”. Prin scrierea lui Plautus, 
latinii au recunoscut şi ei greaua sarcină a celor care trebuiau să‑i înveţe pe 
ceilalţi „Quem oderunt Dii, hunc pedagogum fecerunt”.

L‑am întâlnit pe Profesorul Victor Voicu în urmă cu trei decenii. La 
trei ani după absolvirea Facultăţii de Chimie, cu o specializare în Chimie 
Analitică, consideram la aceea vreme că Centrul de Cercetări Ştiinţifice 
Medico‑Militare din Bucureşti ar putea să‑mi ofere mediul propice pentru 
dezvoltarea mea profesională ulterioară. Am cunoscut în persoana coman‑
dantului Centrului, pe durata întrevederii acordate, o personalitate evident 
diferită de ceea ce eu consideram prin definiţie a fi „un militar”. O persoană 
elegantă, rafinată, dotată cu excepţionala calitate de a‑şi asculta cu atenţie 
interlocutorul (în mod evident prea tânăr şi lipsit de orice fel de experienţă), 
manifestând o politeţe caldă şi neprefăcută şi un interes nesimulat. Demersul 
meu nu s‑a materializat din varii şi nerelevante motive.

Au urmat anii de după 1989, transferul meu la Facultatea de 
Chimie a Universităţii din Bucureşti, ca asistent, doctoratul, stagiile ð

Vatican. Papa Francisc, membru de onoare al Academiei 
Române – acad. Victor Voicu şi soţia sa Luminiţa Jiquidi

Acad. Victor Voicu, Excelenţa Sa, Ambasadorul României 
în Franţa, domnul Luca Niculescu, prof. Maria Dorobanţu

Nicolae Breban – Victor Voicu

Victor Voicu, Eugen Simion, Bogdan C. Simionescu
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mele la Universitatea din Gent şi Research Institute for Chromato‑
graphy, Kortrijk, Belgia, pe durata a aproape patru ani, şansă care 
m‑a purtat în preajma unui mare şi renumit dascăl în Ştiinţele Sepa‑

rării, Prof. Pat Sandra, şi debutul unei colaborări cu industria farmaceutică 
privată românească, în speţă Sindan şi LaborMed. Astfel, în anul 1998, l‑am 
reîntâlnit pe cel care, în ciuda unei întrevederi prea scurte, produsese asupra 
mea o impresie puternică, Profesorul Victor Voicu. Din acest moment, a înce‑
put şi s‑a dezvoltat, gradual, între Domnia Sa şi mine, o colaborare roditoare 
în plan profesional. Am avut şi am în continuare marea şansă de a putea 
învăţa (aş spune aproape pe nesimţite) de la un mare pedagog aspecte ce ţin 
de domenii profesionale exterioare domeniului meu strict de competenţă, câş‑
tigând în egală măsură, în persoana Domnului Profesor, un interlocutor de‑
osebit de erudit în a aborda subiecte care nu ne aparţin nici unuia dintre noi 
(literatură, artă, filosofie, politică). Orice discuţie cu Profesorul Victor Voicu, 
oricât de scurtă şi orientată asupra oricărui subiect, îmbogăţeşte. Domnia 
Sa are marea amabilitate de a mă include în categoria prietenilor, fapt care, 
indubitabil, mă măguleşte. 

Profesorul Victor Voicu urmează tiparul multora dintre marii intelec‑
tuali români în ceea ce priveşte formarea sa. Plecat de la sat (Bolovani, ju‑
deţul Dâmboviţa), în absenţa spiritului călăuzitor al tatălui, în conjunctura 
dificilă a realităţii româneşti de după cel de‑al Doilea Război, o formare de 
natură militară a putut reprezenta o soluţie, cel puţin în sensul rezolvării 
acutelor probleme de natură materială. Nu trebuie totuşi trecut cu vederea 
un detaliu cu totul specific: formarea ca militar presupunea în egală măsură 
acceptarea îndoctrinării ideologice caracteristice noului regim politic impus 
în România după 1948. Erau timpuri în care doctrina ideologică comunis‑
tă era impusă fără menajamente, iar riscurile unei „ieşiri din rând” puteau 
genera nu doar o simplă excludere din sistem, ci chiar pierderea libertăţii 
personale. Este o performanţă rară de a te putea forma în aceste condiţii fără 
a‑ţi silui sufletul. Mulţi nu au reuşit să facă asta. Profesorul Victor Voicu 
reuşeşte totuşi, fără compromisuri majore. Preocupat să se construiască pe 
sine, se dedică studiului şi reuşeşte o strălucită carieră medicală şi didactică, 
dublată de una de natură militară. Profesorul Victor Voicu arareori vorbeşte 
despre perioada formării sale (liceul militar, Institutul Medico‑Militar). Nu o 
face din dorinţa de a ascunde ceva, ci pur şi simplu dintr‑o covârşitoare mo‑
destie. Nu se va oferi niciodată ca exemplu explicit, preferă să‑şi mobilizeze 
interlocutorul prin subiectele luate în discuţie şi prin modalităţile originale 
de abordare a acestora. Are capabilitatea de a fi explicit şi convingător şi cu 
cei care nu aparţin domeniului său. Are capacitatea de a înţelege şi a oferi 
soluţii în afara domeniului său strict de competenţe. Deschide ferestre, nu 
funcţionează axiomatic. Potenţează şi nu inhibă. „Spiritul cazon” îi este cu 
totul străin, deşi a marcat perioada sa de formare. Cum a reuşit acest lucru? 
Am o ipoteză simplă: a avut întotdeauna o mare capacitate de discernământ. 
Cumva a acţionat conform unui vechi principiu de esenţă talmudică, atât de 
coerent exprimat însă de Reinhold Niebuhr: „Doamne, dă‑mi seninătatea de 
a înţelege şi a accepta ceea ce nu se poate schimba, dă‑mi curajul şi puterea 
să schimb ceea ce pot, şi dă‑mi înţelepciunea de a deosebi ceea ce se poate 
schimba şi stă în puterea mea, de ceea ce nu se poate schimba şi nu e în pu‑
terea mea să intervin în vreun fel”. Altfel spus, a fost preocupat de autocon‑
strucţie, a reuşit să dobândească cunoştinţe de bază robuste (ceea ce englezul 
defineşte sintetic ca „background”), s‑a format omogen şi armonios. Armonia 
sufletească este o caracteristică a Profesorului Victor Voicu. Reacţiile sale 
sunt consecinţele acestei armonii, acestui echilibru funcţional.

Am găsit cu totul întâmplător o mărturie care susţine opiniile exprima‑
te anterior. Profesorul Univ. Dr. Dumitru Constantin‑Dulcan, un remarcabil 
neuropsihiatru aparţinând aceleiaşi generaţii, notează în volumul său inti‑
tulat sugestiv În căutarea sensului pierdut: „Cea mai frumoasă ascensiune 
din generaţia mea a avut‑o Acad. Prof. Dr. Victor Voicu. Era un coleg foarte 

serios, matur în gândire şi cu o voinţă fermă de a evolua profesional”. Pro‑
babil că mulţi ar fi tentaţi să asocieze termenilor „voinţă fermă”, din citatul 
mai sus menţionat, cuvântul „ambiţie”. Şi, cu toate acestea, aş spune că nu 
cuvântul „ambiţie” trebuie asociat Profesorului Victor Voicu, ci mai degrabă 
cel de „determinare”. Veţi spune că e doar o problemă de nuanţă lingvistică, 
şi totuşi nu cred că este aşa. Determinarea nu provine doar din dorinţa in‑
ternă de a evolua şi de a performa profesional, ci şi din continua raportare 
la referenţiale solide, atât de natură strict profesională, dar şi de natură cul‑
turală şi psihologică. Revin astfel la echilibrul şi armonia ce‑l caracterizează 
atât de bine pe Profesorul Victor Voicu.

Mă voi folosi de un alt citat din aceeaşi sursă pentru a‑mi continua gân‑
durile: „Sesizându‑i posibilităţile certe de evoluţie profesională, seriozitatea 
cu care a lucrat în laboratorul lui ca intern preclinic, Prof. Dr. Alfred Teitel 
l‑a ajutat (pe Profesorul Victor Voicu) să promoveze. Este un exemplu rar în 
care un om, străin de orice interes, ajută un elev dotat să promoveze”. Prin 
această mărturie vom ajunge inevitabil la subiectul alegerii mentorului şi 
a relaţiei maestru‑discipol. Am avut deseori ocazia să‑l ascult pe Profesorul 
Victor Voicu vorbind despre maestrul său, Profesorul Alfred Teitel‑Bernard. 
Nici de această dată Profesorul Voictor Voicu nu comite păcatul efuziunilor 
excesive. Dar este suficient să distingi căldura din vorbă şi să simţi modula‑
ţiile duioase ale vocii Domniei Sale, ca să poţi înţelege conexiunea profundă 
stabilită între discipol şi maestru. Să fi fost o alegere, ca de obicei, judicioasă 
a celui ce urma să devină Profesorul Victor Voicu? Să fi fost doar alegerea 
maestrului, în persoana marelui farmacolog Alfred Teitel, în baza intuiţiei 
sale îndelung instruite? Cred că e vorba de ambele procese, dezvoltate si‑
multan.

Despre activitatea ştiinţifică a Profesorului Victor Voicu nu am eu că‑
derea să vorbesc în manieră evaluatorie. O vor face cu siguranţă alte persoa‑
ne, mult mai îndrituite ca mine. Aş putea să recurg, facil, la indicii scientio‑
metrici. Nu o voi face. Spuneam că e greu să descrii un om în cuvinte, dar e 
de‑a dreptul imposibil (şi mai ales frustrant) să‑l redai prin succesiunea câ‑
torva numere (număr publicaţii ISI, factor de impact cumulat, număr citări, 
indice Hirsch). Operaţia de digitizare a oricărei personalităţi profesionale 
distincte m‑a neliniştit întotdeauna, căci reprezintă operaţia reducţionistă 

Ales membru‑corespondent din străinătate al Academiei Naţionale Fran‑
ceze de Medicină, academicianul Victor Voicu este medic farmacolog, preşe‑
dinte al Secţiei de Ştiinţe Medicale din Academia Română şi, pentru a doua 
oară, secretar general al Academiei Române. În aprilie 2019 a fost ales de 
Adunarea generală vicepreşedinte al Academiei Române. Alegerea acad. 
Victor Voicu în Academia Naţională Franceză de Medicină vine să încununeze 
o carieră profesională de excepţie, de medic farmacolog. Astfel a fost recunos‑
cută contribuţia sa în dezvoltarea şcolii româneşti de farmacologie, precum şi 
implicarea în viaţa academică medicală din ţară şi din străinătate. Cu prilejul 
acestei ceremonii, acad. Victor Voicu a omagiat şcoala românească de medicină 
şi a recunoscut statutul de model al ştiinţelor medicale franceze: „Este o onoare 
pentru mine ca om, ca om de ştiinţă, ca medic, ca reprezentant al şcolii medi‑
cale româneşti, este o onoare această recunoaştere. Şcoala medicală franceză a 
stat la originile formării şcolii medicale româneşti aproape două secole. Carol 
Davila a înfiinţat învăţământul medical superior românesc în 1857. Deci, e vor‑
ba de aproape 200 de ani. Marile şcoli pe specialităţi s‑au format tot în Franţa, 
bacteriologia, virusologia, neurologia şi altele, toate s‑au fomat în marile clinici. 
Actualmente, mulţi dintre cei care sunt performanţi în medicina românească 
sunt formaţi în Franţa. Noi avem o mare recunoştinţă pentru şcoala medicală 
franceză şi, implicit, onoarea care ni se acordă este un semn că sunt apreciaţi 
cei care s‑au format în aceşti ani. De acum încolo, voi munci în continuare cât 
mă va lăsa Creatorul”.

Academicianul Victor Voicu este doctor în medicină, membru corespon‑
dent al Academiei Române din 1991 şi titular din 2001. Este profesor universi‑
tar de Farmacologie Clinică, Toxicologie şi Psihofarmacologie la Universitatea 
de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti şi Preşedintele Societă‑
ţii Române de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie Clinică. E membru al 
Federaţiei Internaţionale de Ştiinţe Farmaceutice, al Colegiului European de 
Neuropsihofarmacologie, al Societăţii Americane de Chimie, al Colegiului Ame‑
rican de Farmacologie Clinică. În 2005 a primit titlul de Doctor honoris cau‑
sa al Universităţii „Ovidius” din Constanţa şi al Universităţii „Vasile Goldiş” 
din Arad. A făcut cercetări ştiinţifice în domeniile compuşilor organofosforici şi 
antidotismului acestora, farmacologia radioprotectorilor chimici, farmacologia 
experimentală şi clinică a antihipertensivelor şi antiaritmicelor, psihofarmaco‑
logia psihotomimeticelor şi drogurilor de abuz. Este coordonator de studii de 
bioechivalenţă şi studii clinice de fază I. Academicianul Victor Voicu este au‑
torul a peste 20 de volume monografice, 300 de lucrări ştiinţifice publicate şi 
comunicate şi deţine aproape 30 de brevete de invenţie.

În data de 1 decembrie 2017, de Ziua Naţională a României, acad. Victor 
Voicu a fost decorat de Preşedinţia României cu Ordinul Naţional „Steaua Ro‑
mâniei” în grad de Comandor, în semn de „înaltă apreciere pentru prodigioasa 
carieră academică, reprezentând excelenţa ştiinţifică şi culturală românească, 
pentru promovarea imaginii ţării noastre în mediile ştiinţifice internaţionale”.

ð
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de translatare a unei enorme diversităţi într‑o seacă succesiune binomială. 
Există chiar o „ştiinţă” aparte a modului de construcţie a amprentei scientio‑
metrice. Neîndoios, numerele păstrează o importantă semnificaţie, pot fi ge‑
nerate relativ uşor, pot fi cunoscute şi mai uşor, se ordonează uşor ierarhic, 
dar nu trebuie folosite ca unice modalităţi de ilustrare a unei personalităţi 
profesionale.

Dacă ar fi să apelăm la numere, Profesorul Victor Voicu ar reprezenta 
o succesiune a 29 de monografii şi capitole de carte, a peste 300 publicaţii 
ştiinţifice, a 21 de brevete de invenţie şi a 6 granturi de cercetare câştigate în 
calitate de director. Dar vă invit să observaţi o altă succesiune, aproximativ 
cronologică, o spirală a experienţei profesionale, unde se poate remarca îm‑
pletirea celor trei vocaţii (cercetare medicală, didactică medicală şi, respec‑
tiv, management academic, ştiinţific şi militar): Intern preclinic, Asistent 
universitar, Cercetător ştiinţific, Şef Laborator Farmacologie Clinică, Con‑
ferenţiar universitar, Colonel al Armatei Române, Comandant al Centrului 
de Cercetări Ştiinţifice Medico‑Militare, Profesor universitar, Preşedinte al 
Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului, Preşedinte‑
le Comisiei de Toxicologie şi Toxicodependenţă a Ministerului Sănătăţii, 
Membru Corespondent al Academiei Române, General al Armatei Române, 
Director al Centrului de Cercetări Ştiinţifice Medico‑Militare, Membru al 
Consiliului Director şi Preşedinte al Comisiei de Exceptare Farmaceutică a 
Agenţiei Naţionale Antidrog, Membru titular al Academiei Române, Secretar 
General al Academiei Române, Preşedinte al Filialei Bucureşti a Academiei 
de Ştiinţe Medicale, Iniţiator şi Coordonator al Panelului Ştiinţa Medica‑
mentului al UEFISCDI, Preşedintele Secţiei Medicale a Academiei Române, 
Vicepreşedinte al Academiei Române, Membru corespondent străin al Aca‑
demiei Naţionale de Medicină a Franţei. Este un admirabil ADN profesional, 
un helix ascensional cu pas constant, o compunere armonioasă a trei vocaţii 
distincte!

Profesorul Victor Voicu a avut totuşi şansa de a i se fi recunoscut (fie 
şi în parte) performanţele profesionale. Dincolo de ascensiunea în ierahiile 
academice, de cercetare şi manageriale, şi recunoaşterea implicită la nivel 
naţional şi internaţional, activitatea Domniei Sale a fost recompensată prin 
atribuirea premiului Daniel Danielopolu al Academiei Române, prin confe‑
rirea Ordinului Virtutea Militară în grad de ofiţer şi a Ordinelor Naţionale 
Steaua României în grad de cavaler şi de ofiţer, şi prin medalierea cu aur, de 
trei ori, la Saloanele Internaţionale de Inventică de la Bruxelles şi Geneva.

O componentă esenţială a oricărei mari personalităţi o reprezintă gene‑
rozitatea. E vorba atât de generozitatea exprimată la nivel strict profesional, 
cât şi cea manifestată la nivel uman. Mărturiile despre generozitatea Pro‑
fesorului Victor Voicu sunt nenumărate. Este fondatorul unui departament 
de Farmacologie şi Toxicologie Clinică în cadrul Universităţii de Medicină 
şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti şi iniţiatorul unui program de stu‑
diu denumit Psihofarmacologie. Altfel spus, Profesorul Victor Voicu este un 
creator de şcoală, lucrând neobosit nu numai pentru propria şi continua sa 
(re)afirmare, ci şi pentru viitor, devenind la rândul său mentor pentru multe 
generaţii de tineri. O altă expresie a generozităţii sale este lesne observabilă 
prin colaborările ştiinţifice pe care le realizează, aducând laolaltă specialişti 
din domenii inter şi trans disciplinare, o dovadă a capacităţii Domniei Sale 
de a coagula, cataliza şi organiza activităţi extrem de diverse şi de a interpre‑
ta în mod coerent fenomene extrem de complexe. Oferă subiecte de reflexie, 
transmite îndoieli care mobilizează (tocmai pentru că are capacitatea de a 
expune frumuseţea intrinsecă a marilor semne de întrebare), posedă limba‑
jul structurat a varii domenii ştiinţifice pe care le intersectează şi le adună în 
căutarea unor noi sensuri şi abordări. Ademeneşte învăţarea şi cunoaşterea, 
întinzând mrejele îndoielii, asumând raţionalul în lăuntricele meandre ale 
continuei căutări. O superbă ilustrare a descartianului monolog „Dubito ergo 
cogito, cogito ergo sum”.

L‑am văzut pe Profesorul Victor Voicu ajutând persoane pe care abia le 
cunoştea. Îmi reamintesc că o dată chiar mi‑am exprimat surpriza vizavi de o 
reacţie de susţinere a unei persoane pe care Profesorul o cunoştea într‑o ma‑
nieră vagă. Răspunsul a venit imediat şi natural: „De ce n‑aş face‑o, dacă‑mi 
stă în putinţă?” Superbă lecţie de umanism, aş zice! Şi mare devotament 
pentru jurământul făcut lui Hipocrate!

Profesorul Victor Voicu este şi un mare iubitor al celor care nu cuvântă. 
Fără să‑şi fi pierdut o singură clipă încrederea în semeni (deci delimitându‑se 
cumva de Goethe, care consemna către sfârşitul vieţii sale că pe măsură ce 
cunoaşte mai bine oamenii îşi apreciază mai mult câinele), Profesorul este 
un mare iubitor al fiinţelor nearticulate, care oferă necondiţionat dragos‑
te, manifestându‑se exemplar în raport cu ocrotitorul lor. Am privit deseori 
amuzat interacţia plină de căldură dintre Domnia Sa şi motanul Manole (din 
nefericire, azi dispărut), un superb persan de culoarea cafelei cu lapte, cu 
un chip fioros de husar mustăcios. I‑am înţeles întotdeauna frământările 
legate de starea de sănătate a lui Chloe sau Daphne, alte două persane albe 
ca spuma laptelui. Am asistat la conversaţiile (spun asta la modul cel mai 
serios cu putinţă) între dânsul şi superbul său papagal cenuşiu (spre ruşinea 
mea, i‑am uitat numele, deşi acesta l‑a putut reproduce pe al meu, după doar 
câteva minute de „conversaţie”). Singura incongruenţă pe care am reuşit să 
o asociez Profesorului, niciodată explicată, este legată tocmai de imposibili‑
tatea de a‑mi imagina acest atât de mare prieten al necuvântătoarelor expe‑
rimentând pe animale de laborator! Şi nu am vrut niciodată să‑mi articulez 
întrebarea.

Am onoarea să cunosc familia Profesorului Victor Voicu. Afirm aceasta, 
conştientizând că sunt beneficiarul unei nemăsurate oportunităţi. Şi cred că 
familia este cea care îi asigură Profesorului rezerva inepuizabilă de echilibru 
sufletesc şi creativitate. Pentru că sunt persoanele cu care Profesorul împar‑
te, fără rezerve, afecţiune, încredere, respect şi susţinere. În această familie, 
am simţit întotdeauna un izvor de căldură firească, o naturaleţe a gesturilor, 
a privirilor şi a şoaptelor, o nemăsurată dragoste pentru frumos, în cele mai 
discrete forme ale sale, o armonie în sensul cel mai cuprinzător cu putinţă. 
În sânul familiei Voicu am reuşit să pătrund trăirile versurilor baudelairiene 
din L’invitation au Voyage: „Là, tout n’est qu’ordre et beauté,/ Luxe, calme 
et volupté”.

Istoria aparţine învingătorilor! Virgil Carianopol consemna în versuri‑
le sale „Sunt temerari care în frunte/ S‑au răstignit pe stânci de dor,/ Care‑au 
urcat întregul munte,/ Lăsaţi‑i pe‑nălţimea lor”. Priviţi‑l pe Profeso‑
rul Victor Voicu, la optzeci de ani de viaţă şi mai mult de cincizei şi 
cinci de ani de carieră ştiinţifică medicală. Timpul pare să‑l fi ocolit! ð

Aula Academiei Române

Cu acad. Cristian Hera

Cu acad. Dan Berindei şi Alexandru Surdu
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ð Manifestă entuziasmul pe care greu reu‑

şeşti să‑l regăseşti chiar la cei tineri. Este 
într‑o continuă căutare de noi provocări, 
are un interes constant nu numai pen‑

tru ştiinţă, ci şi pentru toate aspectele realităţii 
imediate. Munceşte enorm şi e foarte departe de 
renunţare. E tonic, incitant, dezinvolt, nealterat 
fizic şi moral, viguros, comportându‑se elegant şi 
natural. Nu s‑a plictisit niciodată în a‑i asculta 
pe ceilalţi. Reacţionează întotdeauna cu măsură, 
chiar dacă uneori o face în mod tranşant şi fără 
echivoc. Se situează în afara oricărei duplicităţi.

