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Roza vînturilor

Idei, oameni, fapte
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Încerc să găsesc un temei pentru 
a-mi depăna amintirile, între atîtea 
mărturii ale trecutului pe care 
contemporanii le-au trăit şi le-au 
scos la lumină. Este desigur foarte 
tîrziu acum – la peste optzeci de 
ani, să încep o poveste care ar putea 
sfîrşi de la început.

Îmi zic că la urma urmei o fac 
pentru mine. Sînt dator mie însumi 
să mă povestesc, să-mi aduc aminte, 
să mă citesc. Şi sînt dator celor ce 
m-au făcut să fiu cine sînt, părinţilor, 
dascălilor mei, prietenilor şi celor 
întîlniţi în lunga mea călătorie. 

Da! Domnilor! 
Sînt responsabil!

sau
 Les pervers 
narcissiques  

Această lume exterioară, 
care  poate  în to tdeauna 
să te salveze de orice, ei 
se prefăceau că n-o văd, 
încăpățînați cum erau să 
mîngîie himerele lor prea 
reale.

 Albert Camus
 

Gabriel Andreescu în articolele 
scrise, Compromiterea lui Mircea 
Iorgulescu: responsabilități - I  și 
II,  are foarte multă dreptate și, 
de  la început,  ne pune în gardă: 
…ce înseamnă să lași cazurile 
de deconspirare pe seama unor 
formatori de opinie care nu înțeleg 
fenomenul – și nu au cum să-l 
înțeleagă fără exercițiu profesional.

Analiza de caz dovedește că 
G.A. are înțelegerea fenomenului 
de deconspirare, are exercițiu 
profesional, iar ceilalți sînt niște  
ingnoranți. Cine? Direcția de 
Investigații CNSAS, Colegiul 
CNSAS, Biroul Juridic CNSAS, 
C u r t e a  d e  A p e l  B u c u re ș t i 
(sentința din 9 feb. 2011),  Dorin 
Tudoran, Bujor Nedelcovici, Tudor  
Țepeneag, Florica Jebeleanu Vieru, 
Radu Ioanid…Toți ! Dar absolut 
toți sînt niște amatori  lipsiți de 
profesionalism care doresc să-l 
compromită pe M.I. (Iorgulescu, o 
victimă colaterală?) care a vrut să 
facă bine colegilor lui, scriitorilor 
și a sprijinit literatura din acea 
epocă. Dacă a fost  amintit  Dorin 
Tudoran și  cartea lui, Eu, fiul 
lor,  cum de s-a uitat cine a 
scris Postfața?! Amneziile nu sînt 
întîmplătoare și, în detaliu, se 
ascund Îngerul, dar… și Satana. 

Dar pentru a nu lungi vorba, 
G.A. dovedește că nu cunoaște 
(sau nu vrea să cunoască) anumite 
aspecte juridice ale dezinformării, 
procedura de interogatorii și 
concluziile la care ar fi trebuit 
să ajungă:

În virtutea Legii Nr. 187/1999 
și prin Ordonanța de Urgență NR. 
16/2006, se numește informator sau 
colaborator al poliției comuniste 
orice persoană care a furnizat sau 
înlesnit transmiterea de informații, 
indiferent sub ce formă, precum 
note și rapoarte scrise, relatări 
verbale consemnate de lucrătorii 
operativi.

Sîn t  l a  curent  cu  toa te 
Ordonanțele de urgență care 
au fost votate din 2008 și pînă 
la Decizia Nr. 672 referitoare la 
excepția de neconstituționalitate a 
prevederilor Ordonanței de urgență 
a Guvernului Nr. 24/2008 din 2012 
privind accesul la propriul dosar 
și deconspirarea Securității. Este 
încă o dovadă evidentă că puterea  
politică  poate să influențeze 
și chiar să  schimbe anumite 
hotărîri ale justiției. Cea de-a 
treia putere în stat, Justiția, nu 
este liberă în România, ea fiind 
subordonată puterii politice și 
executive. Nimeni nu protestează 
și nimeni nu se revoltă față de 
acest…abuz al puterii politice.

Patria românească 
văzută de 
Michelet

 

Acum un veac, în jurul revoluţiei 
de la 48, atunci cînd Țările Româneşti 
se străduiau să renască politiceşte, o 
mînă de Români inimoşi au ştiut să 
cîştige la cauza lor pe unul din marii 
scriitori francezi ai timpului – pe 
Jules Michelet – istoric elocvent şi 
profetic, mare democrat şi partizan 
al «naţionalităţilor» robite. Alături 
de celălalt mare prieten al nostru, 
Edgar Quinet, şi de patriotul polonez 
Mickiewicz, Michelet a luptat ani de 
zile în cetăţenia liberală de la Collège 
de France, pentru realizarea acestei 
emancipări naţionale a popoarelor, în 
care vedea pentru Franţa o datorie 
de onoare.

Despre Români, îl informează 
oameni ca Ion Ghica, C. A. Rosetti, 
Dumitru Brătianu. Cercetase scrierile 
lui Bălcescu, pentru care dovedeşte 
cea mai vie admiraţie, citise descrieri 
făcute de călători în părţile noastre. 
În totul, o informaţie modestă, dar 
suficientă pentru a permite marelui 
vizionar să-şi formeze despre noi şi 
misiunea noastră o concepţie hotărîtă, 
iluminată de puternice sentimente de 
simpatie, cristalizată în vehemente 
îndemnuri la acţiune, care vor sta 
la însăşi temelia încercării noastre 
revoluţionare de la 1848.

Eşecul acestei revoluţii  nu 
descurajează pe Michelet. Credinţa 
lui în viitorul României rămîne 
intactă: o va exprima în paginile pe 
care le consacră Românilor la 1851, 
pagini de vie coloratură romantică şi 
de mare răsunet, din care se înalţă 
chipul unei Românii latine, bătută 
de vînturile soartei, dar meritînd să 
trăiască şi să se afirme în libertate, 
tocmai pentru stăruinţa ei milenară 

la cea mai primejdioasă răspîntie a 
Europei. Căci, scrie Michelet, valul 
se schimbă mereu, dar fondul acestui 
neam rămîne acelaşi. De la Traian 
pînă astăzi, România şi-a rămas 
credincioasă sie însăşi, neclintită 
în geniul său primitiv. Popor născut 
pentru suferinţă, natura l-a înzestrat 
cu două daruri care-i asigură durata: 
răbdarea şi elasticitatea, care fac 
ca, mereu înconvoiat, el se ridică 
mereu, cu acea rezistenţă mlădioasă 
a zăgazului de nuiele, de care se 
sparge Oceanul. 

Aşa gîndea, aşa scria Michelet 
acum un veac. Vedea atunci un 
neam românesc de păstori virgilieni, 
cu biserici şi  t inde zugrăvite 
de mîna ţăranului, cu jocuri şi 
obiceiuri păstrate de la străbunii 
Romani, spunîndu-şi încă durerile 
în graiul rustic al acestora, în 
graiul «pădurilor şi al cîmpurilor», 
contopit cu natura ţinutului pe care 
îl locuieşte. Marele istoric-poet citise 
într-adevăr Doinele lui Alecsandri, în 
proaspăta traducere a lui Voinescu şi, 
citindu-le, făcea această mărturisire: 
«Cum deschizi cartea, o ciudată 
mireasmă îmbătătoare te pătrunde 
pînă la inimă. Şi plîngi, fără să ştii 
bine de ce ».

În realitate, Michelet cunoştea 
perfect izvorul acestei înduioşări, pe 
care-l arată limpede într-altă parte, 
unde vorbeşte de neamul nostru 
sacrificat, de cele opt milioane 
de Români de pe atunci, care 
constituiau totuşi în ochii săi una 
din marile naţiuni ale lumii - «une 
des grades nations du monde» - şi 
care-i inspirau această chemare, tot 
aşa de patetică atunci ca şi astăzi: 

«Popoare ale Occidentului, care, 
departe de barbarie, cultivaţi în 
linişte artele păcii, fiţi recunoscătoare 
naţiunilor orientale care v-au apărat 
de-a lungul veacurilor de potopul 
tătărăsc, turcesc şi rusesc; şi nu 
vă uitaţi datoria faţă de nefericita 
Românie». 

Aşa scria Michelet în 1851 ...

Basil MUNTEANU
(Sufletul românesc, an II, nr. 3-4, 

iulie-decembrie 1950, p. 165)

Pentru ce luptăm? Pentru ce pătimește astăzi neamul 
românesc? În fiecare dintre noi trăiește această întrebare, căci 
fiecare este pătruns de semnificația morală a tragediei naționale. 
Fiecare înțelege că suferința românească merge la ceva mai înalt 
decît la o ,,restitutio integrum”. Ea merge la o reașezare a vieții 
pe temelii mai puternice și mai largi. De aceea, din adîncurile 
mizeriei și ale deznădejdii de astăzi, gîndul nostru se ridică la 
pragul unei vieți de libertate și demnitate omenească, de echitate 
și înfrățire. Aceasta este perspectiva celor ce-au luptat și luptă 
pentru cauza românească. Tot ceea ce rămîne în afara ei este 
sortit destrămării și pieirii ineluctabile. Românii au învățat, în 
jertfă și suferință, că libertatea este singura temelie trainică a 
înălțării naționale la conștiința de sine, la putere și la dreptate.

Mihail Fărcășanu, Pentru ce?, în Românul, nr. 1, martie, 1951

P e n t r u  B a r b u  C i o c u l e s c u 
explorarea memoriei  este  un 
exerciţiu dificil şi riscant, deşi a 
te povesti pare cel mai uşor lucru 
din lume. Amintirile pot să se afle 
la limita dintre ficţiune şi realitate, 
iar adevărul lor să fie compromis. 
Autorul acestora poate să fie minor, 
prin urmare să nu conteze ca martor 
important al evenimentelor. Lipsa 
de curiozitate din anumite momente 
ar fi responsabilă de existenţa unor 
lacune impardonabile în istoria 
povestită. Sentimentul sîcîitor al 
derizoriului, ironia şi autoironia 
ar putea să submineze explorările. 
Sub semnul descurajant al lui „la 
ce bun” îşi începe Barbu Cioculescu 
evocările din Amintirile unui uituc. 
Exerciţii de memorialistică, un 
volum  apărut în 2012 la editura 
Bibliotheca din Tîrgovişte. Are 
nevoie de trei preambuluri ca să 
pornească la drum!

Este oare vorba despre obişnuitul 
captatio menit să-l dezorienteze pe 
un cititor mai credul?  Iată ce scrie 
în primul preambul: nu cumva am 
despre mine o părere nu zic proastă, 
dar nici grozavă şi nu mi-ar conveni 
să-mi ridic cortul în rezervaţia 
celor mediocri şi, fără să mă întind 
prea tare, să-mi lărgesc un loc pe 
care nu l-am avut în realitate? 
Dar i-am dus întotdeauna dorul? 
Conştient sau nu? Nu cumva am 
despre mine părerea că sînt un ins 
de nota şapte şi mă încearcă teama 
că lectorul, cunoscut pentru nu 
numai ipocrizia sa, dar şi pentru 
incurabila-i perfidie, să decoperteze 
cel mai neplăcut adevăr? În ultimul 
însă…:

Oricum, cine a citit memoriile 
regelui  Carol I ,  ale lui  Titu 
Maiorescu, Alexandru Marghiloman 
nu are dreptul să le ignore pe ale 
mele, aşa cum fatal şi punitiv vin la 
rînd. Nu ştiţi cu cine aveţi de-a face!

„Exerciţiu la bara 
ficţiunii…”

Estetica EROS-ului 
în proza lui 

Mircea Eliade
Erosul eliadesc în 

oglinzile criticii (III)
Articolelor cri t ice hărăzite 

nuvelelor li se poate pune un 
diagnostic imbatabil: istorisirea 
schemei narative şi cîteva firave 
consideraţii şi contaminări relaţionate 
erosului. Puţini sînt aceia care se 
sustrag acestui mod de recenzare a 
unei opere literare, dar vom lăsa, din 
nou, să vorbească criticii. 

La prima apariţie, nuvelele 
Aventură şi Întîlnire au fost neglijate 
de vizirii culturali, redarea succintă 
a acţiunii reprezentînd pentru aceştia 
suprema mulţumire. 

Reconsiderări

File de jurnal

Configurarea 
demonogonică 

în spectrul 
Empireului 
heliadesc

Subtema cosmogonică a apariţiei 
răului fundamental în poezia lui 
Ion Heliade Rădulescu se dispune 
simetric în raport cu ilustrarea 
spaţialităţii paradisiace – formulate 
atît în poema Căderea dracilor, cît şi 
în tabloul I al Anatolidei, Empireul şi 
Tohu-Bohu –, survenind în imediata 
ocurenţă a conclusivului edenic 
printr-un incipit cu rol identificator, 
mijlocit imagistic de constructul 
alegoric al unei inadecvări spirituale, 
întreprinse în tuşe de coloratură 
agresivă, voliţional ostentativă, ale 
cărei sorginţi cumulează o serie 
de elemente apostazice, esenţial 
caracterizante pentru delimitarea, 
clarificatoare, a constituţiei malefice. 

Textele celor două poeme, 
separate diacronic – deşi diferenţiate 
stilistic şi, cu atît mai important 
pentru axiologia temei, inclusiv în 
privinţa anumitor paliere mistico-
filosofice, rezultate din interpretarea 
conţinutului –, evidenţiază, la unison, 
demarcaţia bruscă a triumfalului 
spiritualităţii benefice, pozitive, 
beatifice de abisul moral în care se 
va distribui întreaga reprezentaţie 
demonologică. 

Reevaluări critice

(continuare în pag. 6)

(continuare în pag. 8)

(continuare în pag. 4)

Dinu IANCULESCU
Frankfurt

Ciprian DAD

Dana DAD

Mărturii ale 
trecutului

Georgeta DRĂGHICI

Basil Munteanu
foto: 9 septembrie 1958, North Carolina

Bujor NEDELCOVICI
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Cronica literară

(urmare din pag. 1)

Cu Ion Halmaghi, 
despre „istoria 

asumată”
La Opera omnia, Tipo-Moldova – seria de 

publicistică şi eseu contemporan – a publicat 
recent şi cartea lui Mihai Posada cuprinzînd 
un dialog extins cu Ion Halmaghi şi stînd 
sub semnul dezbaterii „istoriei asumate”. 
Cei care au trăit o vreme în diaspora ştiu 
cine este Ion Halmaghi. A fost jurnalist şi 
editor român în S.U.A., cadru universitar, 
iar după întoarcerea sa în ţară a publicat 
volume de memorialistică. Trebuie spus de la 
început: cartea stă sub semnul unei atitudini 
anticomuniste deschise a lui, şi din această 
perspectivă trebuie privită suma dezbaterilor 
din întregul dialog. Abilitat este şi cel care a 
provocat interviul. Mihai Posada este ziarist, 
om de cultură bine informat, poet, om interesat 
de treburile cetăţii, scriitor în ultimă instanţă. 
Acestea toate îl fac să fie disponibil a-i pune 
întrebări lui Ion Halmaghi, în special despre 
atitudinea lui concretă pro-românească şi 
anti-comunistă, căutînd să afle lucruri noi 
direct de la sursă. Din anumite motive, cartea 
are o savoare aparte a unei cărţi despre 
filosofia existenţei şi rosturile eterne ale fiinţei 
gînditoare, din perspectiva respectului absolut 
şi a veneraţiei trăite, asumate, pentru patrie, 
neam şi credinţă, ca valori imanente, cum 
scrie în Cuvîntul înainte.  

Tot în preambulul cărţii, ca pentru a 
deschide înţelegerea pentru cele ce vor 
urma, se precizează efectul retardant al 
marxismului: Din 1944 pînă în 1989, adevărul 
est-european a stat suspendat şi în sufletul 
românesc, gata-gata să se prăbuşească şi să 
se scufunde în uitarea generală, stimulată 

de ateismul ideologic comunist. Cartea de 
faţă nădăjduieşte să sprijine recuperarea şi 
cunoaşterea adevărului, pentru urmaşii unora 
care au suferit prea mult trăind în duhul 
adevărului ascuns de ideologii potrivnice.

Mihai Posada are buna intuiţie de a prefaţa 
conţinutul dialogului cu opinii asemănătoare 
scoase din alte scrieri, pentru a face astfel 
mai bună înţelegerea şi pentru a sublinia 
credibilitatea celor spuse de Ion Halmaghi, 
ca o mărturie de iubire şi de credinţă pentru 
icoana curată a copilăriei unui popor întreg. 
Aceste preambuluri teoretice au şi menirea de a 
ordona firul povestitor şi de a-i da consistenţă 
bibliografică, justificativă, scoţîndu-l din 
izolarea locului în care s-a petrecut interviul. E 
o bună justificare contextuală pe care o găseşte 
autorul cărţii, abilitîndu-l ca om de cultură, 
informat, nu ca un simplu participant la dialog.