Îmi amintesc, copil fiind, că, urmărind 
o ediţie a „Teleenciclopediei”, am privit un 
documentar legat de Profesorul Octav Onicescu. 
S‑a prezentat în acest context o fotografie a ma‑
gistrului, după împlinirea a nouă decenii de viaţă, 
prezindând o „şedinţă” de lucru a colaboratorilor 
săi. Fotografia alb‑negru comunica seninătate şi 
linişte sufletească, dezvoltând un mesaj aproape 
biblic: un apostol printre elevii săi. Aşijderea, Pro‑
fesorul Victor Voicu mai are încă multe de spus şi 
de făcut. Desigur, îi adresăm urările noastre sin‑
cere de viaţă lungă şi sănătate. Şi sunt convins că 
vor mai fi decenii în care prezenţa Domniei Sale 
alături de noi ne va ajuta să ne orientăm şi ne va 
face mai buni.

Profesorul Victor Voicu are o trăinicie aproa‑
pe minerală, este alcătuit dintr‑o gemă dură şi 
asiduu autoşlefuită. A rezultat o infinită claritate 
şi o nebănuită profunzime. Nouă, celor din jurul 
său, nu ne rămâne decât să ne alăturăm acestor 
profunzimi şi să ne testăm, la rândul nostru, limi‑
tele. Limite care, pentru Profesorul Victor Voicu, 
par să nu existe.

Este vremea să închei, pentru că despre Pro‑
fesorul Victor Voicu se poate vorbi o eternitate, 
fără să fii sigur măcar că ai putut spune tot. O 
voi face tot folosind versuri, căci întotdeauna, în 
urma reflexiei, vei vedea că alţii au exprimat mult 
mai bine ideile tale, mult, mult mai bine decât ai fi 
putut tu să o faci vreodată. Sunt spusele unui alt 
medic şi mare poet, Vasile Voiculescu (o mare ne‑
dreptate a făcut George Călinescu clasificându‑l 
în categoria poeţilor minori ai literaturii române, 
fapt ce arată că uneori şi unele spirite mari pot 
greşi în manieră flagrantă). Ciclul „Sonetelor în‑
chipuite ale lui Shakespeare”, splendide nestema‑
te de cuvânt românesc, începe (sonetul CLV) cu 
un catren ce‑i poate fi în mod justificat închinat 
Profesorului Victor Voicu: „Nu‑mi cerceta obârşia, 
ci ţine‑n seamă soiul,/ Guşti fructul, nu tulpina, 
chiar aur de‑ar părea.../ Strămoşii‑mi după nume, 
au învârtit ţepoiul,/ Eu mânuiesc azi pana de mii 
de ori mai grea”. În mod straniu, începutul ultimu‑
lui dintre sonete (CCXLIV) se potriveşte de minu‑
ne semnatarului acestor rânduri: „Stric oare fai‑
mei tale? Îngăduie să‑ţi spun,/ Oceanule de geniu 
ce‑neci chiar şi uitarea./ Cine‑ar putea, cu atâta 
mai mult un biet nebun,/ Şi în ce chip pe lume, să 
pângărească marea?/ Ţi‑am bântuit viaţa, eu, bă‑
dăranul Will;/ Nu am putut ajunge năprasnica‑ţi 
mărire!/ Am cutezat atuncea, îngenuncheat umil,/ 
Să te cobor... jos... până‑n adânca mea smerire...”

Să trăiţi întru mulţi ani, Domnule Profesor! 
Mulţi ani de viaţă cu sănătate, alături de minuna‑
ta dumneavoastră familie!

Nicolae Breban 
La o aniversare

Viaţa, cu osebire o viaţă lungă, încăr‑
cată de evenimente, numită şi biogra‑
fie sau istorie intimă, pare a ne dărui 

mulţi, mulţi amici, cunoştinţe de orice fel, deni‑
gratori aşarnaţi sau contemporani ce ne observă 
activitatea publică şi aşa‑zisele realizări, dar şi – 
uneori – în special în perioada tinereţii, prieteni. 
O, nu puţini prieteni care nu erau, unii dintre ei, 
decât inşi de bună credinţă, dar, mai ales, erau 
animaţi de aceleaşi idei sau ambiţii profesionale. 
Pe mulţi dintre aceştia i‑am părăsit, vagabondând 
prin Europa literelor şi căutându‑mi un alt foyer 
social sau editor, disperat de tirania politică ce 
domnea în patria mea natală şi atras, e drept, de 
luminile Vestului european, impregnat de Renaş‑
tere şi de păstrarea vie, activă şi creatoare, a pa‑
trimoniului antic, grecesc şi roman! Pe unii dintre 
aceştia, pe numiţii prieteni, i‑am părăsit, aşadar, 
poate i‑am uitat o vreme sau i‑am pierdut, deoa‑
rece ei s‑au stins din viaţă. A rămas însă în mine, 

Cu Alexandru Surdu, Ana Blandiana şi Ionel Valentin Vlad

Cu George Ivaşcu

Cu Maya Simionescu
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CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ
în acea pulsiune profundă a spiritului, nevoia de 
ceea ce numim cu un termen generic şi de care se 
abuzează adesea, prietenie, fapt pe care eu însumi 
l‑am realizat târziu, la revenirea în România, ui‑
mit că nu se stinseseră în mine cele două porniri 
profunde, instinctive, profund creatoare, cred eu: 
nevoia de a scrie, mai ales, roman. Ca şi nevoia 
de a simţi alături o conştiinţă partizană, caldă, 
dispusă să mă accepte cu toate ale mele, supor‑
tându‑mi, uneori, cu maximă civilitate şi, alteori, 
de‑a dreptul eroic, ideo‑sincraziile şi aşa‑zisele 
mele idei obsesive. Ca şi lunga, greoaia şi poate 
deconcentranta mea biografie socială şi publică. 
Pe scurt, să mă accepte în fiinţa mea şi să accepte 
riscul, da, repet, riscul pe care îl provoacă acest 
sentiment, alianţă sau legătură intimă pe care o 
numim astfel.

În vâltoarea anilor, repet, prin depărtarea 
mea în timp şi spaţiu, şi prin depărtarea lor, mai 
ales în timp şi materie – vorbesc de dispariţia lor 
fizică –, i‑am pierdut pe cei câţiva prieteni pe care 
mi i‑a dăruit juneţea mea şi juneţea lor literară, 
acerbă şi splendidă în nu puţine din formele ei de 
manifestare publică şi intimă. Dar, iată, timpul, 
un anume timp, cel al trăirilor şi nevoilor intime 
atât de necesare în vremurile confuze şi brutale, 
nu rareori, ale secolului, mi‑a dăruit şi alţi câţiva, 
puţini prieteni preţioşi în efortul meu de a‑mi păs‑
tra, cum se spunea altădată, idealurile. Unul din‑
tre aceştia este şi medicul, omul de ştiinţă, colegul 
meu în Academia Română, profesorul şi doctorul 
Victor Voicu, vicepreşedinte al înaltei Instituţii 
pe care o servim. Nu ni se părea să ne fi născut 
pentru a fi prieteni. Ne despart câţiva ani, dar 
mai ales o întreagă biografie fizică şi profesională. 
Ne despart şi caracterele, firile. El posedă ceea ce 
eu mi‑am dorit întotdeauna, un ideal pe care eu 
l‑am ratat cu siguranţă: ceea ce numim flegma‑
tism. Acestui deziderat, pentru a fi deplin înţeles, 
eu, aflat în anii optzeci la Paris, i‑am dedicat vreo 
mie de pagini cu titlul Drumul la zid, roman, ul‑
timul semnat de mine şi apărut sub dictatură, în 
1984. Un roman unde tratez amplu, într‑un stil, 
recunosc, suficient de arid – şi în care pare că‑mi 
trădez calităţile ce ţin de seducţia stilistică şi ima‑
ginativ‑epică, cu care‑mi câştigasem în România 
mii şi mii de lectori – un erou, Castor Ionescu, 
care se plimbă pe sute de pagini, încercând să se 
vindece de firea, de caracterul său sangvin, une‑
ori colero‑sangvin, pentru a‑şi câştiga calmul şi 
prestanţa unui născut flegmatic, după o împărţire 
a temperamentelor umane, pe care o cunoştea şi 
Antichitatea, dar şi după Galenius, şi care par a fi 
formele cele mai afunde ale spiritului.

Da, Victor Voicu mi s‑a impus prin acest 
flegmatism caracterial, despre care el însuşi ar 
putea să spună multe, inclusiv câte jertfe, pierderi 
şi eforturi supra‑umane l‑au costat. Deoarece, o 
ştim, acum, la o anume vârstă şi o asimilată expe‑
rienţă, că totul costă, deşi pierderile şi suferinţele, 
rănile acestei plăţi, ale acestei ofrande, nu se pot 
echivala în nici o altă formă de valoare. Dincolo 
de firile noastre, distincte, e drept, ne‑au apropi‑
at şi unele calităţi. În primul rând, poate, ceea ce 
numim seriozitate gravă biografică sau destinală, 
adică înjugarea la acea normă pe care în tinereţea 
noastră am descoperit‑o deja şi apoi ne‑am asu‑
mat‑o cu o energie şi voinţă de fier: slujirea Ideii! 
În cazul lui, credinţa în Hipocrat şi în jurămân‑
tul lui, ca şi servirea acestuia, de parcă ar fi fost 
depus pe un altar; da, un altar, de bună seamă! 
În cazul meu, servirea lui Homer poate şi a lui 
Plutarchos, cel care, primul, în istoria umanităţii, 
a îndrăznit să creioneze biografia unor oameni de 
excepţie, cărora, secole la rând, li s‑a spus eroi. 
Aşa facem şi noi, numind eroi acele personaje de 
roman care pot semnifica nu numai o biografie şi 
o luptă ieşită din comun, profund pilduitoare pen‑
tru generaţii, dar şi forme ale viului, numit ontos 
de Greci. Cei care au inventat şi descoperit totul, 
cei care au fost primii capabili să exprime marile 
şi se pare inextricabilele noastre probleme, enig‑
me vitale, începând cu naşterea, vorbesc de naş‑
terea conştiinţei şi apoi cu ceea ce numim moarte, 
inclusiv spaima care o nimbează şi ne îndeamnă 
să‑i căutăm pe Zei.

Victor Voicu mai are o calitate ce ne aseamă‑
nă. Pare, în opinia unora, aşa cum mă oglindesc, 
mă văd şi eu, se zice, niţel „fanfaron”, sau mega‑
loman! Incapabil adică de a se supune sau de a 
profesa aşa‑zisa modestie, cea care în ochii stima‑
bilei şi autocratei opinii publice a devenit bijuteria 
de preţ a umanismului. A omului de bine, a celui 
ce ştie să stea la locul lui, respectând normele în 
vigoare sau cele moştenite din familie, castă, pre‑
judecăţi multiple sau legende. Cele de la 
colţul străzii! Nu, prietenul meu, Victor, 
ca şi mine, e deasupra acestor prerogative ð

Cu prof. Dan Dungaciu

Cu prof. Mircea Martin

Cu acad. Alexandru Balaban şi prof. dr. Claude Nicolau, membru de onoare al Academiei Române
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ale locului sau ale momentului; noi aşe‑
zăm printre priorităţi ceea ce numim esen‑
ţe, adică germenii oricărei idei, discipline 

ample sau legi. Ca şi ceea ce numim tradiţia vie, 
încărcată de valori şi de soluţii, ascunse, adesea, 
tradiţia continentului pe care suntem aşezaţi, 
unul de princiară statură istorică şi ideatică (care 
luptă, el însuşi, în zilele noastre, pentru a‑şi salva 
dominanţa şi înaltul prestigiu, specificitatea sa 
unică!), ca şi pe cea a locului, a pământului pe care 
ne‑am născut, noi şi Neamul nostru numit Româ‑
nia. Şi a Naţiunii ce ne‑a făcut posibili, ca fiinţe 
vii, apte de credinţă, pe care o slujeşte şi instituţia 
care ne‑a primit sub faldurile ei istorice, creatoare 
ea însăşi a unităţii şi fraternităţii de limbă şi des‑
tin istoric.

Nu e posibil, hârtia, spaţiul nu mi‑o permi‑
te – poate nici nu e necesar – să înşir, aici, CV‑ul 
său enorm, încărcat cu atâtea titluri şi activităţi, 
proiecte şi succese formidabile ale prietenului şi 
colegului nostru – doctor în Medicină din 1971, 
din 1987 Comandant al Centrului de cercetări şti‑
inţifice Medico‑Militare. E vorba de vreo 26 de ani! 
În 1992 înfiinţează prima catedră de farmacolo‑
gie şi toxicologie clinică în calitatea sa de Profesor 
de farmacologie, toxicologie şi psiho‑farmacologie, 
după ce din 2002 avea calitatea de medic primar 
(2002‑2006). Din 2014 e Secretar general al Acade‑
miei Române, iar din 2018 Vicepreşedinte al Aca‑
demiei. Şi ca un ultim titlu de înalt prestigiu (din 
atâtea care‑i înşiră viaţa!), e ales, în 2017, Mem‑
bre de l’Academie Nationale de Medicine. France.

În curând, pe 29 iunie 2019, îi vom sărbători 
cele opt stagii de existenţă pe care îi poartă în 
spatele drept şi bucuros de sarcini pe care alţii le 
dau în spate, nu le recunosc sau le afurisesc de‑a 
dreptul, de parcă bătrâneţea, da‑da, bătrâneţea, 
ceea ce numim astfel, nu ar fi ea însăşi un dar vi‑
sat de mulţi! Şi din care prietenul meu, care mă 
bucură ades, el şi Doamna Sa, şi mă onorează, 
face, iată, cu un eroism tacit, un model de urmat, 
cu o voinţă şi un calm existenţial imperturbabil 
în vremea noastră, cea atât de viciată, departe de 
modele reale şi de norme înalte. 

Îi urez curaj, îl felicit, îi promit că îi voi sta 
alături şi îl voi ajuta, dacă‑mi permite, aşa cum 
şi el a făcut‑o în câteva rânduri, nu de multă vre‑
me, când eu însumi treceam printr‑un culoar de 
suferinţe intime, greu, aproape imposibil de su‑
portat. Îi urez sănătate şi să ne dăruiască mereu 
acel zâmbet bărbătesc şi calm, acea siguranţă a 
persoanei care ar trebui să devină una mai largă, 
mai mare, cea a naţiunii noastre.

La mulţi ani, Victore, prietene!

Aura Christi 
V de la victorie

Cred că am citit undeva ori probabil că 
mi s‑a spus – iar eu am renunţat să în‑
cerc să îmi mai amintesc unde anume – 

că ceea ce te înconjoară în imediata vecinătate re‑
prezintă exact ceea ce se întâmplă înlăuntrul tău. 
Nu ştiu dacă e un adevăr acesta. Cert e însă faptul 
că în jurul meu, mai cu seamă în ultima vreme, 
regăsesc din ce în ce mai mulţi oameni luminoşi, 
deschişi, exemplari, care – şi atunci când anali‑
zează realităţi departe de a fi senine – păstrează 
cele trei virtuţi invocate de Fiul lacrimilor Sfintei 
Monica: speranţa, credinţa şi iubirea. De cum apar 
undeva anume, unii dintre aceşti oameni, aleşii 
între aleşi, care îşi tratează viaţa cu un fel de gra‑
vitate exasperată, prin existenţa şi prin felul lor 
de a fi, urnesc lucrurile spre matca lor firească. 
Ei sunt ceea ce se numeşte sarea pământului. 
Aceşti beduini ai spiritului, născuţi pentru a risi‑
pi din darurile cu care au fost înzestraţi din naş‑
tere, îşi urmează vocaţia până la capăt, tratând 
munca de zi cu zi goethean, ca pe singura răscum‑
părare a existenţei, şi făcându‑şi datoria pentru 
a‑şi vedea – cu vorbele cărturarului de formaţie 
poloneză, Miron Costin – „ţara în pace”, aşezată 
„în tot belşugul”. Asemenea oameni fac bine aşa 
cum respiră, generozitatea stând în sângele firii 
lor şi constituind un instrument folosit în scopul 
de a disipa darurile invocate adineaori. Rezistenţa 
în timp şi incapacitatea de a se schimba vorbesc 
de la sine despre o fibră de esenţă tare. De granit.

Atunci când l‑am văzut pentru prima dată, 
am remarcat că unele gesturi – felul de a‑şi duce 
mâna fină, de cărturar, din timp în timp, la tâmplă, 

ð

ezitarea cu care răspunde câteodată la o replica 
dată de cineva ori la o constatare uimitoare, de 
parcă şi‑ar dori să câştige timp ş.a. – şi, în primul 
rând, ochii îmi aduc aminte în mod stupefiant de 
cineva foarte drag inimii mele în prima tinereţe. 
Îl priveam neostentativ. Se uita la mine surâzând 
din când în când. Am vorbit puţin, atunci, inclu‑
siv pentru că eram după o ceremonie moderată de 
mine. Mai târziu, urmărindu‑l în câteva circum‑
stanţe, unele dintre acestea la limită, când atmo‑
sfera părea că se încinge şi era gata‑gata să explo‑
deze, i‑am admirat calmul, detaşarea şi, nu ezit să 
afirm, înţelepciunea. E o calitate rară, iar firea‑i 
de flegmatic sadea îl ajută nu puţin să‑şi menţină 
în orice situaţii calmul, dreapta cumpănă. Are 
ceva abia sesizabil, de imperator roman. Ţinuta 
îi este mereu fără reproş, demnitatea dându‑i un 
aer de persoană descinsă dintr‑o lume diferită: o 
lume în care demnitatea, onoarea şi cuvântul dat 
erau şi rămân a fi valori de prim rang, fără care e 
de neconceput o civilizaţie. E potrivit de înalt, are 
constituţie atletică, mersul e sprinten, de tânăr 
aflat la cea de‑a doua juneţe. Spatele‑i e pururi 
drept şi aş spune de îndată ţeapăn, aproape, dacă 
nu l‑aş fi văzut de câteva ori înclinându‑se, pen‑
tru a săruta mâna vreunei doamne, ceea ce am 
remarcat că face extrem de rar, ca şi când s‑ar afla 
în posesia unui cod lăuntric sacrosanct. Are ochi 
profunzi şi extrem de vii, deasupra cărora se ar‑
cuiesc sprâncene dese, artiste; faţă ovală, nas pu‑
ternic, cu nări răsfrânte amplu şi bărbie ascuţită 
la bază – calitate ce denotă o voinţă nativă puter‑
nică, exersată îndelung. Păr des, în care Cerul a 
lăsat argint din abundenţă. Frunte boltită, înaltă. 

După o carieră strălucită de medic militar, 
încununată cu o sumedenie de titluri, premii, aflat 
în vârful unui destin de savant, membru al Acade‑
miei Române, membru al Academiei Naţionale de 
Medicină a Franţei, m‑aş mira dacă cineva ar fi 
capabil să constate ceva din morga academică a 
unui profesor învăluit în toga arogantă a unui in‑
divid inaccesibil sau incapabil de a glumi. De câte‑
va ori l‑am văzut râzând cu poftă. De sine însuşi. 
De lume. Şi ţin minte că m‑am întrebat interior: 
de unde forţa de a râde de totul? Şi forţa de a râde 
de tine însuţi… de unde? Zeul râsului are aleşii 
lui, divulgaţi extrem de rar. Deşi are caracter – o 
rara avis în faţa căreia îmi plec fruntea fără să 
clipesc –, e departe de a fi rigid. Are răbdarea de a 
asculta cu atenţie ore întregi pe cineva într‑o lume 
în care arta de a asculta riscă să devină un vesti‑
giu rar, aidoma pietrelor şlefuite de un maestru al 
cărui stil e recognoscibil din zeci, sute de meşteri. 
Erudit de modă veche, nu face niciodată paradă 
de această calitate rară, tot mai rară în lumea de 
astăzi.

Vine dintr‑o lume fascinantă, numită medi‑
cina farmacologică – o artă practicată din vremuri 
imemoriale, avându‑şi rădăcinile arborescente 
printre alchimiştii Antichităţii, aflaţi în posesia 
harului de a vindeca, în primul rând, sufletul, 
fiindcă atunci când dă semne de alarmă casa 
duhului – trupul –, înţelept şi incomparabil 
mai practic, pentru a nu vorbi despre eficienţă 
stringentă, e să mergi direct la sursa afectată, 

corpul de carne funcţionând aidoma unui 
seismograf ultrasensibil. Urmaş al lui Hippocrates, 
vorbeşte despre meseria urmată răstimp de mai 
bine de o jumătate de veac cu pasiune stăpânită – 
indice al unei vocaţii puternice. E profesorul atent, 
prevenitor, tobă de carte, viu, blând şi când se 
cuvine aspru, Dascălul, care a format generaţii de 
medici farmacologi, stârnind admiraţia a sute, mii 
de studenţi, unii dintre aceştia, cei mai norocoşi 
între norocoşi, devenindu‑i ucenici.

El însuşi devenit un model de prim rang, 
vorbeşte cu recunoştinţă despre marii înaintaşi, 
omagiindu‑i nu rareori şi urmându‑le exemplul. 
Minunându‑se de forţa exemplară a reperelor în‑
tr‑o lume ce pare, uneori‑adeseori, că şi le‑a rătă‑
cit iremediabil. „Ei, cei mari, au găsit forţa de a 
reconstrui România şi noi... ce facem? Se cuvine în 
regim de urgenţă să ne adunăm. Cine uită, nu me‑
rită!”. L‑am auzit nu o dată vorbind despre nevoia 
de a ne aduna, despre voinţa de a construi. Despre 
renaşterea României. Are o smerenie inventivă, 
savurată prin toţi porii relativ recent. Când i s‑a 
spus, la un moment dat, în timpul unei emisiuni 
TV, că e savant, domnul profesor a ridicat con‑
trariat din umeri, afirmând în umbra luminoasă 
a unui surâs: „Am auzit că aşa se spune, uneori, 
despre mine”. Tonul jucăuş şi, aproape, poznatic, 
adoptat atunci cu aerul cu care ai comunica ce‑
lui de alături tocmai am băut o cafea m‑a făcut, 
atunci, să râd cu poftă. E unul dintre puţinii oa‑
meni de pe faţa pământului căruia pot să‑mi per‑
mit luxul de a‑i spune, aproape, orice, cu inima 
uşoară‑uşoară, ca o ploaie abruptă de primăvară. 
Discreţia d‑sale e fără fisură.

Invariabil, despre orice am vorbi, discuţia, 
nu rareori, ajunge la ţara noastră, a cărei istorie o 
cunoaşte în profunzime şi de a cărei soartă se ara‑
tă îngrijorat. A tras semnale de alarmă pe urme‑
le proaspete ale altor semnale de alarmă. A scris 
despre nevoia de industrializare a ţării. A ţinut 
conferinţe publice despre starea naţiunii la ora 
actuală. A vorbit despre plecarea masivă a medi‑
cilor peste hotarele ţării. Despre nevoia de vacci‑
nare. Despre criza demografică. Despre oboseala 
Europei. Despre pământurile şi zăcămintele ro‑
mâneşti. De fiecare dată, analizele de o luciditate 
şi precizie casante sunt însoţite de cifre, realităţi 
aşezate alături de alte realităţi. Tabloul rezul‑
tat de câteva ori imită desăvârşit, franc vorbind, 
o apocalipsă, din care el, medicul, farmacologul, 
savantul proiectează căile de ieşire prompte, efici‑
ente. L‑am văzut de câteva ori... exasperat că fo‑
rul suprem al ţării, Academia Română, precum şi 
specialiştii ei de vârf sunt departe de a fi ascultaţi. 
L‑am urmărit vorbind despre România fără a re‑
curge la cuvinte mari, cu aerul firesc, respectuos, 
cald şi iubitor cu care te referi la părinţi. Atunci 
mi‑am dat seama că cei ce‑şi vorbesc de rău patria, 
în realitate, îşi vorbesc de rău părinţii – ceea 
ce, evident, nu se face, căci se calcă una dintre 
poruncile Decalogului. Se calcă matricea prin care 
ai fost adus aici, pe pământ, făcându‑ţi‑se de la 
bun început darul darurilor: Viaţa.

L‑am urmărit radiind de bucurie. Calita‑
tea unui om o simţi şi din felul în care se bucură. 

Cu Victor Spinei, Klaus Johannis, Ionel Valentin Vlad, 
Cristian Hera, C. Bălăceanu‑Stolnici, Sergiu Nistor
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Spune‑mi când şi cum te bucuri şi îţi voi spune ce 
eşti. E un om fericit; şi cei fericiţi se recunosc între 
ei şi se adună. Un om care şi‑a făcut datoria şi o 
face în continuare, zi de zi, ceas de ceas, bucurân‑
du‑se de cei dragi inimii sale şi de oamenii frumoşi 
de alături. În capul listei aflându‑se doamna ini‑
mii sale: Luminiţa – o mare doamnă, fină, rasată, 
de o blândeţe şi deschidere, care atrag exact ceea 
ce seamănă: iubire, blândeţe, răbdare, deschidere.

Acest spirit novator, ale cărui invenţii în 
domeniul toxicologiei au revoluţionat medicina 
sfârşitului de secol trecut, are şansa de a avea ca‑
racter. E o realitate pentru care a şi plătit nu o 
dată, căci se plătesc, în primul rând, calităţile şi te 
regăseşti profund recunoscător şi pentru aceasta, 
căci astfel se restabileşte un echilibru subliminal. 
Experienţe consternante, care nu l‑au schimbat în 
esenţă. Fibra a rămas aceeaşi, intactă în viscerele 
fiinţei. Spirit incomod, a deranjat nu o dată. În 
ciuda acestei realităţi, a continuat să fie el însuşi 
şi şi‑a urmat Vocaţia. Destinul. Mânat de un sin‑
gur scop: să‑şi ducă misia până la capăt. Cred că e 
un om cu un noroc uriaş, căci i s‑a arătat misia la 
începutul primei tinereţi, dându‑i‑se semnele care 
l‑au întors definitiv, irevocabil, spre nevoia de a o 
urma până la capăt; cei puţini, care‑şi descoperă 
misia şi renunţă s‑o onoreze, se rătăcesc pe ei în‑
şişi, plătind alienarea. Este unul dintre puţinii 
oameni providenţiali, aflaţi la cârma forului ştiin‑
ţific şi cultural cel mai înalt al României, care în 
ultimii cinci ani – alături de alţi câţiva distinşi co‑
legi precum, bunăoară, Ioan‑Aurel Pop şi Gheor‑
ghe Păun – au adus Academia Română în centrul 
Cetăţii, făcând vizibilă – inclusiv prin curajosul 
Apel al academicienilor, care a stârnit un tsunami 
în arena Cetăţii – activitatea acestei instituţii na‑
ţionale şi susţinând că Academia Română slujeş‑
te naţiunea română, nota bene, nu statul român. 
Căci în istoria acestei ultraîncercate ţări iubite 
de Dumnezeu s‑au mai înregistrat cazuri în care 
instituţiile statului român deserveau interesele 
naţiunii lui Titu Maiorescu şi Nicolae Titulescu, 
Dimitrie Cantemir şi I.C. Brătianu, Iuliu Maniu 
şi Nicolae Iorga.

E un om pentru care cultul prieteniei e o 
realitate care se respectă şi se onorează. Numele 
purtat de d‑sa începe cu un V prevestitor, cred eu, 
de victorie. Apărut în primele secole ale creştinis‑
mului şi fiind de extracţie latină – vico, vingere în 
latină înseamnă a învinge – numele d‑sale e unul 
predestinat: Victor. 

Domnul Profesor Victor Voicu este protago‑
nistul acestor însemnări, căruia îi mulţumesc că 
există. Gândindu‑mă la d‑sa, îmi amintesc, ade‑
sea, de acea apoftegmă plutarhiană, care ar me‑
rita să fie gravată în bronz: „În oamenii frumoşi 
e frumoasă şi toamna”. Toamna destinală râvnită 
de majoritatea, onorată însă exclusiv de aleşii lu‑
mii acesteia.

Andrei Tică 
Despre profesorul meu 
de farmacologie

Abia terminasem primii doi ani de Me‑
dicină, doi ani „de coşmar”, în care mă 
întrebasem de mii de ori de ce am dat 

la facultatea asta, unde îmi omor mintea cu toa‑
te oasele, muşchii, nervii, bacteriile şi organitele 
celulare. Intrasem, în sfârşit, în spital. Venea o 
boare de medicină aşa cum mi‑o imaginam eu. 
Scăpasem de tot? Nu! În anul trei se preda atunci, 
ca şi acum, Farmacologia. La fel de aridă! M‑am 
dus la primul curs de Farmacologie, obligat, forţat 
(atunci se făcea prezenţa şi la cursuri), m‑am aşe‑
zat resemnat în bancă, gândindu‑mă că vor urma, 
iaraşi, două ore de scris şi de plictiseală. Peste 
cinci minute a intrat, pe atunci, Domnul conferen‑
ţiar universitar dr. Victor Voicu. Jovial! „Prea jo‑
vial”, m‑am gândit eu, pentru disciplina pe care o 
preda. Prima surpriză care mi‑a desfăcut un strop 
pleoapele: venise fără catalog! „Minunat”, mi‑am 
zis, „poate o mai răresc cu prezenţa la cursul aces‑
ta”. A început cursul: treptat, treptat, ca într‑o po‑
veste frumoasă pentru copii, noi, cei prezenţi în 
sală, am început să lăsăm somnul cu care venisem 
înzestraţi de acasă, să nu mai jucăm „x şi zero”, 
să nu ne mai uităm la frumoasele noastre colege 
şi să ascultăm... Au trecut două ore ca o secundă! ð

Eram toţi uimiţi şi impresionaţi: „Ce curs!” Veni‑
sem la Facultatea de Medicină să învăţ să tratez 
oamenii şi eram fermecat de receptori şi mesageri 
celulari!... Asta după ce, repet, „îmi ajunseseră” 
primii doi ani...

...Şi cursurile se succedau! De la un loc „vâ‑
nat” de toţi, în ultimele rânduri, unde orele de 
curs treceau mult mai uşor, ajunsesem să mă 
îngrămădesc în primele rânduri, poate nu atât 
ca să nu pierd nimic din ce se prezenta, cât, mai 
ales, să studiez arta de a preda, o artă dusă către 
perfecţiune! Să predai ceva extrem de arid şi să 
faci un amfiteatru să vibreze este o calitate ex‑
trem de rară! Aceasta înseamnă un mare dascăl! 
Abia peste 5 ani, când am ajuns de cealaltă parte 
a catedrei, am realizat că fiecare frază era rodul 
unui mare talent, dar şi al unei imense strădanii 
să pară atât de „natural” şi de spontan. Totul pă‑
rea simplu şi frumos!... Ceea ce s‑a dovedit, atunci 
când m‑am apucat realmente să învăţ (evident că 
în sesiune, ca orice student respectabil), cu totul 
fals! Era un munte de informaţie, majoritatea ex‑
trem de aridă, dar care sunase în prezentările pro‑
fesorului Victor Voicu „extrem de simplu” şi, poate 
şi mai ciudat, extrem de atrăgător! Nu era deloc!

A urmat sesiunea din iunie, în care Far‑
macologia era, atunci, examen de an. Mai mult, 
era de notorietate faptul că examenul cu Profe‑
sorul Victor Voicu era o mare piatră de încercare 
în facultate, inclusiv copii ai unor cadre didactice 
de marcă din instituţie realizaseră, pe pielea lor, 
acest fapt... Recunosc că, în acel an, pentru prima 
dată, am profitat de faptul că eram şef de serie 
şi puteam să am un „oarecare avantaj” în ceea ce 
privea programarea examenelor şi am pus Far‑
macologia primul examen. Îmi amintesc exact: 3 
iunie 1987. Am învăţat 23 de zile. Niciodată nu 
am „pierdut” mai multe zile pentru un examen. 
Am tras cele trei subiecte şi am răspuns. Au ur‑
mat trei întrebări. Eu am fost foarte mulţumit! 
Învăţasem mult şi îi dovedisem profesorului Vic‑
tor Voicu că sunt bun! Chiar începuse să‑mi placă 
Farmacologia! Dar D‑sa a clătinat uşor din cap şi, 
zâmbind cu subînţeles, a conchis: „Azi e o zi fru‑
moasă! Ai nota 10!”. Cerul mi‑a căzut în cap! Am 
mers acasă şi mi‑am promis că, dacă voi mai avea 
ocazia, voi încerca să‑mi îmbunătăţesc imaginea 
în faţa D‑sale! Pentru că, aşa cum am susţinut me‑
reu, fără să mă ascund, cu inconvenienţe majore 
uneori: Profesorul Victor Voicu a fost ultimul meu 
mare profesor al Facultăţii noastre de Medicină. 

A venit Revoluţia din 1989 şi sistemul a în‑
ceput să se deschidă. În 1991 terminam stagiera‑
tul. Nu ştiu cum, probabil că de Sus mi s‑a dat 
curajul şi l‑am întrebat pe dl conf. univ. dr. Victor 
Voicu dacă nu are nevoie de cineva la disciplina de 
Farmacologie. Aveam în faţă o personalitate uria‑
şă: un bărbat în jur de 50 de ani, impecabil ca ati‑
tudine şi ţinută, devenit între timp Profesor uni‑
versitar la Facultatea de Medicină din Craiova, 
Profesor Universitar la Universitatea de Medicină 
şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, general 

maior în armata Română. Dar poate mult mai im‑
portant era faptul că devenise şeful Centrului de 
Cercetări Ştiinţifice Medico‑Militare al Armatei, 
adică şeful unei instituţii care avea o responsabi‑
litate imensă pentru siguranţa României!

Emana putere şi autoritate, dar, paradoxal, 
în acelaşi timp, o amabilitate copleşitoare. M‑a în‑
trebat: „Sigur vrei să vii la Farmacologie? Vrei să 
faci cercetare în laborator?” Am răspuns afirma‑
tiv, iar concluzia D‑sale a fost: „Vorbim!” „Vorbim” 
a însemnat că, în sesiunea imediat următoare, a 
scos la concurs un post de preparator la disciplina 
de Farmacologie, Facultatea de Medicină, atunci 
în cadrul Universităţii din Craiova. Odată intrat 
în colectivul disciplinei, am început să aflu din is‑
toria acesteia. Totul a început în 1971, când un 
grup de tineri entuziaşti, extrem de valoroşi, au 
venit la Craiova să facă o şcoală de medicină. Mai 
toţi erau fie „prea valoroşi”, fie „elemente destabi‑
lizatoare” în viziunea Partidului (comunist), care 
nu executau întru totul ordinele mai marilor vre‑
mii, aşa că fuseseră „externalizaţi” din instituţiile 
de învăţământ superior din Bucureşti şi nu nu‑
mai. 

Profesorul Victor Voicu a „fabricat” labora‑
toarele de Farmacologie din Facultatea de Medi‑
cină de la „zero absolut” şi a început să facă cer‑
cetare şi la Craiova. Oricum făcea şi la Bucureşti, 
dar dorea „naşterea” unei şcoli de Farmacologie şi 
iniţierea unei activităţi de cercetare în acest do‑
meniu şi la Craiova! Voia să facă mult mai mult 
decât i‑ar fi fost comod prin poziţia D‑sale în ca‑
drul Armatei Române. Mai mult, la început, fiind 
vânat de diferiţi „oameni de bine”, a fost reclamat 
că activează doar două zile în cadrul facultăţii 
noastre (restul zilelor aflându‑se în Bucureşti) şi 
este remunerat cu salariu întreg! Replica nu s‑a 
lăsat aşteptată: „Decât un salariu pentru cineva 
care nu face mai nimic, mai bine două salarii pen‑
tru cineva care face într‑adevăr ceva, în două lo‑
curi!”

Din cauza legislaţiei postdecembriste, pen‑
tru că devenise între timp profesor universitar la 
UMF „Carol Davila” din Bucuresti şi, totodată, 
general maior în Armata Română, nu a mai putut 
fi remunerat în cadrul Facultăţii de Medicină din 
Craiova. Aceasta nu l‑a împiedicat să continue, 
din 1990 până în anul 1995, să ţină cursurile de 
Farmacologie la toţi studenţii de anul III! Aceasta 
înseamnă pasiune de dascăl! Aceasta înseamnă 
menire de creator de şcoală!

De curând, deci, la peste 25 de ani de la acea 
perioadă, a fost o discuţie legată de un proiect de 
colaborare între mine şi o instituţie de învăţământ 
superior medical din ţară şi s‑a luat în considera‑
ţie o posibilă poziţie a mea de profesor asociat la 
respectiva instituţie, pentru a legifera colabora‑
rea. Singura problemă a fost că trebuia să existe 
un contract de remunerare în ceea ce mă priveşte. 
Când am spus că nu doresc nici un ban, ci doar 
să facem „ceva constructiv”, atitudinea ge‑
nerală a fost: „Cine a mai văzut ca cineva 

Cu Maya Simionescu şi Jean Askenazy, membru de onoare al Academiei Române
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să dorească să facă multe, foarte multe 
deplasări şi să muncească fără plată, aşa, 
din pasiune?” Probabil că s‑au gândit şi la 

un posibil examen psihologic...
Profesorul Victor Voicu a făcut toate acestea 

timp de peste 5 ani!
În anii care au urmat, fiind conducător de 

doctorat la Craiova, am avut ocazia să văd câţiva 
doctoranzi ai D‑sale aduşi de la Bucuresti şi să le 
audiez tezele de doctorat. Nu de puţine ori am au‑
zit, „prin spate”: „Dacă mi‑o mai întorcea o dată 
(teza de doctorat...), îi dădeam foc şi renunţam!”

Pe mine m‑a acceptat la doctorat în anul 
1995 şi am reuşit să susţin teza abia în 2002, după 
7 ani! Am gustat şi eu din plin plăcerea de a scrie 
şi rescrie, şi rescrie, şi rescrie fiecare frază, fiecare 
cuvânt... Şi‑a ales întotdeauna la doctorat oameni 
promiţători (nu discut despre persoana mea), care 
au şi confirmat ulterior: unul a devenit Decanul 
Facultăţii de Farmacie din cadrul UMF „Carol 
Davila” din Bucureşti şi, ulterior, creatorul şi edi‑
torul şef al revistei Farmacia, unul – decanul Fa‑
cultăţii de Farmacie din cadrul Universităţii „Ovi‑
dius” din Constanţa, unul – directorul Spitalului 
Floreasca din Bucureşti, unul Directorul Institu‑
tului „Victor Babeş” din Bucureşti. Şi, cu toate as‑
tea, fiecare îşi rescrisese de un număr nedefinit 
de ori teza de doctorat. Profesorul Voicu a fost şi 
este un mare perfecţionist! Problema este că D‑sa 
nu a înţeles că ceea ce D‑sa făcea în dimineţile de 
sâmbătă (rezervate întotdeauna pentru studiu şi 
scris, în rest având un program infernal), alţii nu 
puteau să facă în mult mai mult timp.

Vorbeam adesea cu D‑sa, încercând să ajung 
să discutăm câte o problemă la Bucureşti şi urma, 
invariabil: „Să încercăm, dar vezi că mâine di‑
mineaţa mă duc la Centru, apoi la Academie, la 
prânz mă întâlnesc cu... (evident, o personalitate), 
apoi sunt aşteptat la Guvern, seara mă duc la o re‑
cepţie la Parlament etc. Poimâine dimineaţa... (şi 
urma iarăşi un şir interminabil de întâlniri, şedin‑
ţe, cursuri etc). Deci, când vii exact?” Întotdeauna 
am fost uluit când mai are timp de cercetare, de 
scris şi de publicat. Eu aveam din plin, dar publi‑
cam la un nivel care nu suporta comparaţie.

Dar poate cea mai elocventă dovadă a uri‑
aşei personalităţi a profesorului Victor Voicu am 
avut‑o în anul 1995, când a organizat Conferinţa 
Naţională de Farmacologie în Bucureşti. Nu mai 
intrasem niciodată în Cercul Militar Naţional! 
Deosebit de frumos! Era prima dată când partici‑
pam la un astfel de eveniment, parcă desprins din 
poveştile copilăriei: sala, oamenii, mesele, toate 
(după mine) perfecte, strălucitoare! Cei de acolo 
se ştiau între ei şi discutau amical, îşi trimiteau 
zâmbete etc. La un moment dat, conversaţiile s‑au 
întrerupt, iar întreaga atenţie s‑a întors către in‑
trare, unde, jovial, ferm, zâmbitor şi cald, dar tot‑
odată emanând autoritate, sosise Profesorul Vic‑
tor Voicu!... Şi toată seara aceea, parcă desprinsă 
dintr‑un climat de poveste, s‑a învârtit în jurul 
D‑sale!

În 2004 am devenit Şeful disciplinei de 
Farmacologie, Facultatea de Medicină, UMF din 
Craiova şi am încercat, împreună cu colegii mei, 
să organizăm al V‑lea Congres Naţional de Far‑
macologie, Terapeutică şi Toxicologie Clinică, cu 

ð

participare internaţională, la Călimăneşti‑Că‑
ciulata. A fost un real succes! Au fost circa 250 
de participanţi, în condiţiile în care în România 
numărul farmacologilor era, atunci, în jur de 80! 
Cei prezenţi ne‑au felicitat şi ne‑au rugat să mai 
organizăm altul în curând. În cuvântul de încheie‑
re, domnul acad. prof. dr. Victor Voicu a mulţumit 
participanţilor pentru efortul de a fi prezenţi şi 
ne‑a felicitat în mod cu totul deosebit pe organi‑
zatori pentru acel Congres! Dar nu a suflat nici 
o vorbă despre faptul că, în absenţa sponsorilor, 
D‑sa a rezolvat, „din umbră”, cea mai dificilă şi, 
poate, cea mai importantă parte a Congresului: fi‑
nanţarea! A fost copleşitor să‑l ascult: o modestie 
exemplară alături de o fericire pură şi nestăpâ‑
nită că cei „crescuţi” de D‑sa au realizat un lucru 
deosebit! Mult mai mult decât dacă l‑ar fi realizat 
personal! 

Pe parcursul a peste 25 de ani de când am 
avut onoarea să lucrez cu D‑sa am realizat impre‑
sionanta sa activitate de cercetare: 21 de brevete 
de invenţie; două brevete europene; 57 de articole 
şi alte 60 de lucrări publicate în Web of Science 
Core Collection; 7 proiecte de cercetare naţiona‑
le sau internaţionale ca director, coordonator 
a trei proiecte SIPOCA ale Academiei Române 
etc. Toate acestea şi multe altele au stat la baza 
a numeroase distincţii de excepţie: 2 medalii de 
aur, Salonul Internaţional al Invenţiilor, Eure‑
ka, Bruxelles, 1992; Medaille d’or, Salon Inter‑
national des Inventions, Geneva, 2001; Premiul 
Academiei Române „Daniel Danielopolu”, pentru 
monografia Mecanisme farmacologice la interfeţe 

membranare, 1994; Ordinul „Virtutea Militară” în 
grad de ofiţer, noiembrie 2002; Ordinul Naţional 
„Steaua României” în grad de cavaler, decembrie 
2002; Ordinul Naţional „Steaua României” în grad 
de ofiţer, 2014. Şi, tot ca rezultat al întregii sale 
cariere de cercetător, creator de şcoală şi medic, 
a fost ales membru al Academiei Române în anul 
2002. Mai mult, personalitatea D‑sale a fost con‑
firmată prin două mandate de Secretar General al 
Academiei Române, între anii 2012‑2016, respec‑
tiv 2014‑2018, şi prin prezentul mandat de Vice‑
preşedinte al Academiei Române (din anul 2018).

În 2017 este ales membru corespondent al 
Academiei Naţionale de Medicină din Franţa, 
ca o recunoaştere a valorii şcolii româneşti de 
farmacologie.

Domnul acad. prof. dr. Victor Voicu a fost şi 
este, aşa cum am mai subliniat, un pasionat crea‑
tor de şcoală! Nu a obosit niciodată să investească 
în oameni! Poate unul dintre foarte puţinele defec‑
te ale D‑sale este că, din păcate, nu de puţine ori, 
cei în care a investit încredere şi muncă, atunci 
când au devenit „puternici” i‑au întors spatele, 
sau chiar mai mult… Şocant pentru mine a fost, 
legat de astfel de evenimente complet neplăcute, 
să nu zic de‑a dreptul dureroase, că domnul acad. 
prof. dr. Victor Voicu a continuat, când s‑a întâl‑
nit cu cei amintiţi, să le zâmbească, să le strângă 
mâna, să le vorbească cu o căldură absolut „anor‑
mală”, din punctul meu de vedere, pentru situaţia 
dată! Niciodată cu gând de răzbunare! Acesta este 
un caracter puternic! Pentru unul dintre cei mai 
„iluştri” şi mai „aprigi” reprezentanţi ai acestui 
„grup”, care avea o mare problemă de sănătate, 
domnul acad. prof. dr. Victor Voicu s‑a implicat in‑
tens pentru a se realiza un transplant, fără care, 
evident, evoluţia celui în cauză ar fi fost... Şi nu 
este singurul caz! Multiple by‑pass‑uri şi stent‑uri 
pentru un alt „membru al grupului”, care a contri‑
buit la înlocuirea domnului acad. prof. dr. Victor 
Voicu din funcţia de Preşedinte al Agenţiei Naţi‑
onale a Medicamentului (ANM), agenţie pe care 
D‑sa a înfiinţat‑o! A sprijinit, de‑a lungul multor 
ani, ascensiunea copilului unui alt „membru”, care 
a făcut tot ce i‑a stat în putere ca să‑l înlocuiască 
în poziţia de lider al Farmacologiei româneşti. Şi 
lista poate continua...