Urmînd firul cronologic al evenimentelor, 
lunga dezbatere a celor doi porneşte de la 
anii copilăriei intervievatului şi de la satul 
sibian al acesteia, Scorei. Atitudinea politică 
se năştea la sat prin afinităţi intuitive, adică 
cei veniţi în scop electoral promiteau tot ce 
este bine pentru sat şi atrăgeau astfel simpatia 
sătenilor, dar nu făceau nimic după ce erau 
aleşi, deci politica de astăzi are tradiţie şi în 
ce are ea mai rău şi blasfemiator. Satul s-a 
păstrat în amintirea intervievatului ca „pămînt 
al Răului”. El caracterizează astfel mediul 
românesc în care s-a format: îmi plăceau 
poveştile lui Ispirescu, îmi plăcea literatura 
română, chiar şi Damian Stănoiu. Era 
românesc şi avea o notă de spirit românesc, 
pe care nu credeam c-o mai întîlnesc în 
altă parte, în forma de ironie amestecată cu 
sentimente de credinţă, ceea ce a făcut dificilă 
transpunerea lui americană, care i se arăta ca o 
problemă serioasă, foarte serioasă. Echilibrul 
interior şi l-a găsit prin împăcarea cu lumea 
în care a trăit şi prin şansa de a arăta acolo 
valorile româneşti, prin care vedea şi o luptă 
pentru eliberarea poporului român. 

 Pune adeseori, în timpul discuţiei, 
punctul pe i, ca aici: vina esenţială a 
dezmăţului şi a haosului care există azi în 
România o constituie Partidul Comunist 
Român, care a dezarticulat toată gîndirea 
românească, a distrus toate clasele sociale, 
a distrus agricultura românescă, mentalitatea 
ţăranului, a distrus muncitorimea, îndrumînd-o 
pe nişte căi nefireşti, care nu aveau nicio 
legătură cu idealurile României, pentru 
ca întreg capitolul următor să aibă în titlu 
Filoxera comunismului, pentru a preciza 
mai apoi: eu susţin că poporul român a dat 
dovadă de sănătate biologică, spirituală, 
nemaipomenită – cînd nu a acceptat deloc 
revoluţia rusească, cu afirmarea poziţiei 
proprii, care se caracterizează prin simpatie 
faţă de mişcarea legionară, ca la mulţi 
intelectuali români interbelici: îi cunoşteam, îi 
simpatizam, şi eram sufleteşte legat de această 
ideologie. Aceste fapte i s-au cristalizat în 
timpul experienţei sale carcerale, cînd a văzut 
că tineretul naţional-ţărănist era gata să adere 
la mişcarea legionară, fiind cu totul altfel 
orientat decît prezenţa mai veche a ţărăniştilor. 

Ajuns în America, Ion Halmaghi le 
împărtăşeşte românilor de-acolo experienţa 
sa din ţară, prin prisma caracterizării generale 
a ţării (am povestit viaţa din închisori, 
personalităţile pe care   le-am cunoscut, 
grupurile constituite care erau în închisoare, 
speranţele noastre, mizeriile noastre), 
alăturîndu-se celor care vor cu adevărat să 
schimbe lucrurile: cinstit – ăsta-i felul meu.

Interviul urmăreşte radiografia corectă a 
exilului românesc anti-comunist din America, 
pentru cei de-acolo Comitetul Naţional Român 
reprezenta Guvernul român din exil, singurul 
care reprezenta România – căci sînt foarte 
multe lucruri pe care numai eu le cunosc.

Intervievatul l-a cunoscut şi pe Emil Cioran, 
se simte abilitat (eu fac parte dintr-o generaţie 
în care s-a dezbătut cartea lui fundamentală 
Schimbarea la faţă a României la un nivel 
foarte profund; adică s-au ţinut colocvii la 
Universitatea noastră, la Filosofie şi Litere, 
în legătură cu materialul acestei cărţi) să-l 
portretizeze (era un fel nu de idol, dar era 
unul dintre cei mai respectaţi scriitori şi 
îndrăzneţi ai culturii româneşti, cu ideea că 
o mare cultură nu-i mare decît atunci cînd 
îşi lasă amprentele asupra altor culturi şi le 
ajută să se dezvolte şi ele în dinamica socială 
a istoriei).

Cum era de confesiune greco-catolică, se 
roagă în închisoare pentru destinul catedralei 
de la Blaj: după ce-a fost luată Biserica 
Greco-Catolică şi predată ortodocşilor, 
m-am rugat lui Dumnezeu să-i ajute, fiindcă 
aveam credinţă că el se va purta corect şi 
nu va face nicio mîrşăvie, care face parte 
din bagajul comuniştilor şi al ortodocşilor 
care nu vedeau cu ochi buni niciodată 
greco-catolicismul; preoţii în general nu erau 
priviţi cu simpatie (cea mai mare trădare a 
oamenilor de cultură din România o vor face 
preoţii, şi ortodocşi şi greco-catolici, care nu 
vor rezolva problema unităţii. Va fi o trădare 
a Neamului Românesc.), spre deosebire de 
Ion Pantazi, autorul volumelor Am trecut 
prin iad, apărute la München, care va ridica 
în slăvi comportamentul din închisoare al 
preoţilor greco-catolici, ireproşabil. De altfel, 
regimul comunist a regizat închisorile pentru 

a-i extermina pe deţinuţi: îşi bat joc ăştia, 
comuniştii, de noi. Ne pun într-o situaţie 
limită, zic, că n-avea ieşire: ne scot pe toţi 
din celuluă, ne duc în altă parte, îşi bat joc 
de noi, ne dă nişte zdrenţe, pături rupte de ne 
băgăm picioarele şi vine zăpada etc.

Legat de experienţa sa americană, este 
discutat şi episodul Mircea Eliade – Adrian 
Păunescu, remarcînd perversitatea acestuia din 
urmă de a-şi fi diversificat apelurile: Mi-a spus 
Eliade că Păunescu, la un moment dat, zicea 
<<Pe mine m-a trimis Ceauşescu, dar eu vin şi 
din partea tineretului român, care vă cere să 
veniţi în România>>. Eu l-am rugat atunci pe 
Eliade <<Dom’le Profesor, nu credeţi porcăria 
asta>>, ca şi spusa lui Mircea Eliade despre 
publicarea ciuntită a interviului său: Parcă-l 
văd, acum, pe bătrînul Eliade, cum şi-aduce 
aminte de proverbele româneşti, şi spune ca 
un om care a păţit-o <<Cine face ca mine, 
ca mine să păţească>>. (Această întîmplare 
a format, de altfel, şi subiectul fragmentului 
Sîntem între două scrisori din cartea mea 
Calul troian, Editura Dacia, 2005.) După care 
revine la oroarea orînduirii comuniste, idee 
care domină întregul: Cea mai oribilă formă 
de organizare politică este cea comunistă, 
inumană absolut din toate punctele de vedere 
/.../ Ăsta era regimul comunist: <<Cînd 
vorbeşti cu mine, să taci>> Deci, tu nu ai 
niciun drept, decît să-l asculţi pe el.

Mihai Posada iese, din cînd în cînd, din 
rolul celui care pune întrebări şi aşteaptă 
răspunsuri, caracterizînd întregul dialog: Îmi 
cer scuze, dacă nu-i timpul sau locul, acum, 
dar ce film s-ar putea face; cîte filme s-ar 
putea face! Filme cu informaţie corectă. 
Un Sergiu Nicolaescu, de-ar sări pîrleazul 
datoriilor mai vechi, înapoi în arta asta, 
care are atîtea posibilităţi, pentru că filmul 
are putere de convingere chiar mai mare 
decît o carte. Or, forţa de impact la marele 
public face din film o ustensilă ideologică 
redutabilă.... Şi apoi, revenind la aspectul 
moral al lungii discuţii: eu vorbesc în numele 
unei generaţii, al mai multor generaţii cărora 
li s-au predat la orele de istorie din şcoală 
numai minciuni, atunci cînd adevărul despre 
perioadele şi evenimentele respective din 
istoria Ţării nu era în totalitate ocolit. Şi 
de aceea, poate, nouă ni se pare cu atît mai 
spectaculos adevărul, descoperit abia acum 
/.../ Nu pentru că adevărul nu ar fi suficient 
în sine, dar venind după atîta minciună, el 
apare mult mai impresionant. 

Ion Halmaghi fiind de orientare legionară 
(simistă), e normal ca unele întrebări să se 
refere la istoria legionarismului românesc. 
Astfel, el afirmă: noi făceam o trădare a 
Mişcării Legionare dacă-l părăseam pe Horia 
Sima. Că nimeni nu mai avea curajul să 
susţină Mişcarea Legionară, cum a făcut-o 
el /.../, erau amîndoi (George Uscătescu şi 
Horia Sima) braţ la braţ, m-au invitat la un 
restaurant acolo, mi-au spus că s-au împăcat, 
că s-au înţeles foarte bine... S-au împăcat. 
Însuşi Ion Halmaghi este caracterizat pe 
linia activităţii lui legionare, de către Mihai 
Posada: aţi asigurat legătura între aceste 
figuri marcante ale exilului românesc: Cioran, 
Eliade, Noica etc. şi Horia Sima, dar şi între 
Comitetul Naţional Român din America-
Vişoianu şi Vatican, dar şi între Vatican şi Sima 
în Spania, legionarii din exil etc., dar şi de 
el însuşi: eu am trecut prin multe şi îi cunosc 
pe toţi. Şi am documente foarte multe pe care 
alţii nu le au. Le am, scrise şi dovedite. Despre 
relaţiile lui cu radio Europa Liberă: Asta 
i-am spus Monicăi Lovinescu, la Paris, zic 
<<Dragă, voi, la Europa asta Liberă, numai 
cultură românească nu faceţi! Aţi vorbit voi 
vreodată despre Horia Stamatu, Vintilă Horia? 
Niciunul din ăştia! >>. Apare în discuţii 
şi figura colonelului Crăciun, comandantul 
închisorii de la Aiud, o figură jalnică, care tot 
aştepta ca Petre Ţuţea să ajungă la Marx, în 
timp ce preda deţinuţilor filosofia greacă, dar 
n-a mai ajuns. Intervievatul a răbufnit cînd cu 
vizita lui Adrian Păunescu în America, care 
voia să-l convingă pe Mircea Eliade să vină 
în ţară: Domnule profesor, nu vă amestecaţi, 
fiindcă ăştia sînt nişte mincinoşi, nu există 
comunist în România în care să poţi avea 
încredere /.../ Aflu la radio, de la Chicago, 
că profesorul Mircea Eliade a aflat că într-
un interviu pe care i l-a luat, Păunescu nu 
s-a ţinut de cuvînt /.../ A scris, după aceea, 
Eliade că-i pare rău că nu m-a ascultat. Şi 
apoi, în general: dacă am ură pe comunişti, 
am nu atît pentru închisoare, cît pentru că 
ne-au furat toate pămînturile.

Aş vrea să ating, în fine, o chestiune de 
elaborare: păstrîndu-şi obişnuinţele orale, Ion 
Halmaghi nu foloseşte, de cele mai multe 
ori, acuzativul cu prepoziţie (pe care...), 
preferîndu-l pe cel fără prepoziţie (care...), 
face abuz de folosirea pronumelui nedefinit 
(ăştia, ăsta...), lucru pe care gospodarul cărţii, 
Mihai Posada, ar fi trebuit să-l îndrepte 
tacit, în special pentru ca acei care acum se 
instruiesc să nu aibă acces la exemple eronate. 
De aceea se şi foloseşte, în aceste cazuri, 
cuvîntul „tacit”...
     
  Titu POPESCU

Pe jumătate ironic, pe jumătate serios, 
dar pe de-a-ntregul în jocul literaturii, Barbu 
Cioculescu reface un parcurs biografic în care 
se adună personalităţi ale culturii interbelice, 
oameni politici, evenimente mai mari sau 
mai mici, membri ai familiei sale (străbunici, 
bunici, unchi şi mătuşi, părinţi, soţii şi copii), 
prieteni, oraşe, cartiere, străzi, case, animale, 
gîze, flori. Apoi miresme, stări, sentimente, 
idei, dialoguri, filme, muzică. Lecturi de vară, 
lecturi de iarnă.

Intră în acţiune o memorie afectivă 
care a păstrat neatinse de trecerea timpului 
momente semnificative în ordine sentimentală 
şi senzorială, dar şi o memorie a faptelor de 
istorie ce au marcat aproape tot secolul trecut şi 
începutul de secol XXI, cu transformări uriaşe, 
radicale unele, cu schimbări de mentalitate 
succesive şi bulversante pentru un om educat 
pentru o societate mai stabilă şi cu valori mai 
clare. Cu toate acestea  Barbu Cioculescu nu 
e luat prin surprindere de etapele traversate, 
le comentează cu înţelepciune şi deschidere, 
în pas cu vremea.

Amintirile unui uituc sînt de fapt amintirile 
unui literat informat şi înzestrat cu o foarte 
bună memorie. Cartea nu este numai o 
rememorare, ea conţine şi multe articole 
publicate în presa literară după 1989, articole 
care, pe lîngă umorul, uneori irezistibil, arată 
o privire pătrunzătoare asupra realităţii, o 
precizie a observaţiei ce nu lasă loc nici unei 
iluzionări, dar nici vreunei lecţii moralizatoare. 
E de ajuns ironia. Ori mirarea amuzată.

Firul memoriei nu curge neîntrerupt şi 
nici închegat, dată fiind organizarea cărţii 
pe secvenţe de sine-stătătoare, bine rotunjite 
la capete, putînd fi citite independent fără 
probleme. Nu înseamnă că nu se conturează 
portrete, că nu se văd evenimentele, ci doar 
că, aşa cum spune Barbu Cioculescu, avem 
aici numai exerciţii de memorialistică.

Mai cursiv şi memorialistic, într-adevăr, 
se desfăşoară planurile narative în celălalt 
volum, Povestind despre atunci, publicat tot 
în 2012, la editura Humanitas, unde Barbu 
Cioculescu intră în dialog cu Monica Pillat, 
care nu-l lasă să se depărteze prin obişnuitele 
preambuluri de miezul poveştilor. Monica 
Pillat  pune întrebări, cere amănunte, aduce 

şi ea în poveste personaje, idei, completează 
tablouri. Abia acum  exerciţiile devin ample 
rememorări. Sigur, momentele sînt aceleaşi, 
sensurile lor nu se schimbă, ordonarea e însă 
mai limpede. 

Aflăm şi de ce scrie Barbu Cioculescu  
memorii. Nu pentru că este îndemnat insistent, 
ci pentru că îi place să povestească:

Dorinţa de a mă povesti este enormă, 
monstruoasă, aş zice. Există riscul de a nu 
mă mai putea opri. Abisuri de neîmpliniri, 
de erori, de dezastre consemnate sau rămase 
secrete duc spre necuprins o laică spovedanie 
avînd ca obiect strict limita: mărturia la 
bară a unui  român posesor al unui anumit 
merit. Acela de a fi trăit de-a lungul a trei 
distincte orînduieli – cea naţională a României 
interbelice, cea comunistă, întinsă pe patru 
decenii, şi cea postrevoluţionară, a cărei 
tranziţie nu se mai termină, plus avantajul de 
a fi avut anume suficient timp în fiecare din 
ele ca să le cunoască în toată maşinăria lor. 
La care se adaugă un război mondial, două 
cutremure devastatoare, o rebeliune şi mai 
bine de şapte decenii petrecute în Bucureşti, 
în casa din doctor Turnescu nr. 5.

Dialogul cu Monica Pillat este imaginar, 
toată compunerea cărţii fiind rezultatul unui 
colaj de texte trimise de Barbu Cioculescu 
şi completate cu fragmente din amintiri mai 
vechi sau interviuri, iar, pentru cursivitate, cu 
întrebările Monicăi Pillat şi amintirile sale. 
Ceea ce s-a închegat are o oarecare doză de 
artificial prin chiar modul de lucru, dar ceea ce 
contează cu adevărat este substanţa volumului, 
restituirile preţioase.