Este drept că înlocuirea de la Şefia ANM s‑a 
datorat, în primul rând, faptului că nu a ascul‑
tat „recomandările” puternicilor zilei, autorizând 
omologarea şi punerea pe piaţă doar a medica‑
mentelor într‑adevăr corespunzătoare normelor 
naţionale şi europene. Acest fapt a atras imediat 
„antipatia” şi, ulterior, nominalizarea altor per‑
soane, probabil mult mai „maleabile” şi mai „înţe‑
legătoare” faţă de economia de piaţă!...

Dar poate cea mai puternică, gravă şi lungă 
campanie negativă la adresa D‑sale a fost declan‑
şată de refuzul şi de lupta de a nu ceda ansamblul 
de clădiri ce aparţinuseră Centrului de Cercetări 
Ştiinţifice Medico‑Militare ale Armatei din strada 
Rosetti! Clădirea, fiind extrem de valoroasă prin 
locaţie şi întindere, a reprezentat, în mod evident, 

Cu Ecaterina Andronescu
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o foarte importantă ţintă financiară. Luptându‑se 
cu morile de vânt, într‑o societate a cărei valoare 
permanentă şi unică este banul, a pierdut proce‑
sul. A pierdut procesul pentru D‑sa, dar puţini ştiu 
că, prin desfiinţarea Centrului, România a rămas 
complet lipsită de apărare împotriva oricărui atac 
biologic sau chimic! Domnul acad. prof. dr. Victor 
Voicu se lupta pentru România, iar politicienii, 
strict pentru bani! Au câştigat cei din urmă! Să ne 
ferească Dumnezeu de… Acum, în clădirea Cen‑
trului de Cercetări Ştiinţifice Medico‑Militare al 
Armatei, cu rol vital în apărarea ţării, este scris: 
„Restaurant, Pub & Grill”… Asta nu înseamnă că, 
după toată campania negativă respectivă, dom‑
nul acad. prof. dr. Victor Voicu „s‑a potolit”! Acum 
luptă pentru restituirea către Academia Română 
a altor clădiri şi bunuri! Nu pentru D‑sa, ci pentru 
Academia Română, pentru identitatea noastră 
culturală! 

Pentru mine, domnul acad. prof. dr. Victor 
Voicu a fost, în mod constant, un simbol, o stea că‑
lăuzitoare. M‑a sfătuit, m‑a sprijinit, m‑a crescut! 
Toată activitatea mea academică i‑o datorez! Nu 
de puţine ori m‑a dojenit în felul unic al D‑sale: 
fără prea multe vorbe, doar din priviri. Aş fi pre‑
ferat să intru în pământ, să mă certe în cel mai 
sever mod, dar să nu mă privească aşa…

După ce tatăl meu a început să mă călău‑
zească de Sus, Victor Voicu a devenit singurul 
meu părinte spiritual! Marele regret este că, în 
ciuda imensului sprijin oferit, nu m‑am putut ri‑
dica la nivelul la care şi D‑sa şi eu l‑am fi dorit, în 
special în ceea ce priveşte continuitatea de creator 
de şcoală şi de promovare a Farmacologiei, con‑
form importanţei pe care o are în medicină!

În urmă cu câteva săptămâni, m‑am întâlnit 
cu o colegă de breaslă, în vârstă de 51 de ani, de 
asemenea fostă studentă a domnului acad. prof. 
dr. Victor Voicu, dar care a ales o cu totul altă 
specializare decât Farmacologia. Plimba primul ei 
copil, de 4 luni, şi la întrebarea mea, din polite‑
ţe: „Cum îl cheamă?”, mi‑a răspuns: „Victor, după 
numele Profesorului Victor Voicu, şi Andrei, după 
numele fiicei sale – Andreea!”. În plus, nu mai 
este nimic de zis…

Ovidiu-Alexandru 
Băjenaru 
Un om providenţial

Există oameni providenţiali, persoane 
care, dincolo de valoarea lor intrinse‑
că, în domeniul în care sunt specialişti, 

au realizări cu totul remarcabile de care oricine 
poate afla studiind curriculum vitae al acestora, 
dar au şi o misiune cu totul specială pe care nu 
şi‑o propun în mod voit, dar care se conturează 
în timp, prin modul de evoluţie al altor persoane 

ð

şi al sistemelor sociale, academice, profesionale 
lângă care sau în care aceşti oameni providenţi‑
ali îşi manifestă prezenţa şi influenţa. O astfel de 
persoană providenţială este, în opinia mea, Dom‑
nul acad. prof. Victor Voicu, pe care anul acesta 
îl aniversăm pentru împlinirea a 80 de ani de 
viaţă! Cunoscându‑l, ne putem pune întrebarea 
dacă oare 80 de ani de viaţă sunt mulţi sau pu‑
ţini? Oricum, somatic şi intelectual această vârstă 
nu se observă la Domnia Sa decât prin înţelepciu‑
nea sa remarcabilă şi prin vivacitatea sa fizică şi 
mintală care îi poate pune în dificultate pe mulţi 
alţi oameni care au o vârstă cronologică semnifi‑
cativ mai mică! Şi probabil că aceasta este voia lui 
Dumnezeu, ca astfel de oamneni providenţiali să 
aibă o longevitate nu numai biologică, dar, în pri‑
mul rând, spirituală, pentru a‑şi împlini menirea 
în societatea în care trăiesc.

L‑am cunoscut personal pe Domnul acad. 
Victor Voicu în urmă cu peste 20 de ani, când pă‑
rea la fel de tânăr ca acum. La acea vreme, deja 
general în armata română, era profesor universi‑
tar de farmacologie şi toxicologie şi conducea ser‑
viciile medicale şi centrul de cercetări medicale 
ale armatei; ne‑am cunoscut cu ocazia prezentă‑
rii primei mele cărţi de autor, pe care am scris‑o 
împreună cu un foarte bun şi regretat prieten co‑
mun, profesor universitar de psihiatrie, în care 
abordam, într‑o nouă viziune în neurologia din 
ţara noastră, unul dintre domeniile de cel mai 
înalt interes ştiinţific în lume în zilele noastre, cel 
al tulburărilor neurocognitive în bolile neurologi‑
ce. Ceea ce m‑a uimit de la această primă întâlni‑
re cu Domnul acad. Victor Voicu a fost faptul că, 
fără multe explicaţii din partea noastră, a înţeles 

imediat şi în profunzime semnificaţia cărţii noas‑
tre pentru sistemul medical, deşi nu făcea parte 
din domeniul specialităţii Domniei Sale, drept 
pentru care, fără nici o reţinere, ne‑a sprijinit să 
publicăm această carte într‑o editură foarte pre‑
stigioasă.

Apoi, de‑a lungul anilor ne‑am mai întâlnit 
adesea cu ocazia mai multor manifestări ştiinţifi‑
ce medicale şi în timp am realizat cu adevărat cât 
de mare este anvergura şi profunzimea gândirii 
sale ştiinţifice, precum şi calităţile sale de cercetă‑
tor într‑un domeniu biomedical de mare complexi‑
tate şi cu multiple interferenţe interdisciplinare. 

Câţiva ani mai târziu, am avut ocazia să‑i 
descopăr şi calităţile excepţionale de organizare 
şi înţelegere largă şi în acelaşi timp detaliată a 
problemelor sistemului medical din ţara noastră, 
lucrând mai mulţi ani împreună atât în comisiile 
terapeutice ale Ministerului Sănătăţii, cât şi în 
primul Consiliu ştiinţific al nou înfiinţatei Agen‑
ţii Naţionale a Medicamentului, pe care Domnia 
Sa le‑a prezidat la vremea respectivă şi în care eu 
eram reprezentantul specialităţii mele – neurolo‑
gia. 

Astăzi pot spune, privind în urmă, dar şi în 
prezent, că în mare măsură datorită viziunii clare, 
de mare deschidere şi complexitate a Domnului 
Profesor Victor Voicu, asupra modului în care ar 
trebui să se realizeze asistenţa medicală modernă 
în ţara noastră, s‑au pus bazele organizării siste‑
mului medical terapeutic actual, dar care, din pă‑
cate, nu a mai evoluat semnificativ după plecarea 
sa din acele instituţii, şi concentrarea activităţii 
sale în cadrul Academiei Române.

De aceste probleme însă Domnia Sa este 
profund preocupat în continuare, şi astăzi încear‑
că din nou să fie de ajutor de pe poziţiile sale din 
Academie, poziţii dobândite în ultimii mai mult 
de 10 ani: preşedinte al Secţiei medicale, secretar 
general şi acum vicepreşedinte al celei mai pre‑
stigioase instituţii a elitei ştiinţifice, culturale şi 
spirituale a poporului român.

Timpul a trecut şi în ultimii ani, după ce şi 
eu am devenit membru corespondent al Academi‑
ei Române, în Secţia medicală prezidată de Dom‑
nul acad. Victor Voicu, am reuşit să descopăr încă 
noi şi noi calităţi ale acestui om providenţial, nu 
numai pentru sistemul medical românesc, dar şi 
pentru destinele Academiei, în condiţiile atât de 
complexe ale zilelor noastre. 

În aceşti ultimi ani am reuşit să‑mi fac o idee 
nu numai despre calităţile sale de medic, cercetă‑
tor, om de ştiinţă şi profesor, dar şi despre extra‑
ordinara sa cunoaştere şi deschidere spre cultură, 
istorie şi spiritualitate, despre energia inepuizabi‑
lă pe care în permanenţă o foloseşte pentru întări‑
rea şi dezvoltarea Academiei Române, pentru re‑
punerea în valoare în conştiinţa poporului român, 
a tradiţiilor şi valorilor sale naţionale, nu numai 
în planul ştiinţei, dar şi în cel al culturii, istoriei 
şi spiritualităţii sale. Este o muncă şi o luptă în 
care este profund angrenat cu toată energia tine‑
reţii sale spirituale, dar şi a înţelepciunii celor 80 
de ani pentru care mă alătur tuturor celor 
care‑i urează: La Mulţi Ani, cu multă să‑
nătate şi tinereţe fără bătrâneţe!

Cu Jean‑Marie Lehn, laureat al Premiului Nobel pentru chimie

Cu prof. dr. Mircea Dumitru, reactor al Universităţii din Bucureşti



30

Anul XXX  t  Nr. 5 (806)  t  2019

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

L. Gherasim 
Omagiu

Când mă gândesc la acad. Victor Voicu, 
după ce l‑am cunoscut de un şir lung 
de decenii, cuvântul sau titlul care îl 

defineşte este „un om de acţiune”. Acad. Victor 
Voicu, dincolo de activitatea neîntreruptă şi cu 
obiective bine definite pentru fiecare etapă, repre‑
zintă un mod de viaţă totdeauna dinamică, cu idei 
şi activităţi noi.

Îl cunosc pe Victor Voicu din epoca înfiinţării 
Facultăţii de Medicină (actualul UMF Craiova), 
când un număr de specialişti tineri, entuziaşti şi 
tenaci au pus bazele unei structuri universitare 
noi, necesară nu numai în aria Olteniei. Victor 
Voicu a adus în 1972 la Facultatea de Medicină 
din Craiova, pentru experienţa sa universitară 
de la UMF Bucureşti şi din Centrul de Cercetări 
Ştiinţifice Medico‑Militare Bucureşti. Preocupă‑
rile şi temele de Farmacologie şi Toxicologie, li‑
mitate în ţara noastră în altă perioadă, au rămas 
pentru Victor Voicu dominante în activitatea ur‑
mătoare, ca universitar şi cercetător. La Facul‑
tatea de Medicină Craiova, în calitate de confe‑
renţiar, şef disciplină, a pus bazele disciplinei de 
Farmacologie şi a colaborat dinamic şi eficient, a 
format elevi pentru echipa disciplinei, colaborând 
fructuos cu disciplinele preclinice ale medicinei 
craiovene.

Prof. Victor Voicu a continuat din 1990 şi 
până în prezent activitatea universitară la UMF 
Bucureşti, unde a adus idei noi în organizarea şi 
structurarea primei catedre universitare integra‑
te de Farmacologie, Toxicologie şi Psihofarmaco‑
logie. Problemele de Toxicologie – sub aspectele 
biochimice, farmacologice şi terape‑
utice – aduse în prim‑plan de Victor 
Voicu şi‑au găsit materializarea în 
formarea de specialişti şi structu‑
rarea unităţilor de Toxicologie din 
Spitalele de Urgenţă din toată ţara.

Paralel cu învăţământul uni‑
versitar, Victor Voicu a condus ca di‑
rector – timp de 26 de ani – Centrul 
de Cercetări Ştiinţifice Medico‑Mili‑
tare (Ministerul Apărării Naţiona‑
le), unitate cu profil special în dome‑
niul protecţiei toxice, bacteriologice 
şi radiobiologice. Activitatea sa di‑
namică de conducător şi cercetător a 
adus în aria medicinei domenii noi 
şi sensibile din lumea modernă, ca, 
de exemplu, radiobiologia, mijloace 
de protecţie în radioprotecţia chi‑
mică, farmacologia, toxicologia şi 
terapia în intoxicaţiile cu pesticide 
organo‑fosforice.

Activitatea de universitar şi 
cercetător a acad. Victor Voicu a fost 
dublată de‑a lungul anilor de activi‑
tatea de autor de cărţi (monografii, 

volume didactice) şi publicaţii ştiinţifice în reviste 
din ţară şi străinătate. Peste 20 de volume pre‑
zintă – în special – problema de farmacologie ge‑
nerală, toxicologie, chimioterapie antineoplazică, 
psihofarmacologie, efectele nocive şi limite adver‑
se ale substanţelor antipsihotice şi a drogurilor de 
abuz.

Prin abordarea unor teme noi în farmacolo‑
gie şi toxicologie, acad. Victor Voicu se dovedeşte a 
fi un farmacolog complet, cu viziune largă, privind 
nu numai rolul benefic, dar şi limitele agenţilor 
medicamentoşi în terapeutică şi impactul acesto‑
ra în societatea modernă.

Academia Română l‑a primit pe Prof. Victor 
Voicu ca membru corespondent (1991) şi membru 
titular (2001) pentru valoarea sa ca cercetător, 
deschiderea către probleme noi în farmacologie, 
realizările în viaţa universitară şi conducerea di‑
namică şi eficientă a unor instituţii medicale.

În viaţa Academiei Române, Acad. Victor 
Voicu a ocupat funcţii de conducere – 8 ani ca 
Secretar General şi în prezent Vicepreşedinte şi 
10 ani ca Preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Medicale. 
În toate aceste funcţii şi responsabilităţi, acad. 
Victor Voicu a avut şi are spirit dinamic, punând 
ideile şi acţiunile în ordinea lor firească, rigoare, 
eficienţă şi consecvenţă în urmărirea obiectivelor 
majore ale Academiei Române. Bun cunoscător al 
legislaţiei, acad. Victor Voicu s‑a dovedit şi se do‑
vedeşte un interlocutor avizat şi eficient în rela‑
ţiile cu instituţiile Statului (Parlament, Guvern), 
subliniind şi susţinând principiile şi valorile Aca‑
demiei Române, ca cel mai înalt for de cultură şi 
ştiinţă al României.

Acad. Victor Voicu a adus în prim‑plan pro‑
blemele medicale din ţară, ca, de exemplu, în 
Proiectul de Ţară, colaborarea cu Ministerul Să‑
nătăţii pentru analiza Programelor de sănătate, 
Registrelor Naţionale pentru probleme majore 

medicale (bolile cardiovasculare, cancer, bolile ce‑
rebrovasculare).

Omul Victor Voicu este mai mult decât ac‑
tivitatea universitară, ştiinţifică, academică. Are 
capacitate largă de comunicare, de analiză şi deci‑
zie, pentru lucrări mari sau aparent mici. Este un 
bun coleg şi ştie să lege prietenii statornice. De‑
păşind interesul pentru ştiinţele medicale, acad. 
Victor Voicu are în minte şi în suflet Şcoala, Cul‑
tura şi Istoria Naţională. 

La mulţi ani, Domnule Acad. Victor Voicu!

Flavian-Ştefan 
Rădulescu 
Alături de  
Profesorul meu

De la început mi‑am propus să scriu o 
singură pagină în care să încerc să 
înşirui, prin fraze scurte, momentele 

importante trăite alături de Profesorul meu. Mă 
simţeam în siguranţă, convins fiind că fiecare 
cuvânt se va aşterne firesc. Profesorul meu, far‑
macologul clinician şi toxicologul, de a cărui pri‑
vire învăţasem de la cei din jur să mă feresc, a 
clădit o viaţă întreagă şi a ştiut să proiecteze în 
viitor, înţelegând trecutul. Îmi aduc aminte de 
primele articole ştiinţifice la care am colaborat. 
Am păstrat multe din paginile scrise în creion pe 
care le‑am găsit pe biroul Domniei Sale, în aştep‑
tarea unor discuţii lungi şi interesante. Profeso‑
rul meu stătea în faţa calculatorului, verificând 
referinţele bibliografice sau datele experimentale. 
Urmau întotdeauna întrebări şi schimburi de ar‑
gumente prin care organofosforicele, reactivato‑
rii, psihotropele, procesele metabolice, legarea de 
proteinele plasmatice sau distribuţia prin bariera 
hematoencefalică deveneau un întreg. Alături de 
Domnia Sa, principiile şi clasificările biofarma‑
ceutice au fost aplicate unor entităţi terapeutice 
noi sau unor compuşi toxici, propunând abordări 
ştiinţifice noi în analiza unor fenomene biologice 
complexe. Domeniul farmaceutic a găsit spriji‑
nul expertului care a propus pentru prima dată 
direcţii de cercetare a medicamentului, coerente, 
bazate pe o analiză atentă a infrastructurii şi a 
resursei umane existente. A prezidat primele 
manifestări internaţionale organizate în Româ‑
nia sub egida unor instituţii prestigioase precum 
Federaţia Internaţională Farmaceutică sau Aso‑
ciaţia Americană pentru Ştiinţe Farmaceutice. A 
fost unul dintre principalii iniţiatori ai armoniză‑
rii legislaţiei în domeniul medicamentului şi este 
un susţinător constant al produselor generice, ca 
element esenţial pentru asigurarea accesului la 
medicamente şi al dreptului la sănătate. Dar, îna‑
inte de toate, rămâne Profesorul, cel care întrea‑
bă, aşteptând răspunsuri de la el însuşi, nu doar 
de la cei din jur. 

Ce am învăţat de la Profesorul meu în cei 
mai bine de zece ani de când mi‑a vorbit pentru 

prima dată? Rigoarea, optimismul 
şi perseverenţa. Văd în Domnia Sa 
Omul care îmi vorbeşte cu mare dra‑
goste despre familie, cei de acasă şi 
cei din laborator, din prezent sau din 
trecut, colaboratori şi Profesori ai 
Profesorului. I‑am cunoscut prin re‑
latările sale pe cei care l‑au format, 
de la Maestrul George Vraca la Pro‑
fesorul Alfred Teitel. Am cunoscut 
fondatorii cercetării farmacologice şi 
toxicologice, numele mari ascunse în 
spatele instituţiei pe care continuaţi 
să o numiţi Şcoală Românească de 
Medicină şi Farmacie. M‑a învăţat 
să‑i recunosc şi să‑i apreciez la ade‑
vărata lor valoare, să fiu mândru de 
trecut şi să cred în noi toţi. 

Simt că trebuie să îi mulţu‑
mesc Academicianului Victor Voicu 
pentru multe lucruri, ştiute doar de 
mine sau de mulţi alţii. Îi mulţu‑
mesc pentru privirea‑gândire, pen‑
tru mâna întinsă, pentru învăţătura 
respectului şi pentru respectul învă‑
ţăturii. r

Cu Emil Constantinescu
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Casă
Femeia are nevoie de casă
Ca să aranjeze în ea camere pentru musafiri
Şi acolo să primească complimente.

Femeia are nevoie de casă
Ca să îngrijească în ea o bucătărie
Şi în ea să poată să coacă planurile.

Femeia are nevoie de casă
Ca să umple camerele cu copii
Acolo va păzi amintirile
Uterului ei
Şi împlinirea câtorva minute de fericire.

Femeia are nevoie de casă
Ca să fie în ea dormitoare
Şi în ele să viseze despre fericirea dorită
Cavaler pe cal alb
Şi apoi să îngroape visurile cu apariţia dimineţii.

Femeia are nevoie de casă
Ca să aibă o curte verde
Mai verde ca a vecinilor
Pentru că ziua ei e ocupată
Orele fug
Şi nu‑i rămâne timp de odihnă.

Femeia are nevoie de casă
Ca să fie în ea loc pentru îmbătrânire
Şi să poată povesti că a avut o casă
Ce nu a apucat să fie plină ca voinţa ei.

Bărbatul are nevoie de casă
Ca la sfârşitul zilei de lucru
Să găsească în ea un salon
În el două pătrate de plasmă formidabile
Care zâmbesc spre el.
E preferabil să fie şi un dormitor şi o pernă
Pe ea îşi pune speranţele.

Bărbatul are nevoie de casă
Ca în spatele uşii
Să găsească în ea o femeie.

Pasca păstrată
Mama spăla cu mâinile pe scândura de spălat
Punea amidon 
Călca şi aranja totul la loc.

După aceea prăfuia
Şi a doua oara şi a treia
Ca totul să sclipească
Până revine tata de la muncă
Din satul vecin,
Se va spăla
Şi va sta la masa.
 
Pe scaunul lui era o pernă îmbrăcată în faţă de pernă
Albă ca zăpada
Şi se aşeza pe ea.
Tacâmurile argintate erau aranjate pe masă:
Trei pahare de vin
Şi încă unul –
„pentru profetul Eliahu” spunea el.

Cine e „Eliahu”
Îl întrebam.
Şi îmi răspundea că exact nu ştia, un profet.
Şi adăuga:
Cînd vei creşte şi vei şti să citeşti în cartea sfântă
Şi în cartea de rugăciuni
Vei afla.

Mama împărţea pasca şi supa caldă cu găluşti
(care au ieşit acum de pe soba de gătit 
În care lemnele şopteau ceva unul celuilalt, secrete),
Şi găină şi zarzavat
Şi alte mâncăruri fără gust

La sfârşitul mesei a învelit cîteva păşti
Atentă 
Să nu se crape, şi îmi spunea:
„mîine le duci la învăţătoarea Maria.
Ea sigur se va bucura să guste mâncărurile noastre 
gustoase.”

Dar eu am ştiut
Că scopul ei era să plătească obligaţia evreiască
În ţară străină.

Asta a fost primul paşte pe care îl ţin minte.

Asta a fost pasca ce va păzi de mine acolo,
„Pasca păzită”*.

*Pasca menită special pentru ceremonie, „păzită” 
pentru asta

O mână de fasole şi mazăre

Ţiganca ţine mâna întinsă
Să primească câteva boabe de fasole
Şi dacă s‑o putea
Şi trei de mazăre.

Poartă o cămaşă încropită din petice
Pe sub ea altă rochie,

Bijuterii de argint ieftine
Şi‑un ton de jeluială.
Astea erau de‑ajuns.

Trei prunci,
Care n‑au nici trei ani, zicea ea,
Le trebuie mâncare
Şi lapte,
Şi vacile, nu mai au nimic în uger,
Nici vacile vecinilor nu mai au.

Ovreica şedea în căscioara ei
Din margine de oraş
Alegea fasolele şi mazărea de teci,
Întinse mâna să‑i dea ţigăncii
Boabele cerute.
Îi mai dădu încă şi o sticlă cu lapte.

Apoi şi‑a scos şorţul.
A‑nchis uşa‑n urma ei
Şi s‑a dus la piaţă
Să cumpere fasole şi mazăre
Să aibă ce găti la sfârşitul săptămânii
Pentru singurul ei copil.

Spera ca ţiganca n‑o să‑i intre în casă pe furiş
Ca apoi să i se lipească de mâini vreo sculă veche
Sau vreun pled de copil
Sau vreo rochie cu care să‑şi poată da gata ţiganul
Care mâna calul costeliv de la o căruţă.

Spera că ţiganca n‑o să‑i fure băiatului ei tabla
şi piesele de şah
Cu o zi înaintea campionatului şcolar.

Singuri
Singuri păşim în drumurile noastre
Pe acelaşi pavaj
În aceeaşi direcţie
Nu împreună.

Uneori, la marginea ochiului
Ne vedem unul pe altul
Uneori trecem
Unul prin altul
Şi nu ne întâlnim.

Trec ani până înţelegem
Ani până la convenire
Şi până atunci
Ne‑am obişnuit
Să spunem:
Acesta lângă acesta
Acesta cu acesta
Pe acelaşi pavaj
Împreună.

Singuri mergem în drumurile noastre
Şi acel care spune că a înţeles
Şi chiar şi acel care spune:
Eu am ştiut
Toţi mint.

Şi eu.

Inel şi cravată 
Inelul era de aur
Cum fuseseră zilele mele cu tine
Literele numelui tău se‑mpletesc între ele
Pe un fundal negru.
Mi‑l potrivesc pe deget, şi‑mi alunecă – 
Să nu‑l pierd, să nu‑l pierd.
Astăzi, adăugat unor chei
Între palma Hamsa deschisă, antidotul pentru 

deochi
Şi un pumn strâns s‑aducă noroc
Amuletele mele: Inelul, inutil
(Patru grame în plus la greutatea legăturii de chei)
Mă însoţeşte la fiecare uşă.

După uşa de la dormitor se află
Cravatele
E una cu dungi azurii şi turcoaz
Romburi şi diagonale.
A fost odată legată.
Ţi‑ai potrivit‑o într‑o zi la gât
Când m‑ai condus la altar.

Un an şi jumătate mai târziu
Te conduceam eu
În ziua în care‑ai lasat în urmă amintirile din lagăre
Despre care nu spuseseşi mult.

Greu, un inel pe‑o legătură de chei
O cravată rămasă orfană
Albastră, nedeznodată.
Şi tu nu mai eşti.

Antologiile Conte · poeme

Menachem M. Falek

Născut în anul 1951, în oraşul Bistriţa, România. 
A emigrat în Israel în anul 1964. Locuieşte în Mevase‑
ret, Ierusalim, căsătorit, tată a doi băieţi şi bunic a trei 
nepoţi. Învăţătură academică a literaturii ebraice şi fi‑
losofie. A fost adjunctul preşedintelui Asociaţiei Scriito‑
rilor Evrei în Israel, Preşedinte al sucursalei Ierusalim, 
membru al comitetului de scriitori. Poezii, povestiri şi 
traduceri ale lui Menachem M. Falek au fost publicate 
în ziare, magazine culturale şi periodice din Israel şi 
străinătate. Publică recenzii şi articole literare, intervi‑
uri cu scriitori şi poeţi în public. Redactor şi producător 
de cărţi de poeme şi antologii; membru al consiliului 
editorial al Universităţii Bar‑Ilan (periodic virtual lite‑
rar), membru al consiliului editorial al revistei literare 
periodice Psifas. Producătorul lexiconului istoric al scri‑
itorilor evreii în limba ebraică (2006) şi al lexiconului 
întreg al scriitorilor evreii în limba ebraică (2010).

A publicat peste de 20 de cărţi originale în limba 
ebraică (poezii, proză şi cărţi pentru copii). Printre ele: 
Şapte zile de furie, poezii, 2005; Fermoare de toamnă, 
poezii, 2006; Odisea lui Pegasus, poezii, 2007; Clown în 
uliţele inimii, poezii, 2011, Voci din camera răcoroasă, 
poeme, 2016 ş.a. Are 10 cărţi în limbi străine, 5 dintre 
ele în limba română. A tradus mai mult de 10 cărţi din 
limba română în ebraică (Adrian Suciu, Marius Chela‑
ru, Lucian Vasilescu, Ion Cocora, Aron Gaal, Veronica 
Balaj etc.) şi din ebraică în limba română (Dan Pagis, 
Itamar Yaoz‑Kest, Aviv Ekrony etc.) şi 5 antologii bi‑
lingve. Dintre premii menţionăm: Subvenţia Fundaţiei 
„Amo’s”, Casa Preşedintelui de stat pentru scriitori şi 
intelectuali, Israel, 2005; Trofeul „Natiunea poeţilor” în 
memoria lui Paul Celan, Suceava Bucovina, România, 
2008; Diploma de onoare, Asociaţia Scriitorilor ebraici, 
Israel, 2010; Premiul de excelenţă în artă Internaţio‑
nală, Fundaţia de Artă şi Cultură EOS, Ungaria, 2010; 
Premiul de excelenţă în artă Internaţională, Congresul 
internaţional de Poeţi al Academiei de Artă şi Cultu‑
ră, Israel, 2012; Doctor de onoare şi Membru de onoare 
al Academiei Internaţionale de stiinţe, artă, cultură şi 
spectacole Cita de Roma, Italia, 2015; Ambasador Spi‑
ritual al Bucovinei în Israel, 2014; Premiul „Călimara 
de cerneală”, Asociaţia Scriitorilor ebraici, Israel, 2015, 
pentru contribuţia la artă în Israel şi al Asociaţiei Scri‑
itorilor Israelieni în limba ebraică, Premiul european 
pentru promovarea culturii bucoviniene în lume, 2015 
ş.a.

* * *
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* * * 
se dedică lui Constantin Lupeanu şi Doamnei Sale

salcîmul venerabil/ chiparosul
     ce se întrec în ani şi înălţime
în spate cu milenii
      sînt strajă templului şi poeziei

arbori prezenţi
cu mult înainte de vremea cînd împăratul
                  eroul fondator
inventa
      la îndemîna muritorilor
scrisul
      năvodul
            şi încă altele
                        la fel de necesare
dar şi calea profeţiei
      în trigrame
            peste yin şi yang

stau de bătrîneţe
      falnic sprijiniţi
            de ziduri stîlpi coloane
astfel 
dau umbră
            la acoperişuri înclinate de pagode

acolo zeii îşi află adăpost
      spre a primi drept jertfă
            beţişoare aromate
                  şi tremurate flăcări
                        de la lumînări

în veacuri care vin şi pleacă
      nemuritori şi‑au scuturat
            peste lăcaşuri sfinte
                  sau iarbă trecătoare
frunza

vor continua la fel
      în ani şi secoli
chiar şi după atît de pieritoarea
      scurta noastră împreună trecere

Coliba Poetului
                              se dedică lui Jidi Majia

cu prietenii 
am zăbovit
la coliba refăcută a lui Du Fu
            
aici
se înalţă din nou
      aşa cum se afla gospodărită de nepot
acum aproape treisprezece veacuri
      cu patul ei uriaş
                  pentru întreaga familie
sobră
      cu zăbrele de lemn
                  în ferestre

la cîţiva paşi
            separat
adunat în jurul cuptorului
            cu plită şi focar
este locul
      de preparare a hranei
pe pereţi
      la exterior
            cununi cu ardei ceapă usturoi
ca la orice
      bucătărie rurală
de indiferent pe care meridian s‑ar afla

în casa mare
      pe murul din faţa intrării
trona portretul marelui liric
      trăitor în epoca vremelnicei
dinastii a împăraţilor Tang
şi sub imagine
rezemată era şi măsuţa
      încărcată cu pensule de caligrafiat
ne‑am aşezat împreună

            umăr la umăr
pe cuprinzătorul
      austerul loc de odihnă
spre veşnicire
      în camera... foto

pavilionul de vară
      veghează şi astăzi
            Coliba Poetului

inelul din alee
                              se dedică lui Ding Chao

Yin şi Yang
stau împreună
      în piatra de pe aleea
către Templul lui Fu’xi
            Începătorul
– se ridică maiestuos pe colină
      cu pagode de jur împrejur
de unde se vede în vale
      întregul ţinut
oraşe şi sate
      cîmp şi păduri –
Zeul stă singuratic
      doar sora lui îl veghează

peste Yin şi Yang      
zăpada nicicînd nu se adună
şi nici atunci
cînd jur împrejur omăt se ridică
oricît de grea ar fi
      şi de geroasă iarna
se topeşte 
cînd peste ele se aşază

troienele
      ce‑şi cern făina
      din primordii
cu fulgii ce urmează 
geometria marilor principii
doar pentru Templul lui
      născuţi efemeride
lasă în lumină permanent
      pe Yin şi Yang

este locul
unde albele îngheţuri
nu‑şi află odihnă niciodată
peste emblema împerecheată
      a celor două inimi
încastrate‑n pietre cubice
      orînduite în inelul
înveşnicit de Învăţătorul

* * *
               se dedică lui Gao Xing

apa din cer
      se revarsă peste poeţi
şi iubitori de poezie
cad stropi mărunţi
      şi deşi
pe pagina de manuscris

în amfiteatrul uriaş
      în aer liber
se aude doar poemul
      şi muzica însoţitoare
sub umbrele
      sub hainele de ploaie
şi nimenea nu pleacă

versurile curg
      în ritmul unei voci
                  egale
ca o vrajă
      o incantaţie ce uneşte
      cerul şi pămîntul
ca firele multiple
      ale ploii

musonul liric
      prezent cît poezia este vie

n Poeme

Cassian Maria Spiridon

* * *
cocoţat la fereastra spitalului
urmăream poarta
      pe unde aşteptam să intre
cea care m‑a adus între vii

în salonul plin de copii
rămîneam încăpăţînat pe pervaz
            în picioare
la primul etaj al clădirii
unde
– am aflat mai tîrziu –
am intrat cu un strigăt
            în lume

urmăream
toate doamnele
            cu păr lung
îmbrăcate uşor
            ca de vară
îmi părea
      la intrarea în curte
că iată!
      vine
            a venit
în curînd voi fi luat în braţe

au trecut zilele
            ore lungi
minute nemiloase
prins de drugii ferestrei
cu privirea fixată
      la intrarea în curte...

a venit să mă ia
după grele‑aşteptări
fata unui frate mai mare
            al mamei

vino
vino să vezi soarele
      printre frunze şi crengi
            cum se strecoară
la vremea cînd ostenit se ascunde
încetul cu încetul
            după dealuri

vino să‑mi vezi 
inima
iubirea vieţii mele
            cum bate
cu măsură
      în bolta selenară
ce pieptul tău adăposteşte

nu ai teamă
      zile şi nopţi
            sînt încă ale noastre
cum stelele sînt cerului
      înaltă strălucire

mînă în mînă
      şi aripi peste aripi
                  ne înalţă
pe un pămînt
            cu platoşă de aur
tu
      vînt al toamnei
            ne ridică
pînă la umede de lacrimi
            constelaţii
o vrajă ce ţine împreună
            îngemănate piepturi
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CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

Kantian în prima parte a vieţii sale 
(a studiat filosofia la Marburg), 
după ce a analizat ambele direcţii 
majore de reflecţie asupra realităţii 

– idealismul şi ceea ce el numeşte realismo (pozi‑
tivism, înţelegând prin aceasta lucrurile în esenţă 
lor materială) – José Ortega y Gasset a consta‑
tat că filosofia se îndepărtase complet de viaţă. 
Întrebarea esenţială pe care şi‑o pune Ortega y 
Gasset este care este realitatea radicală (realidad 
radical)? Absorbind realitatea într‑un simplu joc 
al conştiinţei, în care subiectul dă realitate lucru‑
rilor, idealismul s‑a îndepărtat complet de reali‑
tate, pe care a transformat‑o într‑o reflecţie asu‑
pra realităţii, o interpretare a acesteia, o cultură 
la marginea vieţii, chiar în afara ei. El constată 
că, transformând viaţa într‑o construcţie intelec‑
tuală, idealismul substituie spontaneităţii fiinţei 
(vieţii) cultura şi reflecţia. În esenţă, idealismul 
a absorbit viaţa în cultură, purificând lucrurile 
după ce le‑a scos din viaţa imediată şi concretă. 
Principala eroare a idealismului este, deci, ace‑
ea de a fi atribuit un rol decisiv subiectivităţii, 
ignorând realitatea anterioară şi posterioară ei, 
transformând omul într‑o insulă. Trăirea cuprin‑
de gândirea, la fel cum lucrul precede şi cuprinde 
conceptul lui.

Pe de altă parte, realismul (ceea ce este real 
este sigur, în timp ce ideile sunt fragile) nu poate 
furniza nici el o perspectivă cuprinzătoare şi satis‑
făcătoare asupra realităţii, pentru că lucrurile nu 
sunt niciodată în afara unei conexiuni cu eul. Or‑
tega y Gasset vrea să descopere realitatea însăşi, 
realitatea radicală, altceva decât o teorie sau o 
construcţie a intelectului care să substituie ideea 

de viaţă. Viaţa nu poa‑
te fi o teorie asupra 
vieţii; aşadar, crede 
Ortega y Gasset, după 
ce eliminăm din viaţă 
orice teorie sau con‑
strucţie intelectuală, 
rămâne viaţa. Răspun‑
sul lui Ortega y Gasset 
la întrebarea lui Orte‑
ga y Gasset „care este 
realitatea radicală” 
poate părea aparent 
banal – pentru fiecare 
din noi, realitatea ra‑
dicală este viaţa noas‑
tră. Viaţa nu ca o teo‑
rie, nu ca o doctrină, 
nu ca o construcţie a 
intelectului, nu ca un 
joc cultural, un joc al 
reflecţiei sau contem‑
plaţiei ideatice. Eul 
nu se află într‑o lume 
a ideilor, a teoriei; eu 
sunt eu în propria mea 
viaţă. Viaţa, ne spune 
Ortega y Gasset, este 
ceea ce facem şi ceea ce 
ni se întâmplă. Omul 
trebuie să înlocuiască 
gândirea conceptua‑
lă şi abstractă cu una 
sintetică şi intuitivă, 
în conexiune vitală cu 
realitatea. Viaţa este 
realitatea primară, 
care precede individul, 
este realitatea trăită. 
Din perspectiva idea‑
listă, eul este raţiunea 
izolată în lumea ide‑
ilor, care transformă 
realitatea într‑o reali‑

tate ideatică. Din perspectiva existenţialismului 
lui Ortega y Gasset, eul este „eul şi circumstanţele 
reale în care trăieşte” (yo soy yo y mi circunstan‑
cia); nu mă pot separa de realitatea în care trăiesc 
pentru că asta ar însemna să mă separ de pro‑
priul eu şi să mă transform benevol într‑un eu im‑
personal, pur, nedistinct de alte euri. Eul idealist 
izolează omul de lucruri (cosas) şi inhibă viaţa şi 
vitalitatea, care nu pot exista în afara lucrurilor, a 
sensurilor lor, a experienţei imediate.

Efortul lui Ortega y Gasset este funda‑
mental; stabilind că omul a separat cultura de 

realitate, el încearcă să depăşească idealismul, 
care a extras logosul din lucruri, golindu‑le. De 
fapt, lucrurile există pentru noi, fac parte din via‑
ţă noastră. Logosul, crede Ortega y Gasset, este în 
lucruri, dar ele au nevoie de relaţionarea cu noi: 
„În fiecare lucru există posibilitatea unei plenitu‑
dini”. În lucruri există un sens care se potenţiali‑
zează în relaţia cu un eu, pe care Ortega y Gasset 
o vede ca o relaţie de dragoste, pentru că dragos‑
tea descoperă plenitudinea latentă din lucruri, 
potenţează sensurile acestora; „lumea privită fără 
dragoste este o mlaştină”. Ortega y Gasset se fo‑
loseşte de inovaţia fenomenologică pentru a res‑
pinge atât idealismul, cât şi pozitivismul, redând 
lucrurilor realitatea şi făcându‑le absolut necesa‑
re vieţii. El nu se sfieşte să critice metafizica oc‑
cidentală în ansamblul ei pentru caracterul static 
al construcţiilor intelectuale, pentru tendinţele 
unificatoare care au dus la pierderea din vedere a 
vieţii. Realitatea, lucrurile, viaţa sunt într‑o con‑
tinuă prefacere în timp ce principiul identităţii 
afirmă fără tăgadă că un lucru este identic cu el 
însuşi, acum şi altă dată, într‑o circumstanţă sau 
alta, pentru un subiect sau altul. Viaţa nu este o 
stare, ci o durată. Dar oare, se întreabă Ortega y 
Gasset, preferinţa pentru identitate şi stabilitate 
nu a scos omul din fluxul vital, din realitatea vie‑
ţii? Viaţa nu este fiinţă, ci fiinţă în circumstanţe 
reale, printre lucruri; cogito ergo sum se transfor‑
mă în gândesc, deci, trăiesc; viaţa cuprinde fiin‑
ţa, gândirea, raţiunea, fiind inclusiv o metodă de 
cunoaştere. Faptul fundamental este viaţa, în ea 
sunt cuprinse toate celelalte realităţi. Viaţa este 
o realitate dinamică, este o alegere între posibili‑
tăţi; esenţială pentru plenitudinea sentimentului 
vitalist, este existenţa mai multor posibilităţi; alt‑
fel există oricând opţiunea de a nu mai trăi. Viaţa 
este alegere între posibilităţi, pe baza unui pro‑
iect de viaţă, în baza unei răspunderi; omul este 
obligatoriu liber. Ortega y Gasset (considerat în 
general un preexistenţialist) contribuie la crearea 
dicţionarului existenţialismului, elaborând con‑
cepte esenţiale precum alegere, libertate, respon‑
sabilitate, opţiuni, existenţă, dramă, a fi în lume 
(estar en el mundo). Misiunea autentică a filosofiei 
nu este a gândi pentru a şti, ci aceea de a gândi 
pentru a trăi. Raţiunea în slujba cunoaşterii devi‑
ne razon vital, un concept nou, interesat nu de na‑
tură, ci de viaţă. Omul este propria lui viaţă; dar 
viaţă este o curgere, nu o stare; aşadar, descrierea 
vieţii nu poate fi conceptuală, ci narativă; omul nu 
are natură, ci doar istorie. Omul este o realitate 
plastică; el se modelează şi este modelat de lucruri 
şi circumstanţe. Viaţa nu este o entitate care se 
schimbă; schimbarea este însăşi esenţa vieţii. r 

Mirel Taloş
José Ortega y Gasset şi  
viaţa ca realitate supremă

n Nouă mii de semne Absorbind realitatea într‑un 
simplu joc al conştiinţei, în care 
subiectul dă realitate lucrurilor, 

idealismul s‑a îndepărtat complet 
de realitate, pe care a transformat‑o 

într‑o reflecţie asupra realităţii, o 
interpretare a acesteia, o cultură la 

marginea vieţii, chiar în afara ei
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numai diagnostice corecte şi că niciodată n‑am avut 
inspiraţia să greşesc. «Monotonia corectitudinii», zice 
el, luându‑mă peste picior. Citindu‑l, mi‑am zis: omul 
acesta, voind să mă jignească, mă laudă peste măsu‑
ră. Ce şi‑ar dori mai mult un critic literar decât ca, în 
o mie de cazuri, să pună diagnosticul bun? Dacă ar fi 
aşa, aş fi un critic fericit. Dar am îndoieli… Ambiţia 
mea a fost (şi este încă) de a construi o literatură, de a 
fi, întâi, arhitectul unei generaţii şi, apoi, comentato‑
rul inspirat al unei literaturi… […] Am şi ambiţii mai 
mari. Am visat de tânăr să fiu citit, nu numai pentru 
adevărul textelor mele, dar şi pentru frumuseţea lor. 
Ca o proză superioară de idei. Nu ştiu dacă am reuşit 
sau dacă voi reuşi. Sigur este că nu mi‑am pierdut 
speranţa… Spectacolul continuă, cu graţia lui Dum‑
nezeu…”.