O figură importantă a acestor memorii 
este evident Şerban Cioculescu. Rolul său în 
formarea lui Barbu Cioculescu a fost esenţial, 
deşi autoritatea paternă pare inexistentă sau, 
în orice caz, exercitată cu discreţie şi blîndeţe. 
Modelul a funcţionat însă perfect. Fiul a 
devenit cărturar, un îndrăgostit de lectură care 
a renunţat la tenis, la schi, la bridge, la acțiuni 
mai temerare deci, pentru orele multe petrecute 
citind sau la masa de scris. Poet, cercetător, 
eseist, prozator, Barbu Cioculescu s-a dedicat 
literaturii. A avut şansa să trăiască într-un 
mediu cultural autentic şi să-şi însuşească 
modul acestuia de raportare la lume şi la 
cultură. Nesfîrşitele dialoguri dintre Şerban 
Cioculescu şi Vladimir Streinu, mai mereu 
polemice, întîlnirile cu Dinu Pillat, Blaga, 
Arghezi, Călinescu, Vianu, Adrian Maniu, 
Voiculescu, Ion Barbu, Rebreanu şi-au pus 
amprenta pe tînărul învăţăcel. Anii de formare 
intelectuală au fost decisivi pentru evoluţia 
ulterioară. Bineînţeles că Barbu Cioculescu 
nu se ia pe sine foarte în serios, ci, adesea, 
în zeflemea, cum îi stă bine unui sceptic, dar 
ştie bine cine este.

Povesteşte cu farmec, melancolic-ironic, 
evocînd o lume fabuloasă, cu toate contradicţiile 
ei, cu excesele ei, cu multe caracteristici uitate, 
comparată mereu cu vremurile prezente. 
Maliţios, amuzat, precis. Nu contează doar 
ideile, literatura, ci şi umanitatea pe care o 
observă. Portrete memorabile se profilează 
în pagină, în decorurile unui oraş uimitor, 
Bucureştiul de altădată, cu străzile lui 
întortocheate, misterioase, pline de poveşti 
incredibile. Memorabile gesturi, memorabile 
personaje, fapte cotidiene, de istorie, adesea 
mutilantă, se perindă prin faţa noastră, nu 
cu repeziciune, ci aşezat, molcom. Modelul 
intelectual solid, pe care îl urmează autorul 
se completează cu un alt model, nu mai puţin 
important, acela al unei iubiri depline. Crescut 
în atmosfera căsniciei armonioase a părinţilor 
săi, și-a dorit și el o asemenea viaţă în doi. 
N-a avut-o de la început, dar a reuşit curînd

Obişnuiţ i  cu un Barbu Cioculescu 
memorialist sau istoric literar, mulţi dintre 
noi am lăsat   de-o parte creativitatea sa. Nu 
uită Monica Pillat de literatură şi ni-l arată pe 
scriitor în desfăşurarea lui la masa de scris. 
Discretă, dar tenace, aduce în scenă imaginarul 
poetic sau prozastic al autorului. Descoperim o 
capacitate de a crea ficţiuni verosimile, bogate 
stilistic şi lexical impresionantă.

Uneori mă imaginez faraon, alergînd 
cu bicicleta către piramida ce-mi e sortită, 
locul din care să-mi iau zborul către zeii 
judecători. Dar în care şi locuiesc, ideal loc 
de confort al spiritului, de vreme ce piramida 
ar fi construită din blocuri de cărţi. Săltînd 
peste capcanele din calea profanatorilor, aş 
trece meditînd, de una şi de alta, scoţînd, 
la intervale, cîte o carte din perete, spre a 
o răsfoi. Pe bibliotecile-coridoare, mirosind 
îmbătător a cerneală tipografică, aş rătăci 
într-o confortabilă singurătate, lăsînd gol 
sicriul de alabastru şi dînd la o parte masca 
de aur de pe chip. Acesta e finalul din 
Povestind despre atunci. Cel mai bun portret 
al lui Barbu Cioculescu. 

                                                                                                 
Georgeta DRĂGHICI

Ştiinţă şi credinţă
Raportarea la savantul George Manu 

constituie o posibilitate fericită de recuperare 
a unei paradigme culturale esenţiale pentru 
istoria intelectualităţii românești din secolul al 
XX-lea, personalitate care şi-a pus amprenta, 
într-un mod decisiv, atît în planul cercetării 
ştiinţifice, cît şi în planul conştiinţei umane. 
Raportul dintre ştiinţă şi credinţă a reprezentat 
o problemă fundamentală care a frămîntat Evul 
Mediu, Renaşterea şi a cărei miză s-a pierdut, 
fiind eliminată din proiectul modernităţii. 
Această chestiune abordată în cazul lui George 
Manu1 ilustrează un moment exemplar din 
existenţa savantului, înscriindu-l în tradiţia 
elitei intelectuale interbelice.

Modernitatea a obnubilat experienţa 
religioasă, specifică personalităţii umane, 
punînd în locul său, ceea ce Pascal ar numi 
divertismentul, o agendă lipsită eminamente 
de funcţia esenţială a lui homo religiosus. 

Preocuparea ştiinţifică a lui George Manu 
pentru Cercetarea asupra absorbţiei razelor 
alfa – titlul unei strălucite teze de doctorat 
realizată la Paris, în cadrul Institutului coordonat 
de Marie Curie, şi susţinută la Facultatea de 
Ştiinţe de la Sorbona – reprezintă o prelungire 
firească a unui traseu antropologic complex. 
Această lucrare, revoluţionară în contextul 
interbelic, se structurează pe şapte capitole: 
noţiuni generale asupra absorbţiei razelor; 
studiul teoretic al absorbţiei razelor alfa; 
dispozitivul experimental pentru încetinirea 
razelor alfa în gaze; discutarea metodei şi 
precizarea rezultatelor; rezultate numerice şi 
curbe de încetinire; comparaţie între calculele 
teoretice şi rezultatele experimentale; capitolul 
final de concluzii.

Pe scurt, prima parte a lucrării se referă 
la chestiunea absorbţiei razelor alfa din 
perspectivă teoretică şi experimentală – autorul 
defineşte noţiunile de putere de încetinire, 
ecrane echivalente, diferenţe între parcursuri 
medii, parcursuri extrapolate pentru o serie de 
corpuri absorbante –; partea a doua prezintă 
o metodă directă pentru studiul încetinirii 
razelor alfa în gaze, cu aplicaţie la aer, 
hidrogen, heliu, neon şi argon; interesantă 
este partea a treia, în care se compară teoriile 
fondate pe mecanica ondulatorie cu rezultatele 
experimentale obţinute atît de autor, cît şi de 
alţi cercetători.  

George Manu subliniază cu îndreptăţire că 
atît timp cît razele nu sînt prea mult încetinite, 
curbele experimentale ale încetinirii urmăresc 
cu precizie ecuaţia lui Bethe-Bloch, cu condiţia 
de a alege o valoare empirică convenabilă 
pentru energia medie de excitaţie E, figurînd 
în această ecuaţie2. Ultimul capitol sintetizează 
principalele rezultate obţinute3. 
1. George Manu (1903-1961) provine dintr-o familie 
cu o descendenţă ilustră pe linia ambilor părinţi: tatăl, 
Ioan G. Manu, consilier la Curtea de Casaţie; bunicul, 
Generalul Gheorghe Manu, luptător în războiul 
de Independenţă şi ministru în repetate rînduri; 
mama, Elisabeta Cantacuzino, pe filiera nobiliară 
a Cantacuzinilor. Studii superioare la Facultatea 
de Fizică din cadrul Universităţii Bucureşti, doctor 
în fizică nucleară, la Paris, lucrînd cu Marie Curie, 
care îi oferă conducerea unei secţii importante din 
prestigiosul său Institut şi o catedră la Sorbona, cu 
condiţia renunţării la cetăţenia română; refuză şi se 
întoarce în ţară, unde, între 1935-1944, este profesor 
la catedra de Fizică Nucleară din cadrul Facultăţii 
de Ştiinţe (Bucureşti). Era considerat, alături de 
profesorul Horia Hulubei, cu care a colaborat, unul 
dintre marii atomişti. În 1945 face parte din Comitetul 
de conducere al Mişcării Naţionale de Rezistenţă 
anticomunistă; redactează un document În spatele 
Cortinei de Fier, expediat în Occident şi, ulterior, 
tipărit; documentul va clarifica poziţia diplomaţiei 
americane faţă de Uniunea Sovietică. În 1948 este 
arestat, ca majoritatea elitei interbelice, şi condamnat 
la muncă silnică pe viaţă. La procesul său, face celebra 
declaraţie: Nu am de ce să mă apăr. Tot ce am făcut 
a fost pentru a distruge comunismul. Îmi pare rău că 
nu am reuşit.  Traversează geografia penitenciară de 
la Baia Sprie şi Aiud, unde şi moare în 1961, în urma 
unei meningite, autorităţile comuniste refuzîndu-i 
tratamentul medical. 
2. Pentru o înţelegere aprofundată a activităţii 
ştiinţifice a lui George Manu, a se consulta 
substanțialul studiu George Manu. Monografie, 
ediţie îngrijită de Gheorghe Jijie, Bucureşti, Fundaţia 
Profesor George Manu, Editura Elisavaros, f.a., 
pp.49-119. Această lucrare fundamentală, primul şi 
singurul studiu monografic, pînă acum, despre una 
dintre personalităţile culturii şi rezistenţei româneşti 
anticomuniste este prefaţată de un text exemplar al 
Profesorului Mircea Nicolau, unul dintre elevii lui 
Nae Ionescu, Un om printre oameni ce încearcă să 
reveleze faţeta esenţială a omeniei (G. Racoveanu) lui 
George Manu, interpretînd foarte bine rolul major al 
savantului român în contextul postbelic al constituirii 
Mişcării Naţionale de Rezistenţă Anticomunistă. 
Această monografie esenţială realizată de Gheorghe 
Jijie abordează multiplele aspecte definitorii ale 
savantului şi rezistentului anticomunist George Manu, 
de la istoricul şi genealogia nobiliară a familiei Manu 
pînă la prodigioasa activitate ştiinţifică şi civică a lui 
George Manu, insistînd şi pe dimensiunea activităţii 
sale politice, a procesului şi perioadei recluzionare 
bolşevice, a mărturisirii şi jertfei sale pentru Hristos, 
la care se adaugă un consistent dosar de mărturii 
despre personalitatea savantului român, un model din 
elita creştină interbelică. 
3. Gheorghe Jijie, George Manu. Monografie, 
Bucureşti, Fundaţia Profesor George Manu, Editura 
Elisavaros, f.a., p.60: Valorile empirice ale lui E 
pentru H2 şi He diferă puţin de valorile teoretice 
ale lui Bethe. Pentru corpurile grele aceste valori 
empirice sînt mult superioare celor ale lui Bethe, 
dar par, în schimb, de acord cu calculul lui Bloch 
după care E este proporţional cu ponderea atomică. 

George Manu este şi autorul unei lucrări 
importante pentru cercetarea ştiinţifică, un 
fel de Prolegomena la fizica nucleară, ce 
reliefează fundamentul experimental pe care 
s-a construit ştiinţa nucleului atomic. Prin 
urmare, contribuţiile ştiinţifice ale lui George 
Manu la domeniul fizicii nucleare sînt esenţiale 
şi briliante, deopotrivă. Comunicările şi 
lucrările originale publicate în Comptes-rendus 
de l’Académie des Sciences de Paris întregesc 
cercetarea academică temeinică a lui George 
Manu, proiectîndu-l în galeria europeană 
semnificativă a savanţilor.

George Manu este şi autorul primului curs 
de fizică nucleară din ţară, la Universitatea din 
Bucureşti, curs apărut sub egida Academiei 
Române, în seria monografii ştiinţifice. Cursul 
lui George Manu intitulat Fizica nucleară. 
Isotopi, momente nucleare, radioactivitate 
(Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile 
Statului, Imprimeria Naţională, Editura Ion p. 
Gorjanu, 1940) este o lucrare structurată pe 
patru unităţi secvenţionale esenţiale: 1. Atomul 
nuclear al lui Rutherford. Sarcina electrică 
a nucleului; 2. Isotopi, masa nucleului; 3. 
Momente nucleare; 4. Radiaţiile substanţelor 
radioactive.4  

Omul de ştiinţă George Manu era un creştin 
practicant autentic şi, implicit, un apărător al 
ordinii divine. Întrebat la un moment dat de 
ce a dorit să aprofundeze chestiunea structurii 
atomului, a formulat un răspuns exemplar: 
A studia ceea ce Dumnezeu a creat este o 
rugăciune. A căuta să modifici sau să distrugi 
ceea ce El a creat este cel mai mare păcat, 
avîndu-şi originea în neascultare. George 
Manu avea sensibilitatea religioasă care îi 
permitea ca omul de ştiinţă sau savantul să 
nu elimine ex suppositione ipoteza Dumnezeu 
din demonstraţia sa. Altfel spus, avea un ochi 
al savantului, dublat de un ochi al teologului, 
ce funcţionau benefic în această ecuaţie. 

Din păcate, modernitatea a atrofiat într-
un mod fraudulos ochiul teologului astfel 
încît ochiul omului de ştiinţă a intrat într-o 
sferă a autonomiei excesive, uitînd complet 
de utilizarea factorului religios. S-a născut, 
deci, un om de ştiinţă superficial, aplecat mai 
degrabă spre sondarea strictă a  fundamentului 
propriului domeniu de cercetare.

Problema care se ridică este aceea dacă 
lumea poate funcţiona de sine stătător. În 
filosofia naturală a Evului Mediu se recunoştea 
că Dumnezeu a pus în materie capacitatea 
de a crea lucruri. Altfel spus, dacă numai 
Dumnezeu poate crea – întrucît creaţie în sens 
tare semnifică creaţie ex nihilo, idee care l-a 
scandalizat ab initio şi pe Nae Ionescu – şi 
este cauza primă, atunci rezultă că natura 
reprezintă locul cauzelor secunde, avînd de 
la Creator puterea de a produce ceva nou din 
ceva deja dat.

Cu flerul său teologic, George Manu a 
simţit că dacă dorim să păstrăm cu adevărat 
prezenţa lui Dumnezeu în lume, adică dacă nu 
vrem să adoptăm poziţia nullibistă, a inutilităţii 
ipotezei Dumnezeu, atunci este absolut necesar 
să refuzăm materiei proprietatea de a fi 
fundamental autonomă în toate manifestările 
ei.

Pentru George Manu, lumea a fost creată cu 
legi imuabile pe care nici o fiinţă nu le calcă. 
Ordinea universală nu se modifică, deşi totul 
este într-o mişcare perpetuuă. Singura creatură 
care are vocaţia luciferică de a schimba ceea 
ce a zidit sau a hotărît Dumnezeu, este omul. 
Avînd liberul arbitru, omul poate greşi sau nu, 
adică se poate supune normelor prestabilite sau 
le poate încălca, aşa cum a făcut-o primul om 
(Adam), greşeală pe care o suportăm încă.

A înţelege şi a explica însemna pentru 
George Manu a demonstra că lucrurile nu 
sînt aşa cum par, ci sînt simboluri ale 
unei realităţi profunde. Tot ceea ce 

Curbele lui Bragg, parcursurile şi puterile de frînare 
experimentale sînt comparabile cu teoria.   
4. Ibidem, p.107. În Cuvîntul înainte la această lucrare 
– prefaţa este semnată de Horia Hulubei –, George 
Manu notează că: monografia de faţă alcătuieşte 
un fel de introducere la studiul propriu-zis al fizicii 
nucleare… În primul capitol se amintesc experienţele 
cruciale ale lordului Rutherford şi ale colaboratorilor 
săi asupra deviaţiei razelor ἀ în trecerea lor prin 
materie. Aceste experienţe impun modelul planetar 
al atomului, cu nucleul pozitiv şi greu în centrul său, 
iar cu electronii negativi şi uşori de jur-împrejur… 
Al doilea capitol arată cum din studiul legilor de 
dezintegrare ale radioelementelor iese noţiunea 
de isotopie, adică de atomi cu proprietăţi chimice, 
electrice şi optice identice, dar cu masă atomică 
diferită. Experienţele făcute mai tîrziu, cu deosebire 
de Aston şi urmaşii săi, arată că şi elementele chimice 
obişnuite sînt formate din amestecuri de isotopi cu 
greutăţi atomice întregi… Al treilea capitol arată 
ce se ştie pînă astăzi despre momentele nucleare. 
Momentul mecanic (spinul) şi momentul magnetic pot 
fi consideraţi ca izvorînd dintr-o rotaţie a nucleului; 
un moment electric cuadrupolar se datorează unor 
disimetrii în clădirea protonilor intranucleari. Al 
patrulea capitol descrie cele trei feluri de radiaţii 
emise de substanţele radioactive, radiaţii descoperite 
şi analizate de Pierre şi Marie Curie, de lordul 
Rutherford şi urmaşii lor. Aceste radiaţii ne lămuresc 
multe idei în privinţa constituţiei, stabilităţii şi 
dimensiunilor nucleului, precum şi asupra cîmpurilor 
de forţe din jurul sau din interiorul lui… Acest studiu 
al fizicii nucleare îşi are originea într-un ciclu de 
conferinţe pe care le-am ţinut în faţa Societăţii 
Române de Fizică în anii 1936-1937. El a luat forma 
monografiei de faţă în urma îndemnului lui Gheorghe 
Ţiţeica. Fie-mi îngăduit să aduc aici prinosul meu de 
recunoştinţă amintirii sale.    

poate fi explicat prin cauze naturale se 
cuvine a fi explicat prin cauze naturale, 

restul ţinînd, indelebil, de cauzele divine. În 
cercetarea sa ştiinţifică, George Manu nu a 
eliminat presupoziţia metafizică – cum au 
procedat, de pildă, neopozitiviştii Cercului de 
la Viena – neinstituind o graniţă insurmontabilă 
între ştiinţă şi religie. Punerea în acord a 
celor două nu implica subordonarea uneia în 
favoarea celeilalte, ci încerca refacerea unui 
proiect mai vechi, rupt fraudulos de agenda 
modernităţii.

Pentru cercetătorul român, lumea fizică 
nu este un sistem închis şi izolat, care 
se poate valida singur şi al cărui înţeles 
este epuizat de propria existenţă. Principiul 
teonomiei devine principiu fondator, în 
contrapunct cu orice autonomie bazată pe 
reguli independente de existenţă. Aşadar, 
relaţia dintre ştiinţă şi credinţă funcţionează 
în sensul unei conaturalităţi esenţiale în care 
privirea scrutătoare a savantului vine în 
completarea firească a exigenţelor teologice.

Modernitatea a accentuat procesul de 
diferenţiere dintre cunoaşterea ştiinţifică  şi 
cunoşterea metafizică realistă. Cunoaşterea 
ştiinţifică de factură nominalistă pe care 
George Manu o respingea, procedează prin 
semne, rezolvînd problema realităţii într-
un sistem de semne ce sînt într-un raport 
univoc, dar total irelevant. Teza pozitivismului 
nominalist vizează faptul că nu există decît 
un singur fel de cunoaştere a sensibilului, cea 
ştiinţifică. Această teză apare astfel pentru 
simplul motiv că tot ceea ce există în sfera 
cunoştinţei umane aparţine realităţii sensibile, 
actualului, dacă ne raportăm la terminologia 
naeionescienă, şi nu virtualului. 

Dar realitatea mai poate semnifica şi 
altceva, şi anume o formă de existenţă 
epistemologică care corespunde unor planuri 
ontologice: actualul şi virtualul.  Dar realitatea 
sensibilă mai poate semnifica şi realitatea de 
experienţă personală. Prin urmare, realitatea 
poate fi cunoscută de fiinţa umană în două 
moduri: fie sub forma ei specifică, fie sub o 
anumită formă pe care i-o permite structura 
fiinţei. Ceea ce înseamnă că realitatea este 
una, iar realitatea sensibilă este altceva, o 
realitate de cunoaştere, şi nu de existenţă ca 
atare. Astfel, se desprind trei paliere esenţiale: 
palierul virtualului, palierul actualului şi 
palierul experienţei personale.

Aşa se înţelege problema realităţii din 
perspectiva existenţei: există o existenţă 
de origine, o existenţă de realizare şi o 
existenţă de cunoaştere. De fapt, chestiunea 
gnoseologică acţionează asupra realităţii 
de cunoaştere şi în cadrul acestei orientări 
specifice, ea capătă două aspecte distincte. 

În fond, întreaga problemă vizează 
deosebirea dintre concept şi esenţă. Se ştie 
că există o realitate care depăşeşte fiinţa umană 
şi care are o existenţă obiectivă; se mai ştie 
că principial se poate lua contact cu realitatea 
obiectivă: într-un mod, prin cunoaştere, în 
alt mod, prin trăire. Dar nici substanţa, nici 
obiectul, nici conceptul, nici esenţa nu permit 
cunoaşterea realităţii externe. 

Realitatea externă presupune condiţia 
gnoseologică a universului, iar universul 
semnifică însăşi această realitate externă, 
realizată sub semnul spaţio-temporalităţii. Din 
punct de vedere ontologic – nu din perspectiva 
cunoaşteriii –, universul implică totalitatea 
corpurilor şi puterilor care transgresează 
capacitatea subiectului cunoscător (fiinţa 
umană). Astfel, din subiect cunoscător, fiinţa 
umană devine obiect, sub raport metafizic, 
esenţial, în această problemă a universului. 
Transcendenţa implică întotdeauna existenţa 
a doi termeni în proces: ceva care transcende 
faţă de ceva care este depăşit. În chestiunea 
universului, fiinţa umană este şi transcendentă, 
întrucît fiinţa umană face parte din univers, şi 
depăşită, întrucît ea este subiect de cunoaştere. 

Conștiința modernă este antinomică, 
potrivit gîndirii kantiene; chiar dacă opozițiile 
sînt nefericite, simțul filosofului pentru 
caracterul antinomic al rațiunii este de o 
precizie și de o tărie clasică. Rațiunea 
fragmenteză universul; ea desface și despică 
totul, vindecarea existenței fiind realizată de 
gîndirea ascetică, cea purtătoare de Dumnezeu. 
Deci, antinomia este rezultatul fragmentării 
universului prin rațiune, iar împăcarea și 
unitatea lui nu se realizează decît dincolo 
de rațiune. 

S-ar putea spune, în dogmă, dar nu în 
aceea văzută ca o simplă regulă sau normă, 
ci în dogma ca adevăr intuitiv, deschis de 
Revelație. Pentru mentalitatea modernă, dogma 
nu constituie decît un imperativ categoric, o 
axiomă, evidentă prin ea însăși, pentru rațiunea 
purificată și potențată prin rugăciunea și fapta 
creștină.  

Rațiunea nu poate pătrunde în intimitatea 
obiectului religios și nici nu îl poate cuprinde 
în totalitatea lui. Erezia nu e, în fond, decît 
o afirmație rațională unilaterală, așezată în 
locul Adevărului absolut, cu pretenții de 
adevăr absolut. Chiar etimologia cuvîntului, 
airesis presupune alegere, aplecare spre ceva, 
deci unilateralitate. De aceea, erezia este 
unilaterală, chiar cînd natura ei mistică este 
indeniabilă, căci la originea ei stă tot un act 
de alegere, al rațiunii.

George Manu evidenţiază adevărurile, dar şi 

limitele cunoaşterii ştiinţifice, pronunţîndu-se 
împotriva dialecticii şi a tuturor idealismelor 
care au marcat istoria gîndirii umane, din 
perspectiva unui realism lucid, care ne permite 
să întrezărim poziţia tragică a savantului 
creştin care ştie că, dincolo de adevărurile 
relative la care ştiinţa poate ajunge, stă 
nedezlegată marea taină a Adevărului. 

George Manu a înţeles mai bine decît 
oricare altul că sensibilitatea religioasă 
existentă în structura interioară a personalităţii 
nu poate modifica datele exerciţiului ştiinţific, 
dar poate pune în acord presupoziţia metafizică 
cu cea de ordin experimental. La George 
Manu, raportul dintre ştiinţă şi credinţă este 
revelator la nivelul identificării unei omologii 
structurale între rafinamentul şi scrupulozitatea 
cercetătorului de vocaţie şi experienţa sa 
fundamentală de homo religiosus. 

Prin urmare, George Manu rămîne savantul 
par excellence care nu şi-a atrofiat ochiul 
teologic în planul rigorii ştiinţifice, reuşind 
să acomodeze datele ştiinţifice cu datele a 
priori de ordin divin. El nu este decît expresia 
elocventă a unei practici a elitei creştine 
interbelice – a se vedea un alt caz exemplar: 
doctorul Nicolae Paulescu, teoreticianul 
fiziologiei creştine şi descoperitorul de jure 
al insulinei – care a restaurat unul dintre 
principiile majore ale existenţei: nihil sine 
Deo.     
    

Constantin MIHAI

„Exerciţiu la bara 
ficţiunii…”

(urmare din pag. 1)
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Tatăl  meu, inginer electromecanic, 
avînd principiile morale, alfabetul său 
etic de la care nu se îndepărta, deşi de o 
corectitudine şi o blîndeţe exemplară, îmi 
părea sever prin disciplina lui interioară pe 
care căuta să ne-o transmită şi nouă – celor 
trei copii ai săi – prin comportamentul său 
adaptat acestor convingeri. Am încasat 
o singură dată la vîrsta adolescenţei o 
palmă, dar am suportat-o mai uşor decît 
cele pe care le-am primit din priviri sau 
tăceri, mult mai dureroase însă.

Dintr-o familie de burghezi din Ploieşti, 
îşi pierduse tatăl şi fratele seceraţi de 
tifos exantematic în anii primului război 
mondial. Rămasă văduvă, mama se 
căsătorise apoi cu un domn Gărescu 
şi avusese din această legătură o fată, 
Marioara – o frumuseţe a Bucureştiului 
acelui timp. (Ziarele vremii o considerau: 
La plus belle femme d’Europe.)

După studiile şi primii ani de carieră 
şi după cinsprezece ani de Paris, tata se 
hotărî să se întoarcă în ţară. „Simţeam că 
mă sufoc, nu mai suportam străinătatea!” 
îmi spunea. Venea cu gîndul de a se 
căsători şi a-şi încropi o familie. Ca tînăr 
inginer cu succes în plan profesional se 
instală definitiv în Capitală. Şansa îl făcu  
să-şi găsească o locuinţă la viitoarea lui 
soţie. 

Născută Aurora Vlădescu, mama era 
socotită în acea vreme una din cele mai 
reuşite tinere doamne din Bucureşti. 
Veselă, tip de creolă cu înfăţişare distinsă, 
cu un trup parcă desenat, ştiind să se 
pună în valoare prin felul de a se purta, 
prin graţie şi eleganţă, era fiinţa pe care 
tînărul inginer o visa. Iar el o cuceri 
prin seriozitate, capacitate intelectuală şi 
idealuri comune.

Partea bărbătească a înaintaşilor ei – 
tatăl, bunicul, unchiul - erau toţi ofiţeri cu 
grade superioare şi cu mari merite militare. 
În cimitirul mănăstirii Viforîta, lîngă 
Tîrgovişte se află mormîntul Generalului 
Matei Vlădescu, erou participant la 
Războiul de Independenţă, fost ministru 
de război şi colaborator al regelui Carol 
I. Mama îmi povestea că înainte de a se 
alege viitorul rege se umbla cu pantahuza 
din casă în casă, procedeu de a semna 
pentru cel ce urma să fie rege – şi după 
propunerea – prinţul de Flandra, urmă 
Carol de Hohenzollern, încît bunicul 
după cea de-a doua semnătură adăugă: 
„Trecurăm prin zdrenţe, ajunsem în ţoale, 
fie ce mă-sa o fi, numai bine pentru ţară 
să fie.” Ceea ce nu-l împiedică să fie 
credincios regelui şi apropiat de acesta. 

În Tîrgovişte se aflau şi două familii 
înrudite: Andronescu şi Cornescu. Marta 
Andronescu avea să ajungă cercetător 
literar şi a publicat printre altele „puzderie 
de scrisori provenite de la Alecsandri. 
Mai bine de 30 de ani s-a devotat punerii 
în ordine, descifrării şi încredinţării 
tiparului.” Ea îşi semna cărţile cu numele 
obţinut după căsătorie: Marta Anineanu. Şi 
nu ştiu dacă a reuşit – precum susţinea – 
să adune date cum că arborele genealogic 
al familiei Vlădescu porneşte de la Vlad 
Dracu. O altă rudă a familiei a fost maica 
Smara – (Smaranda Gheorghiu) al cărei 
bust se află în Cişmigiu. Îmi amintesc 
de una din fetele ei care ne-a făcut o 
dată o vizită. Trăia în Italia şi după cum 
îmi aduc aminte îl lăuda pe Musolini. 
Şi maica Smara era înrudită cu familiile 
Andronescu şi Cornescu. Propovăduia şi 
susţinea „Școală în aer liber.”

Bunicul meu dinspre mamă Ion (Iancu) 
Vlădescu murise înainte de naşterea mea 
şi trăise drama pierderii singurului fiu 
înecat în ghiol – lacul aflat între Mangalia 
şi Albeşti (fost Sarighiol), satul unde îşi 
avea conacul, caii arăbeşti şi moşia. Odată 
cu dispariţia fiului său murea şi speranţa 
bunicului de a duce numele familiei mai 
departe. 

La Sarighiol era lumea poveştilor. 
Camerele conacului, odaia noastră unde 
dormeam pe cînd erau încă la primii ani ai 
copilăriei în paturi zăbrelite şi îmi ţineam 
sora geamănă de mînă noaptea după 
groaznice vise care mă chinuiau – datorită 
astmului infantil – apoi camera părinţilor 
unde cînd tata se afla cu treburi de la 

Bucureşti mama ne chema să dormim cu 
ea – răsplată că am fost cuminţi – salonul 
în stil românesc, o odaie turcească unde 
un soi de scenă prefigura parcă viitoarea 
mea îndeletnicire, paftalele, colierele 
cailor decorînd pereţii, terasa acoperită 
unde cinam la lumina lămpilor cu fitil, 
terasa peron din faţa casei, cu bolovani 
şlefuiţi specifici pietrelor dobrogene, 
gardurile şi ele de piatră, roata de moară 
transformată în masă, casa însăşi sub 
ale cărei streşini îşi făceau rîndunelele 
şi ciripitul lor cuib, terenul unde jucam 
volei, casa din spate cu etaj şi pridvor de 
unde vedeam partea tătărască a satului 
aşezată între două văi mărginite de dealuri 
domoale, erau în acea lume a poveştilor 
timpul şi locul nostru de joacă.

Drumul pînă la Sarighiol începea în 
zori. Plecam din Bucureşti cu maşina 
condusă de tata sau de mama cu mine 
între cei doi şi cu surorile mele în 
spate. Privilegiatul eram eu fiindcă după 
traversarea Dunării cu bacul de la Olteniţa 
la Turtucaia în sunetele viorii aceluiaş 
lăutar şi al aceluiaş vals de Ivanovici, 
începea Dobrogea unde eu eram ghid. 
Poposeam la Adamclisi după ce eu 
nerăbdător tot întrebam: cînd ajungem 
la madam Clissi? 

De acolo începeau drumuri de ţară 
printre sate cu nume tătărăşti pe care le 
învăţasem pe dinafară: „Cobadin, Casicci, 
Mustafaci, Enghezu, Azaplar şi Agbaş” şi 
eu îi îndrumam pe ai mei să le păstreze 
ordinea ca să nu rătăcească. 

Ajungeam apoi frînţi de oboseală şi 
căldură la casa noastră din marginea 
satului, albă şi atît de dorită. Ne ieşeau 
în întîmpinare argatul nostru Osman 
Seit Omer cu ceata lui de copii: Gevget, 
Murvet, Paşa, Vebi, Agicîldî, Napie, 
Sapie, Temur, Memur, vecinii Devlet 
Menzat şi Gotlibdir - doi bătrîni simpatici 
- şi ne bucuram cu toţii de revedere.

Satul se află la 85 km de Mangalia. Pe 
atunci Mangalia avea un farmec cu totul 
aparte datorat îmbinării fericite între stilul 
arhitectural românesc şi al cartierului turc 
cu specificul său. Din prima zi sergentul, 
benzinarul, grecul de la băcănie, Tefic 
– turcul cu îngheţată – ne întîmpinau 
şi duceau zvonul sosirii noastre mai 
departe. La intrarea în magazine eram 
trataţi cu şerbet, sugiuc şi alte delicii 
specifice locului şi localului respectiv. La 
„Delureanu” restaurantul scotea mesele şi 
scaunele pregătite oaspeţilor, la „Vraja 
mării” începeau muzicile, tangouri, valsuri 
îmbietoare, se dansa. Noi – copiii – ne 
gîndeam privind că vom fi şi noi curînd cu 
una din fetele frumoase care se vor afla pe 
plaje şi fetele îşi vor strînge iubiţii în braţe 
dansînd. Pe o terasă în apropierea scărilor 
care coborau spre mare şi în preajma 
falezei cînta pînă tîrziu noaptea Theodor 
Cosma la pianul care învăluia cu sunetele 
sale, romantic, împrejurimile. Aveam 
să-l aud în casa soţilor Coandă după ani 
nenumăraţi la Paris. La prînz ne întorceam 
în sat unde începeau muzicile de vară. 
Căsuţele aduceau căpiţele la armane şi la 
batoze, treierişul umplea baniţele, sacii, 
hambarele şi înălţa stogurile de fîn. 

Într-una din zile abia întorşi în sat am 
aflat cu stupoare că unul din gemenii 
argatului nostru murise în cursul dimineţii 
şi fusese îngropat în cimitirul turcesc din 
vale, după obiceiul musulman. Pentru 
prima oară eram confruntaţi cu dispariţia 
unui tovarăş de joacă, fără a înţelege 
semnificaţia cuvîntului „moarte”. 