Ambiţia criticului privind frumuseţea textelor 
şi‑a găsit pe deplin materializarea. Lecţia naraţiunii 
de idei a lui Călinescu, invocată cu admiraţie de Eu‑
gen Simion, nu poate fi însuşită decât de cineva care, 
la rândul său, are „organ” pentru asta şi talent epic: 
„Numai imbecilii reproşează lui G. Călinescu că «rezu‑
mă» cărţile de proză. Nu le rezumă, ci le reconstituie 
din unghi critic substanţa, tipologia, ideile, simbolu‑
rile. Le pune pe toate într‑un scenariu critic care este 
lizibil. Şi este, totodată, seducător. O capcană, în fond, 
pentru cititor. Nu zicea Sartre că, pentru a‑ţi impune 
ideile, trebuie să le pui într‑o poveste? Aşa trebuie să 
procedeze şi criticul literar”. Cărţile lui Eugen Simion 
sunt nu numai „naraţiuni de idei”, ci şi, atunci când 
subiectul sau tema o permit, naraţiuni propriu‑zise şi 
galerii de portrete. Remarc din acest punct de vedere 
paginile în care sunt evocate figuri, scene şi momente 
din copilărie, ori pe cele în care scriitorul repovesteş‑
te, pentru a le releva anumite sensuri permanente, 
actuale, miturile şi parabolele biblice. Iată un tablou 
cu un personaj fabulos: bunicul patern, Radu Simi‑
on, ţăranul din Chiojdeanca, născut în acelaşi an cu 
Eminescu: „Era un om scund, bine legat, nu părăsise 
niciodată portul tradiţional, adică iţarii, cămaşa albă 
cu poale, o curea lată peste pântec, o jiletcă neagră de 
postav gros (o purta, fără întrerupere, iarna şi vara), 
iar pe cap o pălărie neagră cu boruri înguste, pere‑
ţii înalţi şi acoperişul rotund… Ţin bine minte aceste 
amănunte. Locuia în «casa veche», la etaj, cu o largă 
prispă în faţă. Ca să ajungi acolo trebuia să urci pe o 
scară solidă de lemn… De pe prispa vastă puteai ve‑
dea bine împrejurimile. Prispa era largă, încăpătoare, 
făcută din lemn tare de stejar. O construise, odată cu 
casa, spre sfârşitul secolului al XIX‑lea. Era încă so‑
lidă, deşi lemnul se înnegrise de mult. Stâlpii erau 
lucraţi cu meşteşug în stilul arhitecturii ţărăneşti din 
această zonă subcarpatică locuită de moşneni, ţărani, 
adică, liberi, cu dare de mână. […] Marea mea bucurie 
era să stau pe o laviţă lată, acoperită cu o scoarţă, să 
urmăresc ceea ce se petrece în jur şi să ascult expli‑
caţiile bătrânului ţăran care nu se mişcase, aproape 
un veac, din spaţiul în care se născuse. Dintre toate 
spaţiile copilăriei prispa aceasta a reprezentat cel mai 
mult pentru imaginarul meu. N‑am uitat‑o nici as‑
tăzi. Prispa şi omul care stătea mereu acolo, de primă‑
vara până toamna târziu. […] Bunicul vorbea puţin 
şi privea mult. Privea aceleaşi locuri, pentru el toa‑
te erau în bună rânduială, morţile nu‑l impresionau 
prea mult. […] O fotografie pe care o păstrez cu grijă 
îl arată pe bunicul Radu Simion stând de vorbă, la 
poartă, cu vecinul şi ruda sa, Andrei Rădulescu, ajuns 
ulterior (1946‑1948) preşedintele Academiei Române. 
Andrei Rădulescu, mai tânăr (n. 1880), stă în picioare, 
cu un impermeabil pe mână, costum «nemţesc», bor‑
salină pe cap. Bunicul stă pe laviţă, în faţa porţii, cu 
pălăria lui memorabilă şi cârja lui din lemn de corn 
ce‑i devenise de la o vreme inseparabilă. Îmi place s‑o 
privesc din când în când: doi vecini, două rude, două 
straturi de cultură, două destine, aceleaşi rădăcini”. 

Un aer de ficţiune trece prin astfel de pagini 
care îmi aminesc de Fărâmele de memorie ale lui José 
Saramago. Peste toate, peste melancolia profundă şi 
discretă, domină imaginea prispei – şi ştiu bine ce 
înseamnă ea, din propria‑mi copilărie! – prispa, de 
unde ţi se înfăţişează, în toată splendoarea sa, prive‑
liştea Lumii… r

Constantin Coroiu
Eugen Simion şi „încrederea 
mistică în literatură”

În Cuvântul‑înainte la volumul de convorbiri cu 
Andrei Grigor, În ariergarda avangardei (titlu inspi‑
rat dintr‑un eseu în care se autodefinea Roland Bar‑
thes), Eugen Simion declară că nu a vrut şi nu vrea 
să fie „nici un Vlad Ţepeş al literaturii, nici un Tudor 
Vladimirescu al criticii româneşti”, iar apoi, răspun‑
zând la o întrebare a lui Andrei Grigor, se autocarac‑
terizează în felul următor: „Prin firea şi voinţa mea, 
sunt un spirit care se plasează în ariergarda avangar‑
dei. Nu mi‑am propus să arunc în aer stilurile exis‑
tente şi să provoc morala publică. Am mare respect 
pentru valorile constituite şi cred că nu trebuie să 
distrugem periodic lumea pentru a o reconstrui. Ac‑
cept avangarda pentru că ea pune în discuţie inerţiile 
artei şi obligă spiritul critic să se radicalizeze din când 
în când… Nu‑i iubesc pe nihilişti, nu mă însoţesc cu 
demolatorii de profesie, nu cred în terapiile de şoc în 
domeniul artei. Cred în acţiunea spiritului critic şi 
[…] cred că adevărul există şi este accesibil în dome‑
niul literaturii. Ca să‑l văd mai bine, mă plasez unde 
am spus: în ariergarda fenomenului de avangardă…”. 
Remarca regretatului universitar gălăţean privind „o 
seducătoare componentă narativă” a discursului cri‑
tic al lui Eugen Simion este completată şi nuanţată 
magistral: „În literatură (inclusiv în critica literară) 
trebuie să excelezi. Dacă nu, trebuie să abandonezi. 
Excelenţa înseamnă nu numai talent, ci şi: continu‑
itate, amplitudine, volum de muncă (da, muncă: a fi 
critic este a avea răbdare de cămilă) şi anvergură. 
Plus ceva care este poate mai presus de orice: o în‑
credere mistică în literatură”. Ceea ce‑mi aminteşte 
că, scriind undeva despre greaţa de literatură, Eugen 
Simion atrăgea luarea aminte că singurul antidot al 
unei asemenea stări este chiar literatura. Generaţia 
’60, o generaţie de creaţie, remarcă Eugen Simion cu 
formula lui Tudor Vianu, nu este doar una de mari 
poeţi, de excelenţi prozatori şi dramaturgi, ci şi de cri‑
tici importanţi, aceştia din urmă cu un rol decisiv în 
afirmarea celorlalţi. Dar această generaţie (de critici) 
„are, şi ea, frustraţii, calibanii, grafomanii, imposto‑
rii ei. Unii dintre ei sunt foarte productivi”. Printre 
exemplele la care revine de mai multe ori criticul se 
numără Gh. Grigurcu şi Al. George: „Dl. Al. George 
n‑are somn din cauza lui Preda şi a ţăranilor români. 
Ar vrea să‑i scoată din ţară şi nu ştie cum. Dl. Gri‑
gurcu… nu, nu‑l mai amintesc pe dl. Grigurcu…, el 
este deja un clasic al calomniei… Să nu ne atingem de 
reputaţia lui”.

Un volum omagial apărut în 2003, când Eugen 
Simion împlinea 70 de ani, se intitula: Manual de tru‑
dire a cuvântului. Reţineam atunci în mod deosebit 
Sfaturile pentru un critic tânăr. În acea carte, criticul 
vorbea despre adamism, ca o maladie, aş spune eu pă‑
cătoasă, a noastră, a românilor. La aceasta se adaugă 
altele, „diagnosticate” şi numite de Eugen Simion în 
volumul În ariergarda avangardei. De pildă, sinistro‑
za, generată de simţul exagerat al catastrofei: „Când 
ratăm ceva, intrăm la idei. Adică ne pierdem cu firea, 
avem sentimentul că se apropie apocalipsa. Nu ştim 
în fapt să pierdem […] Devenim toţi cioranieni, jur‑
naliştii noştri intră în transă, e atacat guvernul, iar 
bocitoarele naţionale anunţă apropierea neantului. 
După trei zile ne trece. Suferim, pe perioade scurte, 
de sinistroză, o veritabilă maladie naţională”. Aş re‑
marca observaţia acută că nu ştim să pierdem. O fac 
nu numai pentru că este un adevăr – aşa cum la fel de 
adevărată mi se pare şi reciproca: nu ştim să câştigăm, 
mai ales asta! –, dar şi că ea, observaţia, ilustrează 
consecvenţa analistului, căruia, aşa cum a mărturisit 
şi cu alte prilejuri, nu‑i plac oamenii care nu ştiu să 
piardă, dar „nici oamenii care nu ratează niciodată, 
învingătorii de profesie, eternele vedete”. O altă boală 
sau cu cuvintele lui Eugen Simion – „un rău esenţial 
este lipsa de comuniune […], neîncrederea românilor 
de azi în proiectele colective. Individual, românul face 
minuni. Împreună cu alţii, se eschivează, abandonea‑
ză cursa, o apucă pe căi lăturalnice. O sută de români, 
la un loc, sunt ca un sac de cartofi. Desfă sacul, şi ei se 
împrăştie care încotro. De aici vine şi dificultatea de a 
porni mari proiecte naţionale”. Care este însă „răul cel 
mare, răul determinant care ne pândeşte?” – insistă să 
afle partenerul de dialog al lui Eugen Simion, Andrei 
Grigor. În opinia criticului aceasta ar fi: „anomia (in‑
civismul nostru), individualismul exacerbat, scepticis‑
mul nutrit de o experienţă istorică nefavorabilă şi de 
contactul cu mentalităţile Orientului, prudenţa noas‑
tră proverbială, neîncrederea în viitor (după ideea că 

viitorul nu poate să aducă nimic bun), spiritul nostru 
vegetativ denunţat de Cioran şi transformat, ulterior, 
în slogan politic (degradând, simplificând însă neper‑
mis formula cioraniană – nota mea C.C.), în fine, se 
poate pune întrebarea dacă nu cumva răul românesc 
vine din prea marea noastră cumsecădenie, din spiri‑
tul exagerat de toleranţă sau, văzând lumea lui I. L. 
Caragiale, din vocaţia noastră de a vorbi mult şi de a 
face puţin?”. Întrebarea îşi conţine, de fapt, răspunsul. 
Apoi, nu foarte productiv este spiritul tranzacţional de 
care vorbea analistul fin al psihologiei noastre, Mihail 
Ralea, în Fenomenul românesc şi criticismul. Fireşte, 
toate acestea sunt relative şi trebuie considerate şi ca 
ipoteze de discuţie, de meditaţie, de analiză. 

Poate că cea mai nocivă dintre toate cele dia‑
gnosticate de Eugen Simion mi se pare maladia numi‑
tă neîncrederea în viitor. Nu suntem deloc mesianici. 
Popor bătrân, în sensul de vechi, indubitabil cu multe 
calităţi, trăim sub semnul provizoratului. Proiectele 
noastre sunt pe termen scurt, conjuncturale. Mult 
invocatul salam cu soia în ’89 şi mereu după aceea, 
ca emblemă derizorie a ultimei perioade din epoca 
anterioară evenimentelor de la acea dată, ne‑a făcut 
de râsul lumii, arătând, în fond, cheia minoră în care 
ne interpretăm existenţa, istoria. „Filosofii” postde‑
cembrişti, dar nu numai ei, tranzacţionează la greu 
şi stau la taclale de câteva decenii, însă nici pe vre‑
unul dintre ei, nici pe vreun scriitor postmodernist 
sau postpostmodernist nu l‑am auzit preocupându‑se, 
întrebându‑se cu gravitate: ce va fi România peste 50 
de ani ori peste un secol? Personajele lui Cehov, de 
pildă, trăiesc, suferă, plâng, muncesc, mor, nu o dată 
în duel, invocând mereu generaţiile ce vor urma şi cu 
gândul la viitorul maicii Rusia. Cred în marele destin 
al patriei lor, au sentimentul întinderii seculare şi mi‑
lenare, al infinitudinii Cosmosului care începe într‑un 
mod, aş spune festiv, cu strălucirea mesteacănului şi 
a florii de cireş din propria livadă. Se întreabă, neli‑
niştiţi, răscolind sufletele, oare cum va fi „Rusia noas‑
tră” peste două sau trei sute de ani?! Nu cunosc nici 
un personaj al literaturii române, de altfel o literatură 
cu valori eminamente universale, dincolo de faptul că 
sunt cvasinecunoscute în alte spaţii culturale, nici un 
intelectual sau scriitor, nici un artist de azi care să 
îndrăznească o proiecţie de o asemenea anvergură şi 
să se înfioare de gândul aruncat departe în trecut, dar 
mai ales în viitor, precum au făcut, totuşi, şi la noi, 
Eminescu, Călinescu, Sadoveanu, Blaga, Bacovia şi, 
poate, Arghezi. Se pălăvrăgeşte, din fericire, uneori 
graţios şi dăştept, inclusiv despre îngeri, dar depar‑
te, foarte departe de forţa geniului unui Călinescu. 
Tranzacţionăm pe mize meschine. Avea dreptate 
Ralea, el însuşi un atlet al tranzacţionismului. Când 
apare cineva, foarte rar, care vrea să ne scoată din 
zodia provizoratului, intră în acţiune spiritul nostru 
băşcălios, şmecheria şi vocaţia trădării. Neîncrederea 
în viitor, de care vorbeşte Eugen Simion ca de un rău 
naţional, neluarea în calcul a ceea ce va fi ori a ceea ce 
ar putea să fie ne‑au pricinuit pierderi imense şi ire‑
parabile, cele teritoriale nefiind desigur printre cele 
mai puţin importante.

Când se referă, chestionat de Andrei Grigor, la 
complexele literaturii române, de fapt ale scriitorului 
român, Eugen Simion identifică şi la acesta neîncre‑
derea în viitor şi neliniştea generată de ea: „…mâine 
nu se ştie ce va fi, vine istoria peste noi şi ne strică din 
nou socotelile, proiectele…”. Şi mai departe o apreci‑
ere poate prea severă: „Cu excepţia lui Sadoveanu, 
scriitorii români nu au timp, lucrează pe spaţii mici, 
n‑au continuitate, trec de la un model la altul, se tem 
enorm să nu fie consideraţi, Doamne fereşte!, conser‑
vatori, să nu rămână în urma Europei”. Complexul 
marginalităţii (Eugen Ionescu scria în faimosul său 
volum Nu, în 1934: „Dacă aş fi francez, aş fi geni‑
al…”) este dublat, perfect explicabil psihologic, de un 
complex al sincronizării precipitate şi cu orice chip. 
Pe care nu‑l au marile literaturi, marile culturi. Tols‑
toi se află într‑un etern sincronism cu sine însuşi, iar 
Dostoievski se raporta la Gogol. Cu deja pomenitul 
Cehov, Europa, şi nu numai ea, se străduieşte de un 
secol să fie sincronă, iar până la un punct chiar i‑a 
reuşit. Le‑a reuşit însă mai bine unor mari prozatori 
americani ai secolului XX.

Ce rol îşi asumă Eugen Simion în „spectacolul 
literaturii” şi care sunt şi au fost ambiţiile sale de 
protagonist al acestuia?: „Cineva, un confrate, a scris 
recent despre mine – ca să mă ironizeze – că am dat 

Peste toate, peste melancolia 
profundă şi discretă, domină 
imaginea prispei – şi ştiu bine 
ce înseamnă ea, din propria‑mi 
copilărie! – prispa, de unde ţi se 

înfăţişează, în toată splendoarea sa, 
priveliştea Lumii
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Alexa Visarion
Călăuzirea oarbă

„Uită‑te până când ai să vezi!” 
Constantin Brâncuşi

Privesc un album Pieter Bruegel cel 
Bătrân. L‑am cumpărat de mult de 
la un bookstore din New York de pe 
Astor Street. Îl deschid ca pe o taină 

veche… Curg prin faţa ochilor înţelesurile lumii. 
Iluminări… Pătrundere şi revelaţii în ghiocul des‑
tinului uman. Şi, dintr‑odată, simt prezenţa pre‑
zentului lumii noastre de astăzi. Lume oarbă ce 
poate fi citită în Căderea sau prăbuşirea orbilor, 
lucrare pe care am văzut‑o în 1974 la Neapole în 
Muzeul Naţional. Tempera pe pânză, 80x154 cm, 
jos în stânga semnat şi datat: Bruegel, M.D.LX.
VIII. Autenticitatea semnăturii şi paternitatea ta‑
bloului n‑au fost niciodată contestate. Desene pre‑
gătitoare pentru această capodoperă nu se cunosc 
până în prezent. 

Îmi aduc aminte că în toate descrierile re‑
vine intuirea a ceva surprinzător, sinistru… „Am 
văzut ceva înfricoşător” sau încă mai pregnant: 
„Am văzut un fel de dans macabru, ceva inform, 
dar, alături – unde şi cum nu pot să spun –, şi ceva 
calm, odihnitor”.

Am văzut, deci, o suprafaţă, nu prea adâncă, 
oblică, în primul plan format de un zăgaz, «înşira‑
te» pe o cărare – şase figuri, în mod cert orbi care 
bâjbâie, se clatină, se împleticesc şi cad, venind 
oblic din fundul primului plan stânga spre dreap‑
ta, în faţă. Ei formează un lanţ, se ţin unul de al‑
tul, primii doi căzând. În planul al doilea se văd 
în stânga acoperişuri de case, în mijloc se întinde, 
fără nimeni pe ea, o pajişte, în dreapta se află un 
copac şi apa întunecată a unui pârâu sau a unui 
şanţ mocirlos. În ultimul plan, orizontul situat sus 
este închis de o ridicătură de pământ şi de biserica 
din centru, linia câmpiei cu clădiri minuscule în 
dreapta; peste care se întinde o fâşie îngustă de 
cer luminos. Prăbuşirea orbilor se află, în opera 
pictorului, undeva la mijloc între caracterul static 
al Nunţii ţărăneşti şi dinamismul irezistibil din 
Uciderea pruncilor, lucrări pe care le‑am văzut la 
Muzeul de Artă din Viena.

Capetele celor şase orbi sunt în mod izbitor 
rânduite într‑o curbă parabolică, prin care este 
exprimată accelerarea crescândă a mişcării, pră‑
buşirea devenind inevitabilă, fatală, predestina‑
tă. Un cer mohorât acoperă deopotrivă, ca un văl 
cenuşiu, o atmosferă stranie, care face figurile să 
pară şterse, tulburi, mate, ca tonurile deschise din 
procesiunea orbilor să nu primească şi să nu emi‑
tă lumină, să rămână impenetrabile la lumină.

Semnificaţiile care pot fi înţelese direct sunt: 
orbia şi orbii, prăbuşirea, zăgazul şi undeva în 
spate copacii, satul şi biserica. Orbii sunt totodată 
pelerini, cerşetori, „nomazi”, călători fără habitat. 
Nu sunt doar orbi; cel puţin doi dintre ei, al doilea 
şi al patrulea din şir, au ochii scoşi, lumina ochilor 
le‑a fost răpusă cu forţa, ochii le‑au fost străpunşi, 
arşi sau scoşi din orbite.

Pe acest plan al semnificaţiei prime, „textu‑
ale”, tabloul arată, cum spun specialiştii, o ima‑
gine profund realistă, iar semnificaţia emoţională 
a evenimentului înfăţişat este inofensivă şi chiar 
brutal comică. Împotriva acestei argumentări 
sunt multe de spus… Apa întunecată şi mocir‑
loasă, ca şi marginea înclinată a zăgazului duc la 
concluzia că primii doi se vor îneca în mod jalnic. 
Ce se va întâmpla însă cu ceilalţi? Ei sunt într‑o 
situaţie dramatică, chemaţi parcă de apa întune‑
cată ca de o tentaţie misterioasă. Dacă prăbuşirea 
ar fi inofensivă şi concepută doar sub aspectul ei 
comic, ar fi fost inutil să fie transpusă în registrul 
„teribilului” – exprimat de feţele înfricoşătoare ale 
orbilor – şi ale fatidicului subliniat de compoziţia 
imaginii. 

Oglinda Bruegel, aşa cum am numit acest 
documentar iniţiatic, când am scris Spectacolul 
ascuns, reflectă însă o contradicţie nerezolvată. 
Monumentalitatea compoziţiei, cu figuri de mari 
dimensiuni, pare a nu fi într‑un raport firesc cu 
micimea – vorbind la figurat – elementelor concre‑
te reprezentate. Această aparentă neconcordanţă 
se rezolvă însă, iar unitatea deplină dintre struc‑
tură şi sens se va restabili pe o treaptă superioară 
a înţelegerii semnificaţiilor în sensurile sale. 

Un orb, care‑i este călăuză altui orb, este din 
secolul al XIII‑lea încoace un exemplu popular al 
lumii pe dos. În lista lucrurilor „imposibile” care 
sunt enumerate într‑o secvenţă din Carmina Bu‑
rana, îl găsim pe primul loc. Orbii îi călăuzesc pe 
orbi şi îi duc în prăpastie. Bruegel a fost marele 
plăsmuitor al lumii pe dos, recurgând în perma‑
nenţă la formule ale grotescului şi absurdului.

Ca un orb să fie călăuza unui alt orb (sau al 
altor orbi) este un exemplum al nesocotinţei – im‑
prudentia –, este deci – întrucât prudentia e pri‑
ma dintre virtuţile pământeşti – o lipsă cardinală 
de virtute. Parabola orbului care‑l conduce pe un 
alt orb se referă şi la farisei: „Ştii că fariseii au 
găsit pricină de nemulţumire în cuvintele pe care 
le‑au auzit? Drept răspuns El le‑a zis: (…) Lă‑
saţi‑I! Sunt nişte călăuze oarbe; şi când un orb că‑
lăuzeşte un alt orb vor cădea amândoi în groapă”. 

Să desluşim acum prin imaginaţia privirii 
semnificaţia escathologică: în destinul dramatic 
care se împlineşte necruţător şi căruia îi cad vic‑
time, în mijlocul naturii indiferente, câţiva orbi; 
accident care pare o întâmplare limitată în timp 
şi în spaţiu, singular, este întruchipată soarta de 
care nimeni nu poate fugi şi căreia omenirea i se 
supune orbeşte. Legile şi forţele veşnice, imuabile, 
ale naturii, trec necruţător peste viaţa indivizilor 
şi, când credem că suntem cei ce conduc, suntem 
de fapt conduşi printr‑o hotărâre ascunsă înţele‑
gerii noastre, precum nevăzătorii, spre prăpas‑
tie…

Bruegel a imprimat evenimentului înfăţişat 
o notă de tragism inexorabil, o atmosferă de neli‑
nişte înfricoşată. Tragediile sunt îmbibate de un 
comic brutal, iar înţelesul se naşte din atributele 
ontice ale fiinţei umane. Semnificaţiile se extind 
şi am putea spune că ele devin cosmice. Această 
lume nu este decât un Turn Babel înainte de sur‑
pare…

Bruegel nu pictează un peisaj de iarnă, ci 
iarna, nu nişte orbi oarecare, ci orbii, nu eveni‑
mentul istoric al răstignirii, ci martiriul ce se re‑
petă necontenit şi pretutindeni al omului în cău‑
tarea lui Dumnezeu. 

Aceşti orbi sunt pelerini, străini ce‑şi caută 
mântuirea, dar orbi fiind nu şi‑o găsesc. Forma 
imagistică creată de Bruegel se ridică la o valoare 

sublimă, într‑un mod paradoxal. „Pe malul mi‑
cului curs de apă creşte o tufă de irişi, simbol al 
virtuţii, al purităţii şi mântuirii, spre care primul 
dintre orbi, căzut, întinde mâna, dar nu o atinge. 