Băieţii argatului cei apropiaţi vîrstei 
mele, Murvet şi Agicîldî erau şi tovarăşii 
mei de bătaie şi nu ne cruţam în întîlnirile 
noastre. Gevget, mai mare decît noi, avea 
pe-atunci 15-16 ani şi mama îl pregăti 
pentru a fi mai tîrziu „fecior în casă” şi 
îl aduse în Bucureşti. Era chipeş, înalt 
şi se dovedi bun în funcţia încredinţată. 

La începuturile vacanţei aveam să-i 
vedem pe plaja Mangaliei pe noii veniţi. 
În fiecare an răsăreau pe nisip corturi şi 
umbrele aşezate cam în acelaşi loc, aşa 
încît începeau vizitele de la unii la alţii. 
Tata şi-a pierdut odată ochelarii luaţi de 
joaca unui val şi i-a găsit a doua zi pe 
fundul mării în locul unde-i pierduse. 
Cunoştinţele vechi se regăseau. Ecaterina 
Bălăcioiu şi fiica ei Monica Lovinescu 
veneau sub umbrela noastră s-o salute 
pe mama, pictorul Gh. Petraşcu pe care-l 
revedeam la via noastră de la Mănăstirea 
Dealu în toamnă şi îi culegeam flori din 
grădină pentru „naturile moarte” din 
pînzele sale. Ziarele anunţau sosirea lui 

Camil Petrescu şi a lui Victor Eftimiu. 
Veneau apoi Alexandru Paleologu cu soţia 
sa – Ina. Ne întîlneam şi cu localnicii 
Ştefan Elefteriade, pictor şi arhitect 
îndrăgostit ca şi mine de aceeaşi fată şi 
ajuns prin 1950 în Brazilia, unde a făcut 
o carieră strălucită, precum şi cu pescarii, 
bătrînul barcagiu, oamenii oraşului, 
preotul, şeful gării abia înfiinţate. Tot 
acolo, pe acele fermecătoare străzi, într-
una din veri pe cînd mă pregăteam să 
plec la Braşov ca elev al liceului „Andrei 
Şaguna”, văzui un băiat de vîrsta mea 
care mergea greu azvîrlind picioarele şi 
mîinile în lături cu mişcări neregulate. „A 
ajuns aşa fiindcă s-a dus la fete” îmi spuse 
tata. „Dacă nu eşti cuminte ai să ajungi 
şi tu ca el.” Aveam 12 ani, suferisem 
multe boli încă din copilărie, pierdusem 
un an şcolar şi părinţii mă trimeteau la 
munte la aer curat să mă înzdrăvenesc. 
Mă cuprinse frica, Doamne fereşte să nu 
mă îmbolnăvesc şi eu ca el.

În toamnă, la Braşov, părinţii – deşi 
eram intern – îmi găsiră un „corespondent” 
– o persoană care locuia în preajma 
internatului şi a liceului. 

După-amiază, în sat la Sarighiol, 
participam şi noi la treieriş şi la strînsul 
recoltei, la armanele cu cai, încărcarea 
în saci, cîntărirea grînelor, deşertarea în 
hambare. În anii următori începusem să 
treierăm cu mijloace moderne şi lucrările 
agrare aveau să beneficieze de tehnicile 
noi. Cumpărasem un tractor şi o batoză. 
De îndată ce hambarele se umpleau 
începea aratul şi eu stăteam toată după 
masa pe tractor şi aram. Mama controla şi 
supraveghea muncile agricole. Am auzit-o 
odată strigînd în timpul treierişului: 
„Treceţi careva la curu’ batozei!”; „Vai 
mamă, cum poţi vorbi aşa?” o întrebai. 
„Dacă nu le spun aşa nu înţeleg. Aşa 
numesc ei partea din spate a batozei!”

Învăţam treptat toate ale lumii. În 
primele zile de şcoală la „Popa Rusu” unde 
ne aflam cinci băieţi gemeni împreună cu 
surorile noastre, colegul Georges (Jorj) 
Axenfeld vrînd să mă înjure că jinduiam 
la graţiile colegei noastre Vovo Faur mi-a 
strigat: „beţivule”, considerînd că insulta 
mă va lovi îngrozitor. Ceea ce s-a şi 
întîmplat! Mai tîrziu însă, în liceu, asistam 
la înjurături şi bătăi în toată regula. Nu 
m-am molipsit şi eu, n-am învăţat să înjur.

Am fost, mai întîi, elev al liceului 
„Sf. Andrei”, apoi al liceului „Cantemir 
Vodă”, mai aproape de casă. Dar nu 
mi-a fost dat să termin clasa a doua, din 
cauza bolilor care mă năpădiseră şi am 
fost nevoit să mă retrag la via noastră 
de lîngă Tîrgovişte pentru odihnă totală, 
aer curat şi o cură de supraalimentare 
prescrisă de medic. În primăvară mă aflam 
la „Mănăstirea Dealu” unde mă supuneam 
îngrijirii mamei.

Acolo, în acel anotimp, m-au bucurat 
grădina, livada, liliacul de sub geam, 
hamacul dintre cei doi copaci. Ş-am 
umplut liniştea cu singurătatea lecturii. 
Din cînd în cînd ascultam radio-ul, 
care îmi devenise prieten încă de pe la 
şapte ani cînd – de ziua copilului – o 
rudă a noastră, crainică la Radio, Lizica 
Porușnic, despre care voi mai povesti, m-a 
chemat să citesc un imn al copilului în faţa 
microfonului, iar dirijorul Th. Rogalschi 
mi-a propus instantaneu să anunţ titlurile 
muzicale ale concertului simfonic pe 
care orchestra Radio avea să-l susţină în 
minutele următoare sub bagheta sa. Dar 
despre acel loc binecuvîntat, unde mă 
aflam în acea primăvară, şi despre mama 
care adăuga frumuseţii locului darurile ei, 
iată ce spunea în 1982, în volumul I din 
„Memorii”, Octav Onicescu: 

„Cînd eram grăbit, urcam la mănăstire 
pe linia în foarte bună stare a funicularului 
sau pe şoseaua obişnuită. Ea trecea pe 
lîngă via familiei Vlădescu, unde locuia 
– pe vreme bună, bineînţeles, Aurora 
Vlădescu, o vară a prietenei noastre, 
Madeleine Rainu. Aurora s-a căsătorit 
curînd, chiar în acea epocă, cu căpitanul 
Adorel Saint-Georges, fratele colegului, 
prietenului şi poetului Ionel Saint-Georges 
din Botoşani. Căpitanul Saint-Georges 
era cunoscut, încă de pe vremuri, ca un 
colecţionar de lucruri vechi. Aşa încît 
aveam şi vecini apropiaţi, ca să nu zic 
chiar singuri pe acest drum al Dealului. 
Fără îndoială, căpitanul era un bărbat 
frumos, dar nu chiar la înălţimea Aurorei, 
care avea toate calităţile. Foarte ciudat! 
Acum îmi dau seama: nu ştiu să-i fi văzut 
singuri, nici împreună sus la mănăstire, 

nici măcar în plimbare. Colecţia lui 
Saint-Georges era cunoscută (cel puţin 
el vorbea numai de ea) dar n-am avut 
niciodată curiozitatea să i-o vizitez, la 
Bucureşti. Mă întreb dacă Aurora a avut 
această curiozitate.

Căsătoria aceasta nu a durat mult. 
Aurora s-a recăsătorit, curînd după ce a 
rămas singură, cu binecunoscutul inginer 
Ianculescu. Unul din fiii lor este actualul 
speaker de la Radio şi Televiziune, care 
se distinge prin calităţile sale speciale de 
exprimare clară şi rafinată. 

N-am ştiut multă vreme că mama mai 
fusese căsătorită. Nu ne prea povesteau 
părinţii întîmplări din viaţa lor. Într-o zi 
însă, fiind cu mama pe Calea Victoriei, 
ne-am întîlnit cu un domn care a oprit-o şi 
au stat cîteva minute de vorbă. Mama i-a 
spus că sînt fiul ei - aveam pe atunci 35 
de ani – şi pentru că auzise că sînt actor 
mi-a solicitat fotografii din spectacolele 
în care am jucat, programele de teatru cu 
piesele respective, cronici şi ce i-aş mai 
putea oferi. (Din păcate n-am dat curs 
acestor cereri). „Cine e, mamă, domnul şi 
de ce e interesat de activitatea mea?” am 
întrebat-o la despărţire. „E colecţionar şi 
a fost soţul meu. Om cumsecade, dar nu 
ne-am înţeles.” Am rămas mut.

Mama era o femeie veselă, optimistă, 
tonică. Bătrîneţea cu toate avatarurile 
ei, nu reuşise să-i schimbe caracterul. 
În ciuda poeziilor mele – cu un bemol 
la cheie – nu am fost nici eu o natură 
tristă. Dimpotrivă! În tinereţe, la petreceri 
dansam pînă la ziuă, povesteam întîmplări 
cu haz, anecdote, epigrame, glume de 
tot felul. Aveam şi eu suferinţele mele, 
nelinişti, decepţii. Nu mă lăsam însă 
pradă lor. Aș zice mai curînd că suspinam 
după doruri neîmplinite. Fiind sensibil la 
frumuseţe, mă impresiona femeia, dar şi 
cerul, grădina, întinderile nesfîrşite ale 
cîmpiei. Dobrogea cu toate înfăţişările 
ei mă impresiona mai mult decît spaţiile 
închise. Între dealuri mă simţeam apărat. 
Marea, orizontul, mă fascinau şi mă 
tulburau, priveam parcă nesfîrşitul.

Poate faptul că mama se născuse pe 
acele plaiuri dobrogene, la Cogealac, 
o comună ruptă parcă de lume şi că la 
Cavargic păşunile întinse hrăneau oile 
noastre cu tălăngile lor şi mirosea a lapte, 
a zer, a brînză şi lapte de putină şi unde 
aveam să poposim şi noi uneori şi – la 
stînă – să povestim cu baciul Nicolae 
Banu, venit din Ardeal cu turmele şi 
care punea în vers tot ce i se întîmpla 
lui şi oilor de-a lungul anului, m-au făcut 
mai sensibil întîmplărilor zilnice şi m-au 
îndreptat spre Poezie. Sau poate bolile 
mele de tinereţe m-au sensibilizat.

Între aceste două lumi, cîmpia şi dealul, 
îmi petreceam vacanţele şcolare. M-au 
format şi ele, m-au împlinit. Mă pregăteam 
pentru ce va veni. Mă încropeam, aş zice. 

În Sarighiol trăiau multe seminţii 
laolaltă. Turci, tătari, nemţi, bulgari şi 
toţi se înţelegeau, lucrau împreună, copiii 
mergeau împreună la şcoală, nu făceau 
diferenţieri, nici etnice, nici sociale. Eu 
eram bucuros să-i regăsesc an de an, să 
ne jucăm, să povestim.        

La vie – la mănăstirea Dealu – n-aveam 
prieteni. Casele, vilele erau risipite şi 
satul departe. Toamna însă, la cules, mă 
înfrăţeam cu băieţii şi fetele din vie, le 
ascultam cîntecele şi coboram cu hîrdaiele 
pline în drumul lor şi al strugurilor spre 
must. Lipsindu-mi prietenii de joacă, mă 
acaparau cărţile. Citeam cu nesaţ de toate. 
Lectura a fost şi este una din cele mai 
mari bucurii pe care mi le-a dăruit viaţa. 
Şi numai deznădejdile şi momentele de 
deprimare m-au îndepărtat de carte. 

Ajuns în clasă I primară, citisem cîteva 
cărţi. Uşurinţa de a citi fără greşeală a 
fost un privilegiu de care am profitat 
mai tîrziu, la Radio şi Televiziune, în 
emisiunile pe viu – „live” cum se spune 
astăzi -, căci atunci nu exista bandă 
magnetică şi, deci, nimic nu se înregistra.

Poate influenţat de viaţa la ţară citisem 
colecţia „Cartea satului”. Eram şi abonat 
la „Albina” – un săptămînal scris pe 
înţelegerea ţăranilor -, avînd posibilitatea 
de a-i citi pe Al. Lascarov – Moldoveanu, 
Vasile Voiculescu, I. C. Visarion şi alţii, 
precum şi a găsi sfaturi practice visului 
de a trăi într-un colţ de lume care mi se 
părea a fi idealul meu de viaţă. Satul şi 
natura mă fascinau.

Dar oraşul îşi avea şi el farmecul lui. 
Locuiam pe o stradă liniştită, într-o casă 
bătrînească a părinţilor, moştenită 

de la bunici, aşa cum erau pe atunci 
acestea, cu etaj, pod şi pivniţă şi o 

curte umbrită de doi castani, locul nostru 
de joacă. Încă aud şi văd iaurgiul, olteanul 
cu pas săltat şi cobiliţa pe umeri, talgerele 
cu peştele pe foi de brusturi, căruţele cu 
ziare vechi, ţiganii cu „spoim tingiri”, 
paparudele, ursanul, coşarul, lampagiul 
în apropierea nopţii aprinzînd felinarul, 
fluierul sergentului din castilo păzitor 
în noapte. 

Înaintea Crăciunului, în bucătărie, 
tranşarea porcului, umplerea maţelor, 
cîrnaţii, caltaboşii, febra pregătirii 
bucatelor. Şi în bibliotecă multe cărţi de 
bucătărie pe care le  răsfoiesc şi astăzi 
închipuindu-mi gusturi ştiute şi neştiute. 
Una din femeile care pregăteau acele 
bucate era mama fratelui meu de lapte. 
Al meu şi al sorii mele gemene. Ne-am 
dus odată la marginea Bucureştiului, 
unde ne-a primit o femeie cu un băiat 
de vîrsta noastră, care după ani devenise 
şeful unei secţii de tîmplărie prin calităţile 
sale de bun meseriaş şi, desigur, de om 
al regimului. Acela era fratele nostru de 
lapte, Vasile Tatomir. Mama suferise la 
naşterea noastră de flebită şi a căutat o 
tînără care avea sîni cu lapte sănătos, 
femeia de faţă. 

Din casa părinţilor, unde ne-am născut, 
aveam să ne mutăm de multe ori, locuind 
cu chirie ici şi colo. Cartierul Lucaci 
rămînea în urmă şi cu el copilăria. Veneam 
către centrul Bucureştiului şi începeam o 
altă viaţă. Părăseam casa peste care mama 
arunca dinţii noştri de lapte după ce tot 
ea ni-i scotea cu o sfoară şi ne mutam 
într-o frumoasă casă boierească pe strada 
Speranţei, aproape de şcoala primară de 
fete „Popa Rusu”, unde aveam să fiu 
elev împreună cu sora mea geamănă şi 
cu încă patru băieţi printre care Gughi 
Suchianu şi cele două surori ale lui, 
copiii cunoscutului critic de cinema I. 
D. Suchianu. 

Începuturile mele, şcoala primară, 
Radioul, scena se leagă de familia unor 
intelectuali de frunte pe care mi-a dăruit-o 
destinul, familia Mugur. Directoarea 
şcolii „Popa Rusu” era Doamna Gh. D. 
Mugur, soţia Directorului General al 
Radiodifuziunii şi mama lui Val Mugur, 
unul din primii regizori cu care am lucrat, 
tatăl colegului meu de clasă de la liceul 
„Sf. Sava”, Vlad, el însuşi viitor mare 
regizor. După ce în anii ’80 a rămas în 
străinătate şi a locuit în oraşul german 
Constance pe malul lacului cu acelaşi 
nume, iar Val – tatăl său – la Constanţa, 
oraşul dobrogean de pe malul Mării 
Negre. Nu am avut, din păcate, prilejul 
să văd sau să joc în vreuna dintre piesele 
puse de Vlad în scenă.

Nu ştiu cum am învăţat să citesc! Cînd 
în clasa I primară se învăţa alfabetul – cu 
draga noastră învăţătoare D-na Nicolaescu 
– eu îl ştiam şi n-am făcut nici un efort 
de a citi. 

Mi-a fost foarte greu să scriu. Am trudit 
mult pentru fiecare cuvînt aşternut pe 
hîrtie. Am detestat să scriu scrisori deşi 
am făcut-o mereu şi fără întîrziere cînd 
am fost nevoit. Poate că m-am îndreptat 
spre poezie şi nu spre proză tocmai fiindcă 
nu voiam să scriu mult. Şi poate a fost 
şi motivul pentru care am ales sonetul şi 
rondelul, forme fixe care impun scurtimea, 
concentrarea, esenţa. 

Cînd îmi căutam rostul în viaţă, 
profesiunea pe care s-o îmbrăţişez, m-am 
gîndit la posibilitatea de a îmbrăţişa un 
alt domeniu al artelor decît actoria. Mă 
fascina muzica. Şi îndeosebi cea clasică. 
Visam să fiu dirijor. Poate şi pentru că 
îmi dădeam seama că arta actorului nu 
poate concura cu aceea de toţi înţeleasă 
a muzicianului.

Anii copilăriei fuseseră ani tulburi, 
plini de întîmplări pe care le-am desluşit 
mai tîrziu. Într-o dimineaţă de iarnă am 
văzut în casa noastră un tînăr bărbat care 
n-a rămas la noi decît o singură noapte, 
fugărit de poliţie şi de legionari şi care 
era vărul nostru, Mihai Stelescu, asasinat 
în toamna anului următor pe un pat de 
spital de către o bandă de legionari. 

Anii primei tinereţi, Stelescu îi 
petrecuse în Franţa. Acolo, el şi familia 
trecuseră prin mari greutăţi. Întors în 
patrie cu idei naţionaliste, urmează pilda 
unor intelectuali de frunte ai vremii şi 
intră în rîndurile legionarilor. În scurtă 
vreme ajunge apropiatul lui Corneliu 
Zelea Codreanu, dar refuză să lupte cu 

arma în mînă pentru ideile Partidului şi, 
de aceea, e considerat „trădător” şi e 
fugărit pentru a fi prins şi executat. Căci 
aşa cum spune imnul legionar: „avem şi 
gloanţe pentru trădător.”

În noaptea din preajma Crăciunului 
1933, se află din nou la noi în casă şi 
cere îngăduinţa să primească vizita unor 
prieteni. Aceştia, însă, tot legionari îl vor 
omorî o zi mai tîrziu pe Duca, primul 
ministru, la Sinaia. Stelescu, solicitat 
să ia parte la crimă, rămîne în Capitală 
şi ascunde revolverul pe care îl primise 
de la aceştia într-un sertar al bibliotecii 
noastre, unde îl vom găsi pe vremea 
comuniştilor şi îl vom arunca pe ascuns 
în lacul Herăstrău. Elisabeta Poruşnic 
(Lizica), crainica de la Radio, de care am 
mai pomenit, rudă cu noi şi cu el, va găsi 
tot în sertarul bibliotecii noastre, puţin 
timp de la asasinarea lui Duca, documente 
doveditoare că numele lui Codreanu nu 
era „Zelea”, ci Zelinschi şi le va da 
publicităţii scoţînd la iveală adevărul cu 
privire la originea sa. Mai tîrziu însă, 
căsătorită cu un doctor legionar, va uita 
totul şi va face de gardă la mormîntul 
„Căpitanului”, cum era numit Codreanu.

Asasinarea lui Mihail Stelescu

„După asasinarea primului – ministru 
I. G. Duca, a survenit asasinarea macabră 
a lui Mihail Stelescu, pe pat de spital, 
de către 10 inşi, majoritatea teologi, 
supranumiţi hiperbolic decemvirii. A 
stat la poarta spitalului şi al 11-lea. S-a 
predat Justiţiei, spunînd mîndru că şi el a 
asasinat, a participat ca paznic, rugîndu-
se să fie încarcerat. Se făcuse o şcoală 
a crimei. A mînui pistolul era o onoare, 
cea mai mare onoare.

Teologii au tras cu sete în patul 
bolnavului din spital, poate bolnav 
imaginar, fricos, ascuns acolo, nădăjduind 
că nu se vor încălca legile spitalului. 
Care legi nu se încălcau? Nu mai era 
omenie. Nu mai erau oameni. Nu mai era 
civilizaţie. Teologii s-au îmbrăţişat după 
omor. S-au ciopîrţit cu barda. Fiecare 
şi-a adus barda la brîu.” (Petre Pandrea, 
Garda de fier, Editura Vremea).

Adolescenţa mea începea sub auspicii 
nefaste. După ce din cauza unei boli 
pulmonare am întrerupt şcoala şi am fost 
trimis în zona dealurilor tîrgoviştene, unde 
se afla şi via noastră, părinţii hotărîră să 
mă ducă la Braşov, oraş de munte cu 
liceu vestit. Acolo am simţit pentru prima 
oară tulburările vremii. Îngenunchiaţi pe 
caldarîmul din Piaţa Sfatului, în timp ce 
Horia Sima – căpetenia legionară vorbea 
ţării din sala de festivităţi a liceului 
„Andrei Şaguna” -, noi, toţi elevii liceului, 
ascultam uimiţi şi neînţelegînd mai nimic, 
slujba de parastas a lui Moţa şi Marin 
– doi legionari morţi pe cîmpurile de 
luptă din Spania – şi la fiecare pomenire 
a numelui lor strigam în cor: „Prezent”. 
Acest obicei se auzea la slujbele de 
prohod din toată ţara. Bătrînul nostru 
păzitor al viei spunea: ,,ăştia pritocesc 
morţii şi dacă vrei să blestemi pe cineva 
spune-i «Vedea-te-aş Prezent!».” 

Dinu IANCULESCU
Frankfurt

,,Uneori simulacrul are un rol benefic” 
Sentimentele profunde sugerează, concomi-tent, un început şi un sfîrşit, au un aer inaugural 

şi unul crepuscular. Ele reprezintă enigmatice cicluri secunde, oglindind marele ciclu cosmic. 

§

Între efemer şi eternitate există o permanentă osmoză, în afara căreia emoţiile capitale, 
deznădejdea şi speranţele noastre n-ar fi de conceput. Nu e oare efemerul forma provizorie 
a eternităţii? 

§

,,Nici un om nu poate renunţa la grija pentru propria mîntuire, în favoarea grijii pentru o 
mîntuire străină.” (Adam Michnik). Cum aşa? Cea de-a doua n-o include pe prima? 

§

E prea posibil ca un linguşitor să nu aibă, aşa cum s-ar cuveni, un dispreţ de sine însuşi. 
Dar, în măsura în care-i dai atenţie, trebuie neapărat să ai tu însuţi un asemenea simţămînt. 

§

De regulă nu e nevoie de o inteligenţă superioară pentru a stabili viclenia, a o demonta 
în conştiinţă. Ajunge una medie. E ca şi cum te-ai lupta doar cu mîna stîngă şi ai învinge. 

§

Seriozitatea poate fi simulată, spiritul nu.

§

Nu raţiunea te linişteşte, limitînd, demontînd o împrejurare dezagreabilă, ci liniştea însăşi, 
care aparţine unui regim sufletesc iraţional. 

§

,,Pînă şi din adevăr îţi poţi face idol, deoarece adevărul fără dragoste nu e Dumnezeu, ci 
e chipul Lui, şi-i idol, pe care nu se cuvine nici să-l iubeşti, nici să i te închini” (Pascal). 

§

Orice mare adevăr conţine un germene distructiv, acela al transformării sale într-un clişeu. 
Iar uriaşa, sumbra subversiune exercitată de clişeu nu concurează oare minciuna? 

§

În mare cantitate, binele poate deveni primejdios. O prea mare speranţă, împlinire, bucurie, 
riscă a ne intoxica organismul emoţional precum un exces de mîncăruri şi băuturi, fie şi de 
calitate. 

§

Să nu pierdem din vedere că uneori simulacrul are un rol într-un fel benefic, mascînd, de 
pildă, infatuarea, repulsivă prin însăşi natura sa. Potrivit lui Nietzsche, prezumţiosul e ,,un 
ipocrit incapabil de-a simula”. 

§

,,Perfecţiunea”  artistului nu e arondare, ci transfigurare. Ea nu ,,completează” elementele 
deja date, ci (între)deschide poarta unei alte lumi.

§

,,O ştiinţă care nu se mai miră şi nu venerează e o ştiinţă moartă” (Einstein).
 
§

E adevărat, a rămas sensibil la obiecţiile ce i se aduc, dar e tot mai indiferent la criticile 
elogioase ce i se închină, într-atît încît frecvent nu le mai citeşte. Nu e totuşi un mic progres 
pe calea budistă a lepădării de dorinţă?

 
§

Egolatria ca sursă a nedreptăţii? ,,Orice nedreptate izvorăşte dintr-o prea mare iubire faţă 
de noi înşine şi din prea puţină iubire faţă de alţii” (John Locke). 

§

Să recunoaştem: nedreptatea poate avea şi ea disciplina, rigorile, arta sa cu caracter imanent, 
care o scot uneori din sfera diletantismului. 

§

Ironia lucidităţii. Zadarnică transparenţă a neajungerii la ţel. 

§

Poetul: ,,un telegraf viu între Dumnezeu şi oameni” (Kafka). 

§

Tradiţia preia funcţiile sănătăţii organismului tău moral, făcîndu-se a nu-i observa îmbătrînirea. 

§

Cred că niciodată nu vom putea înceta să repetăm vorba lordului Acton: ,,Puterea absolută 
corupe absolut”! 

§

Orgoliul: o atitudine ţeapănă, antipatică. Un soi de bodyguard al fiinţei. 

§

,,Politeţea e o monedă destinată să îmbogăţească nu atît pe cel ce o primeşte, cît pe cel 
ce o dă” (proverb persan). 

§

Destinul: vampirism al unei figuri imuabile ce se hrăneşte cu sîngele spontaneităţii noastre. 

§

Cine a spus (splendid!) că iubirea e un increat în unghiul lumii create? 

Gheorghe GRIGURCU

Maxime, Cugetări
Mărturii ale 

trecutului
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poate descoperi ca „Grund” în Weltanschauung a scriitorului, precum şi liniile 
de dezvoltare ale operei literare eliadeşti de la experienţă la cunoaştere.18 Bun 
cunoscător al erosului,19 discipolul a produs prin exegezele sale racorduri la mari 
adîncimi, convertind schemele furnizate de inconştient, pe de o parte, şi vastele 
cunoştinţe în filosofia şi istoria religiilor, pe de altă parte, în tehnici de cercetare a 
textelor literare eliadeşti. 

Liniile de investigare anunţate şi lămurite de Culianu şi-au găsit înrudiri în cercetările 
unor exegeţi ca Alina Pamfil20, Sabina Fînaru21, Ion Neagoş22, Monica Spiridon,23  
Ştefan Borbely24, Elvira Groza25, Cristian Bădiliţă26, Matei Călinescu27, Ofelia 
Ichim28, Elena Dan29 ş.a., fiecare contribuind substanţial la decriptarea structurilor 
imaginarului eliadesc. Astfel, contactul cu diferite stadii ale semnificaţiilor operelor 
se realizează prin modele variate, propuse de interpreţii amintiţi (modelul gnostic30, 
modelul mitologic, modelul comparatist, modelul poietic), modele orchestrate tematic, 
producînd mutaţii cu rădăcini în alte climate spirituale, ce claustrează erosul într-o 
cutie a Pandorei.

Întregul eşafodaj al gîndirii eliadeşti este susţinut de o pleiadă de concepte, 
valorificate, explicit, în numeroase monografii sau studii apărute în străinătate, dedicate 
mai mult activităţii ştiinţifice decît celei literare, în scopul direcţionării instanţei 
receptoare întru elucidarea ideologiei istoricului religiilor. În plan internaţional, 
nume prestigioase şi personalităţi româneşti, aflate în exil, au învestit cu încredere 
gîndirea hermeneutului şi au semnat articole: Rene Guenon, Benedetto Croce, 
Raffaele Pettazzoni, Julius Evola, Jean Paul Vernant, Paul Ricoeur, Eugenio d’ Ors, 
Northrop Frye, Mac Linscott Ricketts, Bryan S. Rennie, Katrine Ore, Michel Meslin, 
Ulrich Berner, Brigitte Ouellet, Joseph Muthuraj, Natale Spineto, Vintilă Horia, Dan 
Petraşincu, Virgil Ierunca, Ionel Jianu, D.C. Amzăr ş.a. Receptate sporadic, creaţiile 
literare au cunoscut şi în afara graniţelor elaborate interpretări critice prin efortul 
meritoriu al cercetătorilor: Matei Călinescu31, Mihai Spăriosu32, Edward J. Cronin33, 
M. Girardot34, Diane Apostolos-Cappadona35, Richard Reschika36, Adriana Berger37, 
Wendy Doniger38, Stella Kramrisch, R.C. Zaehner, Ernst Junger, Gunther Spaltmann39, 
Okuyama Michiaki40.

O contribuţie majoră ce întregeşte arhitectura universului critic, destinat prodigioasei 
activităţi eliadeşti, este oferită de cele două volume de bibliografie, cu înregistrări 
efectuate, conform lui Mircea Handoca, între anii 1925-198641, respectiv 1986-1999.42

Preocupările pentru configurarea unor tipare şi schiţe teoretice asupra fantasticului 
eliadesc domină critica sfîrşitului de secol XX, cu inserţii descriptive, raliate, parţial, 
registrului erotic, graţie evenimentelor narate şi contextului în care sînt plasate 
personajele. Tiparele iniţiate de Sorin Alexandrescu43, Eugen Simion, preocupat 
de acest gen literar încă din 196944, I.Negoiţescu45, Dumitru Micu46, Gheoghe 
Glodeanu47, Sergiu Pavel Dan48, Ilina Gregori49, Florina Rogalski50 invită receptorul 
într-o lume în care insolitul, instrument de acţiune asupra conştiinţei, caută căi 
de reconciliere cu imanentul, sub comandamentul artei, capabilă să vehiculeze 
mesaje transpersonale.