 Totuşi, apa întunecată – un Hades în mi‑
niatură, ascunde în colţul din stânga jos, printre 
bolovanii pleşuvi, o ramură uscată a unui tufiş 
veşted – simbol ezoteric tradiţional al păcatului 
şi al păcătoşilor – iar deasupra i se asociază şi cu‑
cuta – simbol al efemerităţii tuturor lucrurilor”. 
(Hans Sedlmayr)

* * *
Tabloul este o parabolă ce se referă la sta‑

tutul privitorului. Aceasta este semnificaţia tro‑
pologică în sens mai larg pe care o are în vedere 
Romdahl când spune: „În faţa tabloului ne simţim 
toţi membri ai acestui sumbru şir de orbi care ne 
îndreaptă împreună spre pierzanie, într‑o necru‑
ţătoare solidaritate de destin”.

Tabloul ca oglindă, ca speculum, este o for‑
mă medievală a privirii, care nu era cu siguranţa 
străină lui Bruegel. Prăbuşirea orbilor, Prăbuşi‑
rea lui Phaeton, Prăbuşirea lui Icar sunt un specu‑
lum. Oglinda Breugel nu face doar afirmaţii, ci ne 
adresează şi o întrebare, un apel. Se află în tablou 
„un personaj care‑şi îndreaptă faţa spre privitor, 
ca şi cum ar voi să apeleze la compasiunea lui”. 
Cel ce adresează acest apel este orbul al doilea, 
care se poticneşte şi care‑şi întoarce faţa desfigu‑
rată direct spre noi. Teoreticianul italian al artei 
Lomazzo, contemporan aproape cu Bruegel, face 
afirmaţia de mai sus: „Te priveşte plângând, ca şi 
când ar vrea să‑ţi vorbească despre durerea lui şi 
să te facă să participi la această durere”.

Sensurile alegorice au vibraţii armonice: Cât 
de absurde sunt faptele oamenilor, cât de nesăbu‑
ite sunt acţiunile lor, cât de fatală este credinţa 
lor greşită, cât arată de ridicol şi în acelaşi timp 
de înfricoşător! Este calea lipsită de lumina spi‑
ritului. Semnificaţia textuală, alegorică, escatho‑
logică şi cea tropologică constituie o unitate. Aşa 
cum, în interpretarea medievală, Scriptura are un 
sens împătrit, opera lui Bruegel poate fi înţeleasă 
în sens cvadruplu. 

Personajele trăiesc neliniştitor, păşind în‑
tr‑un reazem precar, într‑o procesiune grotescă, 
coborând abrupt spre apa întunecată. Înfrico‑
şătoare este procesiunea tăcută, fantomatică, a 
orbilor; nici căderea nu pare a întrerupe tăcerea 
acestei scene. 

Orbii sunt înstrăinaţii. Oarbă este înlănţui‑
rea în care se mişcă. Oarbă este întâmplarea care‑l 
duce spre prăpastie. Nesigur este terenul pe care 
se mişcă şi care îi cheamă spre primejdie. Bâjbâie, 
se apleacă, se clatină, iar atitudinea noastră osci‑
lează între râs, milă şi groază. Ambianţa generală 
creează o ameninţare... 

Din acest strat al semnificaţiilor de bază, 
din acest „fond endotim” (Lersch) al operei îşi trag 
seva straturile ei superioare, semnificaţiile care 
mă lovesc profund astăzi.

Călăuzirea oarbă la care privim acum, în 
anul 2019, ne obligă la referinţe subtile privind 
văzul şi nevăzul, cunoaşterea şi ignoranţa, conşti‑
inţa şi laşitatea în existenţa umană. 

Lumea noastră, mereu aceeaşi şi niciodată 
la fel, certifică continuu, prin măreţia şi micimea 
faptelor, scenariul orbirii ce se regenerează ne‑
contenit. Cine suntem în această lume? Unde ne 
sunt idealurile şi vizionarii? Călăuzirea oarbă şi 
prăbuşirea pot fi singurul răspuns? Trebuie să în‑
văţăm că tăcerea aceasta nu are nimic din replica 
shakespeariană, şi e doar o mască în care, fardată, 
nemernicia jubilează… r

Lumea noastră, mereu aceeaşi şi 
niciodată la fel, certifică continuu 
prin măreţia şi micimea faptelor 

scenariul orbirii ce se regenerează 
necontenit. Cine suntem în această 

lume? Unde ne sunt idealurile şi 
vizionarii?

n Cealaltă scenă
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Ediţia a treia a festivalului iniţiat de 
cineastul Cristian Mungiu a reunit 
titluri de filme independente ame‑
ricane de calibre diferite, la propriu 

şi la figurat. Unele sunt realizate cu buget mic şi 
sunt semnate de debutanţi şi semi‑necunoscuţi, 
altele se recomandă, din start, ca atracţii de neo‑
colit, graţie vedetelor sau autorilor lor. Din ultima 
categorie face parte lungmetrajul galei de deschi‑
dere, The Old Man and the Gun (regia lui David 
Lowery), cu Robert Redford în rolul principal. 
Interesul este sporit de anunţul că va fi ultima 
interpretare a octogenarului, de acum, Redford, 
numele suprapus peste însăşi ideea de cinema in‑
dependent, pentru că a fondat Institutul şi Festi‑
valul de la Sundance. Inspirat dintr‑un caz real, 
filmul îl are drept erou pe Forrest Tucker (Robert 
Redford) care, la 70 de ani, reuşeşte o evadare 
spectaculoasă din închisoarea San Quentin. Ur‑
mează o serie jafuri care pun în dificultate autori‑
tăţile, Forrest şi gaşca sa de spărgători (jucaţi de 
Danny Glover şi Tom Waits) fiind văzuţi ca un fel 
de haiduci, care restabilesc puţin echilibrul din‑
tre bogăţie şi sărăcie. Este unul dintre acele filme 
americane care glorifică aceste victorii discutabile 
asupra autorităţilor, atractivitatea peliculei fiind 
completată de prezenţa unor alţi actori agreaţi de 
public, Casey Affleck şi Sissy Spacek. 

Deşi Robert Redford şi‑a anunţat retragerea 
din actorie odată cu rolul din acest film, la vârsta 
de 82 de ani, The Old Man and the Gun nu face 
decât să forţeze renunţarea la această decizie.

Un alt titlu important al selecţiei de anul 
acesta a Festivalului Filmului American Indepen‑
dent de la Bucureşti este First Reformed, ce poar‑
tă semnătura unui regizor celebru, Paul Schrader 
(Blue Collar, American Gigolo, Mishima), sem‑
natar şi al unor scenarii pentru pelicule regiza‑
te de prietenul său Martin Scorsese (Taxi Driver 
sau Raging Bull). Nominalizat la Oscarul pentru 
cel mai bun scenariu din producţia anului trecut, 
First Reformed reactivează obsesia lui Schrader 
pentru opera francezului Robert Bresson (din care 
s‑a mai inspirit anterior), sursa de inspiraţie fi‑
ind acum Jurnalul unui preot de ţară /Le Journal 
d`un curé de campagne). Una dintre vedetele mas‑
culine emblematice ale cinematografului emeri‑
can, Ethan Hawke, interpretează rolul preotului 
Toller, un prelat baptist în plină criză de conşti‑
inţă după uciderea fiului său în războiul din Irak.

Toller este pastorul unei biserici mici şi 
decide să intervină în stăvilirea răului din lume 
atunci când cunoaşte un cuplu ciudat: Michael, 
un activist ecologist cu vederi radicale, şi soţia lui 
Mary. Reverendul Toller ţine şi el un jurnal, pre‑
cum eroul lui Bresson, unde‑i demască pe cei care 
complotează pentru otrăvirea mediului, corpora‑
tiştii şi corupţii din cler care îi protejează.

Paul Schrader mărturiseşte că decizia de a 
scrie şi regiza First Reformed a mai avut o impor‑
tantă sursă de inspiraţie, filmul polonez premiat 
cu Oscar Ida de Pawel Pawlikowski. El declara 
revistei Variety: „Când l‑am întâlnit pe Pawel, 
mi‑am zis: poate e momentul să faci acel film pe 
care ai jurat că nu o să‑l faci vreodată”. 

Surselor inspiratoare deja citate li se mai 
poate adăuga japonezul Yasujiro Ozu, un maes‑
tru al „stilului transcendental” căruia Schrader 
i‑a dedicate un strălucit eseu. Austerităţii de tip 
Bresson‑Ozu el îi asociază, însă, pasaje suprare‑
aliste, ca acela în care preotul începe să leviteze 
alături de Mary. Frumuseţea misterioasă a filmu‑
lui îi rezervă un loc privilegiat în opera cineastu‑
lui, în revenire de formă după pelicule mai puţin 
strălucite precum Canioanele şi Dog Eats Dog.

American Independent Film Festival a 
prezentat, în premieră în România, Diane, lung‑
metraj de debut în ficţiune al criticului de Kent 
Jones, directorul Festivalului de Film de la New 
York, unul dintre invitaţii la Bucureşti ai ediţiei 
2018. Produs de Martin Scorsese, filmul a primit 
o importantă distincţie a Festivalului de la Tribe‑
ca, premiul pentru Cel mai bun film (dublat şi de 
premiile pentru scenariu şi imagine). Mary Kay 
Place o interpretează memorabil pe Diane, o fe‑
meie care trăieşte singură în Massachusetts şi îşi 
reexaminează viaţa, în care i‑a pus întotdeauna 
pe ceilalţi pe primul loc, amânând împlinirea pro‑
priilor dorinţe. 

Festivalul a lansat şi Sub lacul argintiu/ Un‑
der The Silver Lake, neo‑noir‑ul lui David Robert 
Mitchell (selecţionat în 2018 în competiţie la Can‑
nes) distribuit, între timp, în sălile din România. 
Incluzând elemente de suspans, filmul are nenu‑
mărate inserţii suprarealiste, considerate un fel 
de omagiu lui David Lynch. Povestea scriitorului 
amator Sam (Andrew Garfield), un tânăr din Los 
Angeles devenit obsedat de un mogul al filmu‑
lui din Los Angeles, nu este numai una în cheie 
detectivă, ci şi o reflecţie asupra culturii pop şi 

a nivelării conştiinţelor într‑o lume obsedată de 
succes şi de bani.

Includerea în distribuţie, alături de Andrew 
Garfield, cunoscut pentru rolurile din Spider‑Man 
(Marc Webb), Silence (Martin Scorsese), Hacksaw 
Ridge (Mel Gibson), a tinerei Riley Keough, nepoa‑
ta lui Elvis Presley, văzută şi în The House That 
Jack Built (Lars von Trier) şi American Honey 
(Andrea Arnold), este o altă atracţie a filmului.

Acestor titluri americane recente le‑au fost 
asociate, în program, mai vechi filme indepen‑
dente ca Wanda de Barbara Loden sau Mandy 
de Panos Cosmatos, precum şi o selecţie despre 
adolescenţi şi cultura urbană, printre care Skate 
Kitchen de Crystal Moselle şi Mid ’90 de Johan 
Hill. Programul festivalului continuă să intere‑
seze publicul dornic să cunoască cinematograful 
american alternativ celui hollywoodian. r

Acestor titluri americane recente 
le‑au fost asociate, în program, mai 
vechi filme independente precum 

Wanda de Barbara Loden sau 
Mandy de Panos Cosmatos, precum 
şi o selecţie despre adolescenţi şi 

cultura urbană, printre care Skate 
Kitchen de Crystal Moselle şi Mid `90 

de Johan Hill
Dana Duma
Misterele solitarilor  
şi cultura pop

n  American Independent 
Film Festival

First Reformed

Under The Silver Lake

Evenimente · Academia Română
„Academician  
Mihnea Gheorghiu –  
100 de ani de la naştere”

Academia Română, în parteneriat cu Uniunea 
Cineaştilor din România, a organizat marţi, 7 

mai 2019, sesiunea comemorativă „Academician Mihnea 
Gheorghiu – 100 de ani de la naştere”. Evenimentul s‑a 
desfăşurat în Aula Academiei Române. Sesiunea a fost 
condusă de acad. Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte 
al Academiei Române şi preşedinte al Secţiei de arte, 
arhitectură şi audiovizual. Despre bogata activitate a 
scriitorului, traducătorului, dramaturgului şi cineastului 
Mihnea Gheorghiu au vorbit membri ai Academiei Ro‑
mâne, cineaşti, teatrologi, critici de artă, actori, scriitori, 
colegi, prieteni şi colaboratori, între care se numără pic‑
torul Eugen Mihăescu, membru de onoare al Academiei 
Române, prof. Laurenţiu Damian, preşedinte al Uniunii 
Cineaştilor, prof. Valeriu Râpeanu, prof. Adrian Silvan 
Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei al Acade‑
miei Române, Dinu Săraru, prof. Titus Vîjeu, prof. Alexa 
Visarion, dr. Lucian Sinigaglia, dr. Emil Boroghină. Eve‑
nimentul din Aula Academiei Române s‑a încheiat cu un 
recital al actriţei Adela Mărculescu, din ciclul de poeme 

„Anna‑Mad”, publicat de Mihnea Gheorghiu în 1942, şi cu 
proiecţia filmului „Tănase Scatiu”, scenariul Mihnea Ghe‑
orghiu, regia Dan Piţa.

Programul sesiunii: Acad. Răzvan Theodorescu, vi‑
cepreşedinte al Academiei Române: Drumul spre Europa; 
Eugen Mihăescu, membru de onoare al Academiei Româ‑
ne: Amintiri despre un senior; Prof. univ. dr. Laurenţiu 
Damian, preşedinte al Uniunii Cineaştilor: Mihnea Gheor‑
ghiu şi actul de cultură în cinematograful românesc; Prof. 
univ. dr. Valeriu Râpeanu: Un mesager al valorilor europe‑
ne; Prof. univ.dr. Adrian Silvan Ionescu, directorul Insti‑
tutului de Istoria Artei „George Oprescu”: Amintirile unui 
adolescent despre un cărturar; Prof. univ.dr. Titus Vîjeu: 
Mihnea Gheorghiu – polivalenţa cărturarului; Prof. univ.
dr. Alexa Visarion: Un drum spre Shakespeare; Dr. Luci‑
an Sinigaglia: „Conformism şi nonconformism în estetica 
teatrului contemporan”–1947, teza de doctorat a tânărului 
Mihnea Gheorghiu; Dr. Emil Boroghină: Auzit‑aţi de‑un ol‑
tean, de‑un oltean, un craiovean?

Născut pe data de 5 mai 1919, la Bucureşti, Mihnea 
Gheorghiu a fost scriitor, traducător şi cineast, membru 
corespondent al Academiei Române din 1974 şi titular din 
1996. A desfăşurat o intensă activitate didactică – a fost 
profesor şi şef al Catedrei de limbă engleză la Universita‑
tea din Bucureşti, profesor şi şef al Catedrei de teatralogie 
şi filmologie la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematogra‑
fică din Bucureşti – şi este cunoscut şi recunoscut cu deo‑
sebire pentru traducerile sale literare din limba engleză: 
de numele său se leagă traducerea integrală a operelor lui 
William Shakespeare şi Walt Whitman, precum şi a unor 
creaţii semnate de Charles Dickens, Rudyard Kipling, Ar‑
thur Miller, Tennesse Williams. A fost redactor fondator 

al celebrei reviste „Secolul 20”. În literatură s‑a manifes‑
tat deopotrivă ca poet (debutează foarte tânăr, la numai 
18 ani, printr‑o serie de poeme, reunite apoi în volumele 
„Anna‑Mad” şi „Ultimul peisaj al oraşului cenuşiu”) şi ca 
romancier, fiind atras de viaţa domnitorului‑cărturar Di‑
mitrie Cantemir, eroul a două romane cu un pronunţat 
caracter eseistic: „Două ambasade” şi „A venit un om din 
răsărit”.

A scris, de asemenea, teatru, cu deosebire drame is‑
torice, reprezentate pe scenele româneşti şi străine: „Tudor 
din Vladimiri”, „Istorii dramatice”, „Capul, „Zodia Tauru‑
lui”, „Patetica ’77”, „Fierul şi aurul”. Acestora li se adaugă 
opt scenarii de filme: „Porto Franco”, „Tudor”, „Zodia Fe‑
cioarei”, „Pădurea pierdută”, „Dimitrie Cantemir”, „Hype‑
rion”, „Tănase Scatiu”, „Burebista”.

Cariera sa literară şi cinematografică a fost în‑
cununată cu o serie de premii, între care: Premiul „I. L. 
Caragiale” al Academiei Române, premii ale Uniunii Scri‑
itorilor şi Uniunii Cineaştilor, premiile speciale ale festi‑
valurilor internaţionale de film de la Barcelona, Buenos 
Aires, Mar del Plata. A fost decorat cu „Meritul Cultural”, 
clasa I, Ordinul „Apărarea Patriei”, Ordinul Naţional 
„Pentru Merit” şi Ordinul de Merit cu Stea de Comandor 
(Germania). 

A fost ofiţer al Ordinului Literelor şi Artelor con‑
ferit de Republica Franceză, Comandor al Ordinului Re‑
publicii Italiene, Comandor al Ordinului Regal „Orania şi 
Nassau” (Olanda) şi a primit titlul de Cetăţean de onoare 
al oraşului New Orleans.

S‑a stins din viaţă la vârsta de 92 de ani, pe data de 
11 decembrie 2011, la Bucureşti.

Biroul de presă al Academiei Române
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Constantin Lupeanu
Un artist fenomenal

Corespondenţă din China 
n Romane pe‑un picior

Într‑o zi de vineri, pe 8 martie 2019, am 
susţinut vernisajul expoziţiei „Mise en 
scene” a lui Sergiu Roman, artist român 
rezident în Shanghai. Lume puhoi. Se 

dusese vestea prezentării în Beijing a unor creaţii 
de excepţie. Într‑adevăr, Sergiu Roman îşi con‑
struieşte tablourile cu migală şi o logică a sa, con‑
trolată de o gândire filosofică. El creează o lume 
care îi aparţine, se foloseşte de spaţiu, când vesel, 
luminos, plăcut, în culori deschise, cu deosebire 
roz, când încifrat în simboluri abstracte pentru 
a transmite emoţie, pentru a se exprima pe sine. 
Sergiu Roman dă dovada unui gânditor dublat cu 
fecunditate de pictorul stăpân pe uneltele sale, 
promotorul unui stil care va marca, suntem si‑
guri, pictura secolului XXI.

Artistul s‑a prezentat el însuşi publicului 
captat de lucrările care înveşmântaseră pereţii in‑
titutului în crâmpeie de lumină. Se aştepta cheia 
descifrării acesti arte nobile, surprinzătoare, aca‑
paratoare, misterioase. 

Sergiu Roman este un bărbat nu foarte înalt, 
simplu, modest, cu o dublă aparenţă – robusteţe 
şi fragilitate, ilustrată, deopotrivă pentru om şi 
artist, prin pasiune şi cultură. Vorbeşte calm, cu 
tâlc şi se simte siguranţa ideilor în tonul blând, 
grijuliu de a nu lăsa nimic nedefinit. La festivi‑
tatea de la institut, expresia personală a facilitat 
înţelegerea atât a imaginilor încorporate, cât şi a 
ansamblului lucrărilor, precum şi paleta modernă 
a creaţiei româneşti contemporane.

El a prezentat convingător „contribuţiile 
româneşti” în arta modernă, încheind cu elegan‑
ţă: „Pe lângă eforturile personale ale artiştilor de 
promovare prin expoziţii şi publicaţii interne şi 
internaţionale, cea mai importantă instituţie care 
aduce la cunoştinţa publicului din toată lumea ul‑
timele noutăţi din arta românească este Institutul 
Cultural Român, autoritate fără de care cultura 
României nu ar putea ajunge atât de uşor pe trei 
continente.”

Specialiştii chinezi prezenţi s‑au grăbit să 
publice comentarii în termeni elogioşi despre ex‑
poziţie şi artistul român. 

Doamna Liu Lijun, curator: „Lucrările picto‑
rului Sergiu Roman sunt profunde, emană sensuri 
filosofice, o înţelegere a universului, reprezintă o 
analiză a inteligenţei omenirii, dar şi explorarea 
inimii. Picturile exprimă diferite forme de artă, 
inclusiv esenţa picturii orientale, într‑un colorit 
perfect, în linii picturale netede, abilităţi pictura‑
le solide.”

Zhang Wenxiang, prof.univ.dr., unul dintre 
personalităţile de seamă ale artei plastice chineze 
de azi, portretist căutat: „Am participat şi am luat 
cuvântul la vernisajul de la Institutul Cultural 
Român de la Beijing al expoziţiei pictorului Ser‑
giu Roman, o personalitate distinctă. El posedă 
un stil realist şi totodată romantic, impresionist. 
În lucrările sale se poate observa coexistenţa ar‑
monioasă a omului cu natura, unde viaţa îşi are 
originea într‑un spaţiu tridimensional din stră‑
fundurile universului.”

Doamna Tao Hong, ziarist, Revista Schim‑
buri Culturale: „Expoziţia deschisă la Institutul 
Cultural Român de la Beijing este impresionantă. 
Lucrările artistului român, de la „The first living 
creature was like a lion” şi până la lucrările de 
mari dimensiuni de reală ţinută, ca „Ides of Mar‑
ch”, cuprind diverse simboluri şi litere aşternute 
pe pânză şi ele par relativ simple, iar culorile sunt 
calde. La acestea se adaugă însă tonuri gri, sim‑
bolurile, literele şi alte elemente devin complicate, 
subsumând ideea că omul trebuie să cerceteze, să 
descopere, să gândească multitudinea de lumi în 

permanentă schimbare. Caracteristica de bază a 
acestor creaţii este exprimarea prin concepte filo‑
sofice. Cu toate că n‑am putut descifra toate sim‑
bolurile şi literele picturilor, privindu‑le, am avut 
un sentiment de seninătate şi lumină intensă”.

Pictorul She De, cunoscut sub numele cu 
care semnează lucrările de caligrafie mai ales, Li‑
ang Zheng, a scris pe larg, însă spaţiul editorial 
nu ne permite să‑i preluăm articolul de substan‑
ţă. El scrie: „Mijloacele de modelare bogate, cum 
sunt spaţiul, culoarea şi utilizarea liniei, reprezin‑
tă caracteristicile sale cele mai de seamă. Reţine 
tehnica de pictură a emoţiei sumbre, care conţine 
culoarea mistică, emoţia fricii, conotaţia elevată. 
Sergiu Roman ştie să transforme expresia natura‑
lă în abstracţiune. Lucrările lui pot deveni pentru 
noi material de referinţă şi de studiu a artei Ro‑
mâniei moderne.”