Demersul critic al contemporaneităţii51, graţie unor apariţii, precum seria 
18  Culianu, Ioan Petru, Studii româneşti, I,  Fantasmele nihilismului. Secretul doctorului Eliade, 
Editura Nemira, 2000, pp. 211-395; Gnozele dualiste ale Occidentului, Editura Nemira, Bucureşti, 1995; v. 
monografia Mircea Eliade, Editura Nemira, Bucureşti, 1995.
19  Culianu, Ioan, Petru, Eros şi magie în Renaştere.1484, Editura Polirom, Iaşi, 2003.
20  Pamfil, Alina, Spaţialitate şi temporalitate, Editura Dacopress, Cluj-Napoca, 1993.
21  Accentul este pus pe analiza textelor literare eliadeşti din perspectiva mitologiei greco-latine, 
autoarea fiind virulentă la adresa criticilor: [...] am încercat să identificăm, dincolo de ,,confuzia” sensurilor şi 
de ,,formele moarte”  descoperite de critică în romanul eliadian, mărcile şi normele sale de structurare internă, 
originale, prin raportare la ,,izvorul” metafizic al modelelor noastre cele mai apropiate, vechii elini. (Fînaru, 
Sabina, Eliade prin Eliade, Editura Univers, Bucureşti, 2003, p. VII).
22  Neagoş, Ion, Mircea Eliade. Mitul iubirii, Editura Paralela 45, Piteşti, 1999.
23  Spiridon, Monica, Interpretare fără frontiere, Editura Echinox, Cluj, 1998. 
24  Borbely, Ştefan, Proza fantastică a lui Mircea Eliade, complexul Gnostic, Editura Biblioteca 
Apostrof, Cluj-Napoca, 2003.
25  Groza, Elvira, Fenomenalizarea timpului în concepţia lui Mircea Eliade, Editura Provopress, Cluj-
Napoca, 2006.
26  *** , Eliadiana, ediţie îngrijită de Cristian Bădiliţă, Editura Polirom, Iaşi, 1997.
27  Călinescu, Matei, Despre Ioan P. Culianu şi Mircea Eliade. Amintiri, lecturi, reflecţii, Editura 
Polirom, Iaşi, 2002. În Addenda, sînt disecate operele literare eliadeşti, criticul, urmărind analitic conceptele şi 
gîndirea mitologului şi istoricului religiilor, precum irecognoscibilitatea miracolului, căutarea vieţii veşnice, 
incompatibilitatea timp sacru-timp istoric, unitatea contrariilor, autenticitatea, libertatea, camuflarea sacrului 
în profan, uitarea, anamneza, proiectează propriile reflecţii asupra unor nuvele, cărora le acordă cîte un 
blazon (amintim La ţigănci -o mitologie a morţii  sau Pe strada Mîntuleasa – o mitologie a mitului), ignorînd 
metamorfozele  erosului. 
28  Ichim, Ofelia, Pădurea interzisă. Mit şi autenticitate în romanele lui Mircea Eliade, Editura Alfa, 
Iaşi, 2001.
29  Dan, Elena, Mircea Eliade. Codul nuvelelor fantastice, Editura Historia, Bucureşti, 2008.  Pornind 
analiza de la cinci faze ale teoriei poietice psihanalitice,  întemeiată de psihanalistul francez Didier Anzieu, 
în lucrarea Le Corps de l’oeuvre, şi, aşa cum însăşi autoarea declară, cunoscînd poietică mi-a fost nesperat de 
uşor să înţeleg nuvele cum sînt La ţigănci, Dayan şi altele şi, în acelaşi timp, raportîndu-se la o lucrare proprie 
Cunoaşterea absolută, în care tratează despre sferele fluidice ale Pămîntului, despre adevărurile cereşti, despre 
Treimea conducătoare a planetei, Elena Dan elucidează, în opinia sa, codul nuvelelor fantastice pe baza unui 
model poietic,  orice critic literar împotmolindu-se definitiv atunci cînd ajunge fie la tematica nuvelelor fie la 
semnificanţii şi semnificaţii ei. (op.cit, pp. 9-12). 
30 În eseul Experienţă, cunoaştere, iniţiere,  Culianu sugerează o cale gnostică de interpretare a operei 
literare eliadeşti, clasîndu-l pe Eliade printre reprezentanţii moderni ai gnozei, ca posibilitate determinată de a 
concepe fiinţa în lume şi relaţiile ei cu sacrul. (în vol. Studii româneşti, I, ed. cit., p. 240).
31  Călinescu, Matei, Imagination and Meaning: Aesthetic Attitudes and Ideas in Mircea Eliade’s 
Thought, The Journal of Religion, vol. 57, nr. 1, 1977; The Disguises of Miracle: Notes on Mircea Eliade’s 
Fiction, World Literature Today, The University of Oklahoma, nr. 4, 1978.
32  Spăriosu, Mihai, Orientalist Fictions in Eliade’s  <<Maitreyi>>, in Fiction and Drama in Eastern 
and Southeastern Europe, University of California, Los Angeles, 1980.
33  Cronin, J. Edward, Eliade, Joyce and the <<Nightmare of History>>, The Journal of the American 
Academy of Religion, nr. 50, 1982.
34  Girardot, M., Ricketts, Mac Linscott, (editors), Imagination and Meaning, The Seabury Press, New 
York, 1982.
35  Apostolos-Cappadona, Diane, To Create a New Universe: Mircea Eliade on Modern Art, Cross 
Currents, nr.4, 1982-1983. 
36  Reschika, Richard, Mircea Eliade zur Einfuhrung, Junius Verlag GmbH, Hamburg, Germania, 
1997; versiunea românească Introducere în opera lui Mircea Eliade, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2000, 
traducere de Viorica Nişcov.
37  Berger, Adriana, Eliade’s Double Approach: A desire for Unity, Religious Studies Review, vol. 11, 
nr. 1, 1985.
38  Doniger, Wendy, Time, Sleep and Death in the Life, Fiction and Academic Writings of Mircea 
Eliade, in Mircea Eliade e la religioni  Asiatiche, editor Gherards Gnoli, Instituto Italiano per il medio ed 
estremo oriente, Rome, 1989.
39  ***, Myths and Symbols. Studies in Honor of Mircea Eliade, editors Joseph M. Kitagawa and 
Charles H. Long, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1969.
40  Michiaki, Okuyama, Camouflage and epiphany: The Discovery of the Sacred in Mircea Eliade and 
Oe Kenzaburo, in The international Eliade, edit by  Bryan Rennie, State University of New York Press, Albany, 
2007.
41  Handoca, Mircea, Mircea Eliade. Bibliografie, vol. 2, Editura Jurnalul Literar, Bucureşti, 1998.
42  Handoca, Mircea, Mircea Eliade. Bibliografie, vol. 3, Editura Jurnalul Lliterar, Bucureşti, 1999.
43  Alexandrescu, Sorin, Dialectica fantasticului, în  introducere la Mircea Eliade, La ţigănci şi alte 
povestiri, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1969.
44  Simion, Eugen, Vocaţia fantasticului. Fragmente critice, în România literară, II, nr. 11, martie 
1969; Mircea Eliade, un spirit al amplitudinii, Editura Demiurg, Bucureşti, 1995.
45  Negoiţescu, Ion, Mircea Eliade sau de la fantastic la oniric, în Viaţa românească, an XXIII, nr. 2, 
febr. 1970, pp. 71-77, reprodus în vol. Analize şi sinteze, Editura Albatros, 1976.
46  Micu, Dumitru, Fantasticul în proza actuală, în Gazeta literară, anul XIV, nr. 45, noiembrie 1967.
47  Glodeanu, Gheorghe, Fantasticul în proza lui Mircea Eliade, Editura Gutinul, Baia Mare, 1993.
48  Dan, Sergiu Pavel, Fantasticul doctrinar: Mircea Eliade, în Proza fantastică românească, vol. I, 
Editura Minerva, Bucureşti, 1975, pp.245-247.
49  Gregori, Ilina, Fantasticul în proza lui Mircea Eliade: Domnişoara Christina. O lectură in-estetică, 
în Viaţa românească, nr. 3-4, 1997.
50  Rogalski, Florina, Evoluţia fantasticului. Aspecte ale genului în proza lui Mircea Eliade, Editura 
Corint, Bucureşti, 2007.
51  Unii critici postmoderni, provocaţi de apariţia unor lucrări precum cea a lui Florin Ţurcanu 
(Mircea Eliade. Prizonierul istoriei, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003) şi de ecourile unor autori ca Daniel 

corespondenţelor eliadeşti52 – a unor cronici dedicate scrierilor ştiinţifice, avînd 
ca punct de plecare concepte eliadeşti (sînt etalate succint şi cîteva trimiteri la 

nuvelistică53, fiind doar enumerate titluri şi menţionate cîteva teme literare regăsite 
în goana unei lecturi în diagonală, sau indicate tehnici narative asimilate prin 
contaminare de la prozatori englezi), a multitudinii de articole ce vizează atît viaţa şi 
activitatea lui Mircea Eliade, cît şi texte literare inedite, publicate frecvent de Jurnalul 
Literar –, a reintegrat în patrimoniul creativităţii şi spiritualităţii româneşti complexa 
personalitate a istoricului religiilor, precum şi un model axiologic ce filtrează idei, 
menite a invita cititorul la o perpetuă renovatio a spiritului, însetat de cunoaştere.

Antologia Internaţionalul Eliade54, apărută recent, uneşte studii critice cu poziţii 
divergente în ceea ce priveşte abordarea lucrărilor eliadeşti, cu o tematică orientată, în 
general, către sacralizarea timpului istoric, a  problemei istoriei şi a istoricismului,55 
fiind inserate şi cîteva comentarii privind relaţia dintre scrierile ştiinţifice şi cele 
literare, precum şi numitorul lor comun: camuflarea miracolului în istorie.56 

Dramaturgia eliadescă este aproape inexistentă în cuprinsul tomurilor critice, 
cele cîteva pagini, scrise informativ, dar presărate, pe alocuri, cu o impresionantă 
încărcătură afectivă, apărute în perioada cînd Eliade era interzis în România, sînt 
focusate mai mult pe jocul actorilor57, pe regie, decît pe substanţa operei. Trimiterile 
la mitul jertfei creatoare, la lucrarea Comentarii la legenda Meşterului Manole şi 
la balada populară Mioriţa încheie rîndurile despre Iphigenia. Sînt puţine referinţe 
critice ce tratează substanţa piesei,58 recunoscînd dramaturgului capacitatea lirică 
prin care infuzează substanţa mitică, mai dispusă spre tonalităţi de tratare imnică 
şi convertire a ritualului religios imortalizat, canonizat, în simbolism poetic şi 
decriptînd valenţele iniţiatice ale textului, rezonanţele lui simbolice.59 În ceea ce 
priveşte Oameni şi pietre, neagreată de auditoriu60 încă de la finalizare, remarcăm 
o neglijare a recenzenţilor în comentarea piesei, supusă parcă unei carantine din 
care se răsfrîng, din cînd în cînd, slabe decupaje de sens, mai mult povestite61 decît 
revelate, prinse în zbor de căte un interpret mai abil. Nici Coloana nesfîrşită şi nici 
piesa intitulată 1241 nu se bucură de un tratament mult diferit. Rămînem, însă, în 
aşteptarea criticii dedicate misteriosului text dramatic, neterminat, Aventură spirituală, 
amintit de Eliade în Memorii şi în însemnările din Jurnal62, semnalat izolat în unele 
pagini critice și publicat de către Nicolae Florescu în revista Jurnalul Literar. 

Tentaţia noastră imperioasă de a analiza producţiile criticilor, care, la rîndul lor, 
robiţi dorinţei de înţelegere a înaintaşilor, au cedat imperativului analitic, se integrează 
unui lanţ karmic, al cărui stăpîn este brevetat cu atributele Seducătorului, sălăşluind 
în caruselul ameţitor al Ideilor, ivit, de fiecare dată, în diverse veacuri, din faldurile 
timpului şi absorbit în neant odată cu aparenta lui cădere.

În urma privirii retrospective asupra receptării prozei eliadeşti, focalizată pe tema 
Dubuisson sau Alexandra Laignel-Lavastigne, s-au împărţit în grupări pro şi contra, preluînd ideile din anii în 
care Eliade era supus tratamentului denigrator şi invectivelor nefundate, dar nu pentru a  judeca, de astă dată, 
dacă Eliade este sau nu pornograf sau pentru a analiza operele eliadeşti dintr-o perspectivă care să aducă un 
plus de informaţie întru înţelegerea scrierilor literare, ci pentru a oferi răspunsuri argumentate sau nu, după caz, 
la  întrebări de tipul: Ce atitudine a avut marele savant după 1945 cu privire la opţiunile sale politice? Cum a 
ajuns la ele? I-au influenţat în vreun fel opera? A existat cu adevărat o adeziune eliadiană la ideologia Gărzii 
de Fier? Ce rol a avut în epoca criterionistă autorul Nopţii de Sînziene ca lider de generaţie? Şi-a menţinut 
opiniile extremiste odată cu avansarea rapidă în establishment-ul academic mondial? Nicolae Florescu, într-o 
carte apărută recent (Înapoi la Aristarc, vol. I, Rezistenţa prin cultură, Editura Jurnalul Literar, Bucureşti, 
2009), lămureşte printr-un consistent demers argumentat asupra unor astfel de întrebări, răspunzînd acuzaţiilor 
vituperate.
52  Eliade, Mircea, Europa, Asia, America…Corespondenţă, vol. I, A - H, Cuvînt înainte şi îngrijirea 
ediţiei de Mircea Handoca, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999; Eliade, Mircea, Europa, Asia, America…
Corespondenţă, vol. II, I–P, Cuvînt înainte şi îngrijirea ediţiei de Mircea Handoca, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 2004; Eliade, Mircea, Europa, Asia, America…Corespondenţă, vol. III, R–Z, îngrijirea ediţiei şi 
indice de Mircea Handoca, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004. 
53  Lefter, Ion Bogdan, Scurtă introducere în nuvelistica lui Mircea Eliade, în Timpul, anul VI, nr. 79-
80, iulie-august, 2005, Iaşi,  p. 7. 
54  *** The International Eliade, edited by Bryan Rennie, State University of New York Press, Albany, 
2007. Un tabel sinoptic al conţinutului studiilor exegetice este realizat în partea introductivă de Bryan Rennie, 
care a tradus şi piesa Oameni şi pietre, nepublicată pînă la acel moment, fiind inclusă în ultima parte a antologiei. 
Cartea încă nu şi-a făcut simţită prezenţa în editurile autohtone, dar graţie Jurnalului Literar care a publicat în 
nr. 21-24, nov.-dec. 2007, respectiv nr. 1-4, ian.-febr. 2008, direcţiile tematice ale acestei cărţi, traducere Dana 
Dad, ne-a fost permis accesul la acest volum inedit.
55  Exegeţii Michel Meslin, Pablo Wright, Cesar Ceriani Cernadas, Ulrich Berner, Brigitte Ouellet, 
Joseph Muthuraj, Natale Spineto, Clung Chin-Hong, Liviu Bordaş, Philip Vanhaelemeersch au abordat o critică 
detaliată a temei, oferind cititorului diferite perspective de înţelegere atît în ceea ce priveşte opera ştiinţifică 
a eruditului filosof şi istoric al religiilor, cît şi modul de gîndire eliadesc. În studiul său, Katrine Ore ridică 
problema feminismului şi a relaţiilor dintre sexe, reliefînd faptul că Eliade tratează teme şi probleme feministe, 
dar le foloseşte pentru a se gîndi la masculinitate. 
56  Okuyama Michiaki se centrează asupra ficţiunii eliadeşti, angajînd o analiză comparativă între 
Eliade şi romancierul japonez şi laureat Nobel, Oe Kenzaburo, influenţat de ideile scriitorului Eliade şi de 
modul în care a încercat să integreze experienţele propriei sale vieţi în operă.
57  În cîteva articole, semnate de Mircea Handoca, Marian Popescu, Irina Coroiu, s-a comentat  
punerea în scenă a piesei de teatru Iphigenia, premiera avînd loc la 12 februarie 1941, în ,,sala” Comedia a 
Teatrului Naţional din Bucureşti, al cărui director era Liviu Rebreanu, articole incluse în  seria ,,Dosarul” 
Eliade, volumele IX şi XIII, ed. cit. De asemenea, au existat recenzenţi care au apreciat această piesă (Horia 
Rădulescu, Petru Comarnescu) sau au desconsiderat şi piesa şi talentul dramaturgului (Mircea Ştefănescu, Petru 
Manoliu). Mihail Sebastian, în Jurnal, a evaluat negativ Iphigenia, acuzînd conţinutul piesei de supărătoare 
intenţii legionare, atribuindu-i şi un subtitlu Iphigenia sau jertfa legionară.  (Sebastian, Mihail, Jurnal 1935-
1944, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996, p. 305).
58  Nicolae Florescu apreciază comentariul criticului Theodor Cazaban care pune în lumină spiritul elin 
al tragediei, în stare să ofere o temă existenţială majoră de meditaţie asupra condiţiei  metafizice a pribegiei, cu 
Troia nimicită, dar recucerită în suflet, salvată şi salvînd de la dezastru. (în cap. Pădurea interzisă introdus în 
lucrarea Noi, cei din pădure!, ed.cit., pp.151-159). 
59  Idem, pp. 152-153.
60  Eliade, Mircea, Jurnalul portughez şi alte scrieri, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 226.
61 Mac Linscott Ricketts examinează activitatea şi scrierile fostului profesor, inserînd consideraţii 
critice  regăsite, uneori, şi în critica românească. (Ricketts, Mac Linscott, Rădăcinile româneşti ale lui Mircea 
Eliade, vol. II, ed.cit.)
62  La 16 octombrie 1946, Eliade scria în Jurnal: [...] mă trezesc gîndindu-mă la piesa mea (Eurydice?) 
cu o intensitate care aproape îmi face rău. (Eliade, Mircea, Jurnal, vol. I, 1941-1969,  ed.cit., pp. 90-93). 
Titlul iniţial al dramei trimite la mitul lui Orfeu şi Eurydice, indicînd un traseu iniţiatic al căutării unei iubiri 
nepieritoare, cu valenţe soteriologice, dincolo de labirintul infernului. Ulterior, titlul Aventură spirituală (titlu 
notat în Jurnal la 30 octombrie 1946), analizat paradigmatic, angajează  o căutare a unităţii erosului. Nicolae 
Florescu rezumă această dramă citînd referinţele lui Theodor Cazaban, din cronica sa literară, publicată în 
România viitoare. (Florescu, Nicolae, Noi, cei din pădure!, ed.cit., pp. 154-155).

propusă, semnalăm o decriptare în grilă impresionistă, în care lectura eseisticii şi 
operei ştiinţifice, dominate de prejudecăţi estetice, nu se regăseşte, la nivel ideatic, în 
periplul interpretativ al criticilor, în ciuda faptului că Eliade a îndemnat la cunoaşterea 
integrală a propriilor creaţii. Pentru a putea judeca ceea ce am scris, declară Mircea 
Eliade, cărţile mele trebuiesc judecate în totalitatea lor. Dacă ele au vreo valoare, 
vreo semnificaţie, atunci, acestea apar numai în totalitatea operei. [...] Sensul vieţii 
mele şi tot ce am făcut nu va fi desluşit decît pornind de la ansamblu.63

Stratificarea cronologică a lucrărilor critice şi cercetarea lor ne-a călăuzit către o 
tentativă de clasare a exegezelor menţionaţe în funcţie de judecăţile enunţate, care, 
prin efortul conjugat al unui spirit persuasiv şi a unei capacităţi sintetice, au adus 
fie contribuţii la înţelegerea fenomenului Eliade şi, implicit, a scrierilor sale, fie au 
creat goluri în receptarea operelor, dînd dovadă de o analiză suficientă.