Într‑o intervenţie de final, absolut necesară 
pentru fixarea ideilor celor prezenţi la vernisaj, 
Diana Roman, curator, critic şi consilier artistic, 
a evidenţiat sensurile exacte ale evenimentului şi 
ale tablourilor expuse. 

„Artistul îl face pe privitor martor la crearea 
lumii, al pre‑ordonării lucrurilor”, explică Diana 
Roman, „utilizând tehnici diferite (desen în căr‑
bune, tuşe gestuale, expresioniste, pointillisme, 
impasto, dripping), suprapunând zone diferite ca 
mod de semnificare (color field versus scriere etc.), 
ca şi când ar intenţiona să înfăţişeze simbolic, si‑
multan, toate nivelurile existenţei: micro şi ma‑
crocosmosul, lumea interioară şi cea fizică, istoria 
omenirii şi destinul individual, ordinea şi haosul, 
trecutul şi prezentul. Arta lui Sergiu Roman are 
impact imediat asupra privitorului prin forţa com‑
poziţiilor, prin cromatica puternică în care con‑
trastele de calitate joacă un rol principal în accen‑
tuarea elementelor structurale ale pânzelor sale.”

Istorisirea acestui reper al artei româneşti 
şi europene nu poate să nu ofere spaţiu unei pre‑
cizari deloc de circumstanţă a artiştilor: „În înche‑
iere, aş vrea să precizez că acest proiect personal 
artistic al lui Sergiu Roman şi de curatoriat, în 
ceea ce mă priveşte pe mine, a beneficiat din start 
de extraordinara colaborare a echipei ICR Beijing 
şi vreau cu această ocazie să mulţumim din suflet 
domnului director Constantin Lupeanu şi doam‑
nei referent principal Antonina Dragne Ciuceanu 
pentru sprijinul oferit în materializarea acestui 
eveniment”.

Tânărul pictor Sergiu Roman este cu sigu‑
ranţă un căutător febril al adevărurilor lumii, 
avansând pe calea sigură a reuşitei spectaculoase. 

 Beijing, Martie 2019

Tânărul pictor Sergiu Roman este 
cu siguranţă un căutător febril al 
adevărurilor lumii, avansând pe 

calea sigură a reuşitei spectaculoase
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Cea mai importantă manifestare a co‑
munităţii israelienilor originari din 
România, desfăşurată în luna aprilie 
la Tel Aviv şi intitulată „Omul Anu‑

lui – Cartea Anului 2018”, a fost un mare succes, o 
adevărată sărbătoare a comunităţii româneşti din 
Israel. 

Scriitorii, membri ASILR, pot fi fericiţi că 
au avut parte de un eveniment remarcabil care a 
început în ziua de 16 aprilie, când o delegaţie a vi‑
zitat Oraşul Sfânt – Ierusalim. Vizita a început la 
Aşezămintele Româneşti, unde Arhimandritul Te‑
ofil Anăstăsoaie i‑a întâmpinat pe oaspeţii veniţi 
din România. După momente de bucurie spiritua‑
lă, delegaţia a pornit însoţită de secretarul Aşeză‑
mintelor Româneşti, maica Nicoleta Gogean, în‑
tr‑un periplu prin cetatea veche a Ierusalimului.

La ora 13:00 Ministrul pentru Românii de 
Pretutindeni, Natalia Intotero, preşedintele ASI‑
LR, subsemnatul, rabinul I. Wasserman, dir. ICR 
Tel Aviv, Cleopatra Lorinţiu, consilier av. Orlando 
Culea, consilier politic Oana Tudosie, însoţiţi de 
presă, au fost primiţi de viceprimarul Ierusalimu‑
lui, Yossi Deutsch. Desfăşurate în sala mare de 
consiliu a primăriei capitalei, discuţiile s‑au axat 
pe îmbunătăţirea relaţiilor dintre cele două ţări 
şi pe intensificarea schimburilor culturale dintre 
România şi Israel. Ca semn de preţuire şi prie‑
tenie, viceprimarul capitalei a invitat delegaţia 
română să viziteze celebra terasă a primăriei de 
unde se poate admira Oraşul Sfânt în toată splen‑
doarea lui.

Vizita a continuat printr‑o deplasare la Zi‑
dul Plângerii. Oficialii români, însoţiţi de rabinul 
comunităţii, I. Wasserman, au avut posibilitatea 
să cunoască locurile sfinte ale iudaismului, să 
pună întrebări şi să primească explicaţii pertinen‑
te, precum şi să se roage şi să pună un bileţel în 
Zidul Plângerii.

Ziua s‑a încheiat cu o vizită la kibuţul Ra‑
mat Rachel, unul dintre ultimele aşezăminte de 
gen în care comunitatea trăieşte după primele re‑
guli de înfiinţare a kibuţurilor.

*
A doua zi, ziua Galei de Premiere, a fost una 

cu adevărat specială. Sala de festivităţi a sediului 
central al Mişcării Kibbutz din Tel Aviv, proiecta‑
tă de arhitectul Shmuel Mestechkin şi inaugurată 
în 1969, a găzduit miercuri, 17 aprilie, cea de‑a 
XI‑a gală de decernare a premiilor „Omul anului 
– Cartea anului 2018”, eveniment organizat de 
ASILR, cu sprijinul Ambasadei României la Tel 
Aviv, al Centrului Cultural Israeliano‑Român, al 
Fundaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Iu‑
daismului Român în frunte cu rabinul comunită‑
ţii, rav. Iosef Wasserman, al Organizaţiei Unitare 
a Originarilor din România (AMIR), condusă de 
dl. ministru Micha Harish. Anul acesta, galele de 
premiere „Omul Anului” şi „Cartea Anului” s‑au 
desfăşurat sub sloganul „Împreună” – „Be’Yahad”. 
Parteneri media: Agerpres, TVR, Antena 1. Eve‑
nimentul a fost amplu mediatizat şi de DC News, 
Ştiri pe surse, ziarul Profit, b1.ro etc. 

Publicul sosit din toate colţurile ţării împre‑
ună cu oficialii din România şi din SUA, perso‑
nalul Ambasadei, musafirii din România, repre‑
zentanţii ICR Tel Aviv, reprezentanţii cultelor şi 
personalităţi israeliene s‑au întâlnit într‑o sărbă‑
toare a culturii şi a limbii române.

Seara a fost deschisă de subsemnatul, care 
a anunţat sloganul sub care se desfăşoară galele 
de anul acesta: „Despre noi, comunitatea româ‑
nă din Israel, în comparaţie cu alte comunităţi, 
se spune că suntem una cu multe divergenţe de 
opinii. De aceea, anul acesta am făcut un apel la 
cele mai importante organizaţii româneşti de a fi 
«Împreună», uniţi, pentru că promovarea culturii 
nu trebuie să ţină cont de culoare politică, de inte‑
rese personale sau de ambiţii proprii. Împreună, 

cu toţii putem face ca de aici, de la 2.500 kilometri 
depărtare, să simţim România aproape, chiar în 
sufletul nostru”.

În continuare, am prezentat premiul „Omul 
Anului din România”: „Trăim în Israel, dar sun‑
tem foarte atenţi la tot ce se întâmplă în ţara noas‑
tră‑mamă. Am discutat, am analizat şi am supus 
la vot propunerea pentru «Omul Anului 2018» din 
România. N‑a fost uşor, dar am luat în calcul în‑
tâlnirile cu Diaspora, dialogul coerent cu românii 
care trăiesc pe toate continentele şi până la urmă 
am ales un... globe trotter. Omul care a alergat 
pe toate meridianele pământului ca să unească 
românii de pretutindeni, să premieze excelenţa 
românească şi să evidenţieze valorile culturale şi 
spirituale româneşti. Doamnelor şi domnilor, în 
aplauzele dvs, am onoarea să o invit pe scenă pe 
doamna Natalia Elena Intotero, ministrul româ‑
nilor de pretutindeni.

Distinsă doamnă ministru, una dintre valo‑
rile iudaismului este recunoştinţa, de aceea vă rog 
să ne permiteţi să vă acordăm distincţia «Omul 
Anului 2018» şi medalia Ierusalimului, Terra 
Santa, ca expresie a recunoştinţei evreieşti pen‑
tru dezvoltarea dialogului intercultural şi promo‑
varea cu succes a identităţii româneşti pretutin‑
deni în lume unde trăiesc români şi se vorbeşte 
româneşte”. 

Premiul „Omul Anului din Israel”, împreu‑
nă cu o medalie guvernamentală israeliană nu‑
mismatică, a fost acordată unui om de ştiinţă de 
renume mondial, cercetător distins cu numeroase 
premii internaţionale – acad. prof. dr. Jean‑Ja‑
cques Askenasy. El este al cincilea om de ştiin‑
ţă israelian care a devenit membru de onoare al 
Academiei Române, de‑a lungul a 150 de ani de 
existenţă a acestei instituţii, fiind specialist în do‑
meniul neuroştiinţelor, dedicat cercetării şi îmbu‑
nătăţirii vieţii omului.

S‑au conferit în continuare premiile Kavod, 
care înseamnă onoare şi gratitudine. Sunt premii 
de recunoaştere a contribuţiei la dezvoltarea şi 
promovarea tradiţiilor iudaice, relaţiilor de prie‑
tenie prin activităţi, proiecte, parteneriate, în Ro‑
mania, în Israel, în lume.

A fost invitat pe scenă Consulul general al 
României la New York, Excelenţa Sa domnul avo‑
cat Radu Cătălin Dancu. Sosit special din Statele 
Unite într‑o vizită foarte scurtă, dânsul a străbă‑
tut jumătate din globul pământesc ca să fie pre‑
zent în Israel. „Iată, împreună, acest cuvânt, ca‑
pătă sens şi acoperire prin faptă. Domnul Consul 
General, avocat Radu Cătălin Dancu este un mare 
iubitor al culturii iudaice, un promotor al valori‑
lor comune româno‑israeliene. Contribuţia Sa la 
consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de prietenie 

Dragoş Nelersa
Gala de premiere „Omul Anului – 
Cartea Anului 2018” la Tel Aviv

n Corespondenţă din Ţara Sfântă Vizita a continuat printr‑o deplasare 
la Zidul Plângerii. Oficialii români, 

însoţiţi de rabinul comunităţii, I. 
Wasserman, au avut posibilitatea 

să cunoască locurile sfinte ale 
iudaismului

dintre România, America şi Israel este foarte im‑
portantă şi probată prin fapte, prin acţiuni con‑
crete, rezultate palpabile. Excelenţele voastre, 
împreună să‑i acordăm acestui bun prieten al 
evreilor şi al Israelului «Premiul Kavod» – onoare 
şi gratitudine evreiască şi medalia Ierusalimului, 
Terra Santa”, a spus moderatorul.

În continuare, a urcat pe scenă fostul mi‑
nistru, domnul Micha Harish, pentru ca împre‑
ună să fie acordate următoarele premii. Au pri‑
mit distincţii: consilierul Primăriei Municipiului 
Bucureşti av. Orlando Culea; directorul general 
Tarom Tel Aviv, doamna Daniela Dragne; mana‑
gerul societăţii Framinor, domnul director Marian 
Coman; rabinul pensionarilor din Tzahal, rav. Io‑
sef Harel; directoarea Fundaţiei Wilhelm Filder‑
man, doamna Janina Ilie; director Robert Schorr, 
conducătorul secţiei de cultură din cadrul FCER. 
Cei doi delegaţi ai FCER prezenţi la Tel Aviv au 
fost declaraţi ambasadori culturali pe meleaguri‑
le Ţării Sfinte. Ei au adus mulţumiri sprijinului 
de care se bucură din partea FCER, personal din 
partea preşedintelui Federaţiei dr. Aurel Vainer. 

După un respiro muzical cu marea doamnă 
a operei române, soprana Daniela Vlădescu, a ur‑
mat premierea scriitorilor.

*
Premiile „Cartea Anului 2018” au fost acor‑

date astfel: Magdalena Brătescu – Cromatica Fe‑
ricirii (proză); Paul Leibovici – Jurnal de călătorie 
(reportaj turistic literar); Alexandru Andy – Adio 
Mamă! (proză umoristică); Ernest Huşanu – Ră‑
dăcini (proză scurtă memorialistică); Francisca 
Stoleru – Casa de pe Colina Doamnei (roman soci‑
al); Tellu Aberman – Lecţii de viaţă (proză scurtă); 
Harry Bar Shalom – Oraşul de demult (roman bio‑
grafic); Ada Shaulov – Dragoste în Amurg (roman 
de dragoste); Arie Kupferschmidt – Israelul prin 
ochii unui cetăţean de rând (comentarii politice); 
Silvia Katz Ianăşi – Rătăciri (roman contemporan 
de suspans); Teşu Solomovici – Premiul pentru 
cartea de istorie; Rely Schwartzberg – Dragoste 
cu trandafiri albi (debut promiţător). De aseme‑
nea, s‑au acordat Premiile „Opera Omnia” pentru 
opera bogată, activitatea literară de prestigiu în 
slujba cititorilor şi a condeiului de limbă română 
scriitorilor: Bianca Marcovici, Maria Găitan Mo‑
zes, Madeleine Davidson, Petre Cioclu.

Premiul „Criticul literar al anului” a fost în‑
mânat doamnei Hedi Simon, iar Premiul „Jurna‑
listul Anului” – domnului Edy Grossman. 

Hiturile interpretate în final de Haim Rotter 
au închis seara într‑o notă de armonie, cu gândul 
la sărbătorile care urmează, atât la evrei, cât şi la 
creştini. Mereu „Împreună – be’Yahad”. r

Cavalerii Limbii Române – Scriitorii Israelieni distinşi cu premiul „Cartea Anului 2018”
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Înainte din poveste mult mai 
este: Biblioteca romilor pen‑
tru copii. A fost odată ca ni‑
ciodată şi dacă n‑ar fi nu s‑ar 

mai povesti… este un început de poves‑
te, dar de data aceasta o poveste reală, 
la care lucrăm de mai bine de zece ani. 
Este o poveste plină de alte poveşti şi 
una dintre acestea merită povestită 
acum. Este vorba de Biblioteca romilor 
pentru copii găzduită de Muzeul Cultu‑
rii Romilor din Giuleşti, Bucureşti, şi o 
parte a proiectului dedicat literaturii 
illustrate pentru copii Harap‑Alb, inspi‑
rat de modelul suedez Junibacken din 
Stockholm, Suedia. Într‑o zi de iarnă, în 
Suedia, m‑am întâlnit cu Staffan Götes‑
tam, fondatorul spaţiului de cultură pentru copii Junibacken din Stockholm, şi 
am discutat ideea unui spaţiu asemănător în România, dar care să povestească 
poveşti româneşti şi care să se numească Casa cu poveşti Harap‑Alb sau, şi mai 
simplu, Harap‑Alb. Spaţiul suedez, înfiinţat în 1996, are ca punct de plecare po‑
veştile cunoscutei scriitoare suedeze pentru copii Astrid Lindgren (1907–2002), 
printre care şi cele despre Pippi Şoseţica, spaţiul numindu‑se Junibacken după 
numele unui loc fictiv din povestea unei alte fetiţe pe nume Madicken. Va fi şi 
o dată când vom putea intra în spaţiul Harap‑Alb şi vom putea vedea acolo mai 
întâi o piaţă cu tot felul de poveşti. Ne vom putea întâlni şi juca cu unele dintre 
cele mai iubite personaje din cărţile româneşti pentru copii, cum ar fi Capra cu 
trei iezi, Harap‑Alb, Păcală (Ion Creangă), Haplea (Nicolae Batzaria & Marin 
Iorda), Fram Ursul Polar (Cezar Petrescu), Ionică Mincinosul (Alexandru Mi‑
tru), Zdreanţă (Tudor Arghezi), Domnul Goe (I.L. Caragiale), Lizuca şi Patrocle 
(Mihail Sadoveanu), pinguinul Apolodor (Gelu Naum), Ciorică din Basme ţigă‑
neşti (Viorica Huber), motanul Arpagic (Ana Blandiana), zmeii din enciclopedia 
lui Mircea Cărtărescu, Ela cea fără de cuvinte (Victoria Pătraşcu şi Cristiana 
Radu), spiriduşii din Pădurea muzicală (Cristina Andone, Adriana Gheorghe, 
Sebastian Opriţă şi Tea Oltean), Martinel (Sînziana Popescu şi Andra Badea), 
zâna bună din Ferentari (Adina Rosetti şi Irina Dobrescu), pisicile salvatoare 
(Vasile Ernu şi Veronica Neacşu) şi tot aşa, o mulţime de alte personaje îndră‑
gite, create de scriitori şi ilustratori de carte românească pentru copii. Apoi, 
Trenuleţul cu poveşti va pleca din gara Humuleşti, purtându‑ne într‑o călăto‑
rie fantastică printre poveştile lui Ion Creangă, repovestite într‑un limbaj viu, 
modern, care descrie o lume de demult, plină de veselie şi lacrimi, aventură şi 
emoţie, o lume în care ne putem regăsi cu toţii. 

În vagonul de tren care se clatină uşor pornim de la casa copilăriei lui 
Creangă şi ne îndreptăm către marginea satului, unde Nică se duce la scăldat. 
Călătorim apoi prin poveşti şi povestiri, văzând Soacra cu trei nurori, Capra cu 
trei iezi, Punguţa cu doi bani, pe Danilă Prepeleac, apoi Povestea porcului, Stan 
Păţitul, chiar şi Harap‑Alb, Fata babei şi fata moşului, Ivan Turbincă, Moş Ion 
Roată şi Unirea, Cinci pâini, Povestea unui om leneş şi Amintiri din copilărie. 
În afară de limba română, comentariul călătoriei cu Trenuleţul cu poveşti vă 
poate însoţi în limba engleză, franceză, germană, rusă, romani sau maghiară. 
Se coboară apoi din Trenuleţul cu poveşti în casa celui mai bun povestitor, Ion 
Creangă. În Casa lui Nică Creangă, unde se poate alerga, unde vă puteţi căţăra 
la pupăza din tei şi coborî în pivniţă, puteţi proba îmbrăcăminte specifică vremii 
satului românesc din secolul XIX, vă puteţi juca în bucătăria mătuşei Smaran‑
da, şi puteţi porni mai departe la drumul fanteziei cu calul bunicului David. r

Arina Stoenescu
Biblioteca romilor pentru copii

n Corespondenţă din Suedia

 Într‑o zi de iarnă, în Suedia, 
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Götestam, fondatorul  
spaţiului de cultură pentru 

copii Junibacken din 
Stockholm, şi am discutat  

ideea unui spaţiu  
asemănător în România
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Sorin Lavric
Decoct de femeie

„Scrisă performant şi de o stranie originalitate a 
subiectului, în contrast cu ceea ce a publicat până acum 
Sorin Lavric, cartea uimeşte prin amestecul insolit de 
conceptualizări cât mai abstracte şi evocări din zona ero‑
sului acut. Identific în paginile ei, bine mascat, un mi‑
soginism existent la mai toţi gânditorii de filosofie, aici 
rezultat al privirii reci a celui care cândva a frecventat 
sala de disecţie medicală. Sub bisturiul de azi este femi‑
nitatea, perenă sau căzută în efemer. Ficţiunea literară 
este convocată să ilustreze tipologii pe care autorul le 
transferă cititorului complice.

Din câte îmi pot da seama, cunoscându‑l de mult 
timp, Sorin Lavric imaginează tipologii feminine precum 
altădată Rubens picta aceeaşi voluptuoasă femeie văzută 
din unghiuri diferite, multiplicând‑o de parcă ar fi fost 
tot alta; sau precum Maillol o modela în marmoră sau 
bronz exclusiv pe Dina, modelul său plastic şi apoi soţie, 
ilustrând astfel figuri simbolice: fluviul, muntele, marea, 
ba chiar prin siluete robuste şi Ars Amandi a lui Ovidiu.” 

Ion Papuc

Aura Christi
Geniul inimii, roman în versuri,
Ediţia a II‑a

„Geniul inimii al poetei Aura Christi este un dialog 
de excepţie între om şi divinitate, între cer şi pământ. 
Prin viziunea sa pătrunzătoare, exuberanţa de idei, deli‑
cateţea sentimentală şi limba plină de forţă şi tensiune, 
autoarea ne‑a dezvelit un suflet pur, candid şi viu, care, 
de altfel, într‑o lume contemporană cu pluraritatea valo‑
rică, ocurenţa zilnică de conflicte şi anxietate, ne alintă 
inimile ca o adiere de vară, o lumină în beznă şi o ardere 
renăscătoare şi dătătoare de căldură pe gerurile iernii.”

Ding Chao (China)
„Cartea Aurei Christi Geniul inimii pare o stâncă 

masivă, singuratică, într‑un peisaj «mioritic». Geniul ini‑
mii are originalitate şi forţă. (…)

Aura Christi poate fi mândră de o realizare majo‑
ră, cu totul originală. Probabil, nu l‑a citit pe romanticul 
britanic Wordsworth; dar el e cel care a scris (sau a înce‑
put să scrie) o memorabilă autobiografie în versuri. Pu‑
ţini l‑au continuat. Am putea spune că Aura se numără 
printre cei puţini. (…) Geniul inimii pare o gigantică rocă 
aşezată într‑o câmpie: nu seamănă cu nimic.” 

Virgil Nemoianu

Aura Christi
Ostrovul Învierii, roman în versuri

„E dificil de găsit un poet sau un filosof care să 
poată, cu lirica sa, să‑ţi acapareze simţurile, sufletul, să 
lase un semn profund asupra felului tău de a privi lumea. 
Prin complexa ei simplitate care este forma unei infinite 
bogăţii interioare, Aura Christi îl conduce pe cititor în 
viscerele fiinţei. Cruciali pentru poetica Aurei Christi 
sunt ochii, izvor de viaţă, piatră pe care totul se zideşte: 
în actul de a vedea Aura regăseşte întreaga mistică a fi‑
inţei, ce vede şi visează vortexul planetelor din înalturi 
până în abisurile începutului, când totul se inventa  «din 
Ochi». Pe acţiunea de a vedea se bazează, deci, totul, in‑
clusiv posibilitatea de a cunoaşte, dar nu e o vedere apo‑
linică, nici platonică, ci mai degrabă vederea ce naşte din 
întuneric, o capacitate de cunoaştere ce nu vrea să în‑
ţeleagă, să exorcizeze suferinţa, ci o consideră matricea 
fiinţei. Aura exprimă filosofie când scrie poezie, exprimă 
poezie când face filosofie, şi face asta pentru că, tocmai în 
acest cerc hermeneutic, se află propria ei viaţă.”

Francesco Corsi (Italia)
„Avem în faţă o artistă bogată în imaginaţie, liberă 

şi stăpână pe propria‑i artă, o surprinzătoare mistică mo‑
dernă pe care o salut din Madrid.” 

Héctor Briosos (Spania)