Raportîndu-ne la perioada 1926-1938, observăm aciditatea unei critici care pune 
la zid, deopotrivă, operă şi autor, în pofida trimiterilor ce vizează inovaţiile aduse în 
cîmpul romanului românesc, precum şi o predispunere la o reticenţă volitivă, aservită 
unei mentalităţi încărcate de prejudecăţi. Recunoscut, totuşi, drept trăsătură esenţială 
a organizării epice, erosul a rămas pentru majoritatea exegeţilor64 doar o amprentă, 
firească sau nu, a unui fenomen obişnuit, postat într-un comun ce-şi găseşte lăcaşul 
în ridicol. Se pare că, atunci cînd se aduce în discuţie viaţa erotică, indiferent prin 
ce mijloace, cei mai mulţi dintre noi sîntem dispuşi să acceptăm concepţiile cele mai 
vulgare şi, căzînd într-un fel de capcană a dependenţei de referenţialitatea naturală, 
o transformăm într-un motiv de dispreţ mulţumitor, pentru a-i putea aloca, la nevoie, 
o binemeritată platitudine, fără a ţine seama de acele momente unice în care ni 
s-a părut că se deschid cerurile, iar totalitatea posibilului nu s-a epuizat. Oamenii 
fug de propriul adevăr intim, iar cei care-l identifică în artă îl desconsideră sau îi 
minimalizează funcţiile, alimentîndu-şi receptarea cu forme de înţelegere servile unei 
cunoaşteri haotice. Reflecţia umană nu trebuie despărţită cu indiferenţă de un mod de 
a fi al omului, de o conştiinţă de sine, dornică de a nu se sustrage în clipa explorării 
pînă la capăt a posibilităţilor, de o gîndire care să nu ezite în faţa dezgustului.

Exegezele interbelice şi postbelice urmăresc relaţia textului literar fie cu evenimente 
din existenţa autorului sau cu texte româneşti din literatura vremii, fie cu frînturi din 
eseuri şi texte ştiinţifice, inedite la acel moment (în special cele care tratau filosofia 
indiană), dar ordonate conform unui model rectiliniu, a cărui receptare contravine 
acordului inserat între diferitele planuri de referinţă ale operei eliadeşti.

În perspectiva înţelegerii intervenţiilor angajate de critica modernă şi postmodernă, 
care antrenează lectorul într-o căutare iniţiatică, impunîndu-i să vieţuiască într-o 
complicitate asumată cu realitatea transcendentă, putem conchide că o transformare 
progresivă, cu o finalitate închegată, va ordona fecunditatea spirituală a cititorului, 
destrămată în trecut de o anumită interpretare fracturată, deviatoare de sens, 
transformare, capabilă să conducă la un model de lectură menit a realiza expansiunea 
procesului de semioză a operei, în care imaginile reuşesc să abstractizeze lumea 
fenomenală şi să concretizeze inefabilul.

Prozele fictive eliadeşti au alimentat prioritar critica literară românească, care, 
apelînd, în nenumărate rînduri, la traficul de concepte eliadeşti, a creat scheme 
interpretative, uneori, neproductive, alteori, înnobilate de sens, pînă la momentul la 
care s-a ajuns la o victimizare a operelor, cauzată de transferul de metode de lucru 
şi ipoteze, ce au migrat, fragmentar, în multiplele sectoare ale arhitecturii textelor 
literare, fiind văduvite astfel de un sens integrator. De asemenea, am remarcat o 
descalificare a prozei realiste, în favoarea celei fantastice, aureolată de postulatele 
ştiinţei. 

Experienţele exclusiviste în domeniul sexualităţii, lipsa apetenţei pentru descrierile 
de natură şi „gidismul” eliadian, perpetuate excesiv  de posteritatea  operei, sînt 
clişee greu de zdruncinat, în ciuda cîtorva studii argumentate semnate de I.P. Culianu, 
Matei Călinescu, Virgil Ierunca şi, mai ales, de mărturisirile scriitorului.

În Jurnal, la 11 februarie 1943, Mircea Eliade nota: 

Marea mea pasiune pentru erudiţia de fapte, obsesia mea de a culege şi a aduna 
cît mai multe fapte şi documente înainte de a schiţa cea mai modestă explicare 
teoretică – nu este altceva decît tendinţa mea către concret şi experienţă, ceea ce s-a 
numit „existenţialismul” meu. Furia cu care în literatură mă zvîrl în vital şi în erotic 
o reîntîlneşti în foamea mea erudită, în alergarea după fapte, după întîmplări reale, 
istorice. De aici ezitarea mea faţă de teoreticienii istoriilor religiilor şi etnografiei. 
Nu vreau teorii; astea le fac şi eu; vreau fapte, cît mai multe fapte, pentru a nu 
pierde niciodată contactul cu realitatea.65 

Se poate constata cu uşurinţă că erosul, în orizontul de aşteptare al exegeţilor, fie 
nu a fost acceptat, egotismul conştiinţei creatoare şi dorinţa de dominare şi afirmare 
a acesteia în epocă, constituind principalul ingredient, cu scopul de a sparge tiparele 
unei literaturi cuminţi şi încălcarea unei moralităţi vetuste, fie nu a fost înţeles, fiind 
conexat unor analogii transtextuale (emblematice sînt „eternele” influenţe din operele 
lui Gide, Dostoievski, Stendhal, Flaubert, Byron, Papini, Huxley, Joyce, precum şi 
trimiterile eterate la miturile occidentale, la zeităţi greceşti şi, rareori, orientale, 
la cupluri clasice precum Tristan şi Isolda, Paul şi Virginia etc., standardizate în 
reţete literare) fără a fi susţinute de un parcurs argumentativ, avizat să elucideze 
asupra diagnozei, probate de operă întru cunoaşterea erotică. De altfel, au rămas 
străine criticii de pînă acum explorarea erosului eliadesc din perpectiva psihologiei, 
a psihiatriei şi a psihanalizei, fiind neglijate experienţe revelatoare, desprinse din 
noianul de impulsuri şi dorinţe, trecute cu vederea chiar de însemnările de zi cu zi 
ale scriitorului sau de scrierile sale autobiografice.

Ca un corolar al acestei incursiuni putem aprecia că operele eliadeşti au trasat, 
în timp, o fosilizare a lecturilor, dar au ridicat semne de întrebare truditorilor care 
caută răspunsuri pe ogorul unei hermeneutici ce-şi camuflează sensurile tocmai 
pentru a conserva esenţialul şi a invita permanent la o lectură continuă, aşteptînd, 
la fiecare nou contact, pe acela care să ştie să citească în sinele lucrurilor şi să 
mînuiască instrumente înnoite în laboratorul de modelare a sistemelor poietice şi 
poetice, dătătoare de vieţi semnice.66

Străbătînd continente ale spiritului, filosoful culturii, un veritabil Prometeu 
al cunoaşterii, a îngemănat faptul contingent cu metafizica, a distins înţelesuri 
transcendentale în lumea căzută, aflată în încleştare cu teroarea istoriei, aducînd la 
suprafaţa sensibilului o înţelegere existenţială pe care ar putea-o asimila cititorul în 
mariajul său cu opera eliadescă. Prin urmare, problematica ideilor eliadeşti, camuflată 
în operele literare, constituie unitatea referenţială a textelor, în care se întîlnesc, la 
confluenţa magicului şi a filosoficului, concepţia despre itinerariul poietic şi statutul 
demonic al creatorului, reprezentat ca taină, ca mister, aflat, deseori, sub cupola 
erosului ispititor şi, totodată, revelator, dar disponibil oricui poate să înţeleagă, prin 
forţa iubitoare a cuvintelor, neînţelesul iubirii.  

        Dana DAD

63  Rocquet, Claude-Henri, Încercarea labirintului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1990, p. 158.
64  O abordare a romanului eliadesc Întoarcerea din Rai, dintr-o perspectivă psihanalitică a erosului şi, 
implicit, a sexualităţii, precum  şi a Philiei, am putea spune chiar unica, am întîlnit-o în cronica Dr-ului Justin 
Norman, inclusă în „Dosarul” Eliade, vol. IV, 1926-1936, Jos farsa!, ed. cit.,  pp. 225-227. 
65  Eliade, Mircea, Jurnalul portughez şi alte scrieri, vol. I, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 
181.
66  Corti, Maria, Principiile comunicării literare, Editura Univers, Bucureşti, 1981, pp. 41-79. (Viaţa 
semnică  - informaţia - este generată de analiza în grilă semiologică a relaţiei destinatar-operă, care, mediată de 
nenumărate lecturi, întregeşte semnificaţia textului.)

⇐

Reconsiderări:

Au fost unele voci care fie au recunoscut, în nuvela Şarpele, atmosfera de puritate biblică 
şi instinctele învăluite în sfinţenia naturii,1 fie au relevat sensul simbolismului morţii şi al 
dragostei (preluînd, evident, din destăinuirile scriitorului), moartea devenind „nuntă”, o 
trecere către o altă viaţă „de pe tărîmul celălalt”,2 altele care, printr-un efort conjugat de 
neobosite căutări şi cerbicie intelectuală, au scos la lumină schiţele, povestirile şi nuvelele3  
din etapa incipientă de creaţie a adolescentului Eliade care, sub cupola derutantului 
amestec de asceză, exaltare metafizică şi sexualitate,4  tind către un mit al creaţiei 
de sine, împingînd finalmente orice manifestare de acţiune spre sensul şi înţelesul 
explicit – de modelare continuă şi perfecţionare a  propriei individualităţi spirituale.5 

Rezervată în a emite judecăţi de valoare sau, doar, dezinteresată, critica literară 
a spaţiului românesc nu a supus demersului analitic al axiologiei estetice a erosului 
aceste texte, cu toate că, este neîndoielnică promovarea unei literaturi al cărei sîmbure 
ideatic anunţă cîteva direcţii inserate, ulterior, în operele din etapele de tinereţe şi 
de maturitate ale procesului de creaţie eliadesc. Obiecţia noastră este justificată prin 
faptul că pelerinajul întreprins în atelierele exegeţilor ne-a oferit posibilitatea de 
a descoperi doar două studii îndreptate evaluării dedicate a temei erosului, dar şi 
acestea cu titlu rezumativ, raportate la scrierile eliadeşti de început. 

Continuul flux şi reflux al interpretărilor (cenzurarea nuvelei La ţigănci, din motive 
de... pornografie de către părintele Pamfil Cîrnaţiu, secondat de blînda diplomaţie a 
părintelui Bîrlea6, este amintită de Virgil Ierunca, în Fragmente de Jurnal, întotdeauna 
afişînd o atitudine oblăduitoare atunci cînd Mircea Eliade şi operele sale s-au aflat 
în arena proscrişilor) au dislocat anumite tipare critice, clasice şi au creat căi înnoite 
de prospectare a operelor eliadeşti. Pe marginea unor relatări monografice asupra 
operei savantului şi scriitorului şi, implicit, asupra poemului de dragoste, Maitreyi, Ion 
Lotreanu explorează două moduri de a concepe iubirea: Dragostea spiritualizată care 
se apropie de modul carnal, de eros, şi patima posesivă ce aproximează dimensiunile 
unui extaz pe care bătrînul continent nu-l cunoaşte decît foarte vag, constatînd că 
iubirea are una şi aceeaşi esenţă indiferent pe ce meridian se manifestă.7 Poate că 
o demonstraţie circumscrisă notaţiilor amintite, ar fi clarificat, fragmentar, estetica 
erosului şi ar fi îndrumat spiritul critic către o lume a esenţelor. 

 Instrumentarul laboratorului critic, însuşit de Gheoghe Glodeanu8, Cornel 
Moraru9, Mircea Tomuş10, Gabriel Dimisianu, N. Steinhardt11, Sergiu Al.-George,12 
Wilhelm Dancă,13 Petru Ursache14 operează în universul ideologicului, al fantasticului, 
al miticului şi miracolului, al alterării identităţii, al onirismului, al transcendentului 
întru sedimentarea unor straturi, împlîntate adînc în centrul operei, făcîndu-le 
comprehensibile oricărui act de lectură, aflat într-o fază incipientă, introductivă, 
iniţiatică.

 Scrutînd arborescenţa naraţiunilor eliadeşti, dintr-un unghi înrudit spiritual, 
oarecum, temei noastre, Gabriel Dimisianu acreditează existenţa unui eros ce reprezintă 
o dimensiune care angajează experienţe omeneşti esenţiale, dă impuls unor acţiuni 
revelatoare pentru natura adîncă a legăturilor umane, pentru semnificaţia complexă 
a unor personaje purtătoare de ideologii, [...] un factor care precipită nenumărate 
procese, alimentează conflicte şi tensiuni, sau le calmează şi le stinge.15 

O perspectivă nivelatoare asupra Huliganilor, realizată de Nicolae Manolescu, 
săracă în planul semnificaţiilor erotice, trădează insignifianţa acordată romanului, 
considerat improvizat, superficial, cu adolescenţi erotomani care recurg la cele 
mai dezagreabile „experienţe”. Mult mai antrenată în jocurile Maitreyi, formula 
critică reţine farmecul erotic şi senzualitatea ce conduce la beatitudine. Implicînd 
sexualitatea, dragostea dintre Allan şi Maitreyi este deopotrivă de esenţă mistică: 
fizică şi metafizică.16 

 În capitolul Experienţa ca melancolie, Marian Papahagi abordează Isabel şi 
apele Diavolului şi nuvela Şarpele, remarcînd o trăsătură dominantă a protagoniştilor, 
subordonată seducţiei, receptată ca posibilitate de acţiune asupra celorlalţi, echivalentă, 
în fond, unei căutări a alterităţii pierdute.17

 În lumea literelor, pe coordonatele unei incitante curiozităţi întru cunoaşterea şi 
înţelegerea fenomenului Eliade, încep să-şi facă simţită prezenţa închegarea articolelor, 
a studiilor, a eseurilor, diseminate în mii de pagini, prin diverse publicaţii, în lucrări 
critice, ce ancorează în planul lecturii tematica scrierilor literare, racordată scrierilor 
ştiinţifice sau unor modele de gîndire, extrase din vistieria livrescului. În acest sens, 
Ioan Petru Culianu valorifică în propriul demers investigativ utilizarea categoriilor 
specifice filosofiei lui Eliade, cu scopul de a regăsi antropologia filosofică ce se 
1.  Valerian, I., Şarpele, în Viaţa literară, nr. 13, 25 dec., 1937, articol inclus în „Dosarul” Eliade, vol. 
V, 1937-1944, Jos farsa!, ed.cit., pp.73-75.
2.  Ricketts, Mac Linscott, Rădăcinile româneşti ale lui Mircea Eliade, vol. II, Editura Criterion 
Publishing, Bucureşti, 1994, p. 343.
3.  Apologia virilităţii, Dedicaţie, Întîmplare, Idilă, În întuneric, Iubirea prietenului meu, Celalt, 
Răsărit pe mare, Treizeci şi unu decembrie, Visul, Tatăl, Omul şi umbra, Păcatul, Toamnă veneţiană, Kreutzer 
sonate, Omul care a voit să tacă, Eu, Sfîntul Diavol şi cele şaisprezece păpuşi, Carnaval, Apocalipsul soarelui 
mort, Maddalena, Singurătate, Aventură, Întîlnire, Groaza, Cum a murit Fedora, Din lumea celor care acum 
cuvîntă, O întîlnire cu cei trei muşchetari, Povestea unui om nenorocit, Apa din lighean, Moartea unui nebun,  
Mărturisire, Taina, Galeria păduchilor: snobul,  Iubire, Noapte de mai, texte  unele inedite, apărute pentru 
prima dată în volumul amintit, Maddalena, altele publicate în diverse reviste ale vremii de însuşi autorul 
lor.  
4.  Eliade, Mircea, Memorii, ed.cit., p. 139. (Nu acceptam Erosul decît subjugat total „virilităţii»; 
altminteri, unitatea absolută a spiritului pur risca să se sfarme. Dragos tea, în toate modurile ei, era numai 
un instrument de reinte grare a Spiritului.) La apariţia eseului Apologia virilităţii, Alexandru Ilian, în articolul 
intitulat Răboj, publicat în Patria, 10 oct. 1928, scria: Ideile [...] izvorăsc din cunoscuta sa aversiune sexuală 
şi sentimentală. În parte are multă dreptate dl. Eliade cînd osîndeşte sentimentalismul stupid precum şi 
mediocritatea unei meschine vieţuiri sexuale. 
5.  Florescu, Nicolae, în Postafaţa la volumul Maddalena, ed. cit., pp.271-272.
6.  Ierunca, Virgil, Fragmente de Jurnal, Întîmplări şi accente. Scrisori nepierdute, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 2000, p. 257.
7.  Lotreanu, Ion, Introducere în opera lui Mircea Eliade, Editura Minerva, Bucureşti, 1980, pp. 150-
151.
8.  Glodeanu, Gheorghe, Metamorfozele timpului, în Tribuna, Cluj,  februarie 1981.
9.  Moraru, Cornel, Note despre Mircea Eliade, în Vatra, Tîrgu Mureş, nr. 3, martie 1981.
10.  Tomuş, Mircea, Proza fantastică a lui Mircea Eliade, în Contemporanul, Bucureşti, nr. 28, iulie 
1981.
11.  Steinhardt, N., Fantasticul lui Mircea Eliade, în Incertitudini literare, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 
1980.
12.  În capitolul India în destinul cultural al lui Mircea Eliade  (inclus în Arhaic şi universal, Editura 
Herald, Bucureşti, ?)  Sergiu Al.-George sugerează  interpretarea operei  romaneşti prin intermediul filosofiei 
indiene, indicînd şi conceptele de la care ar trebui să se demareze analiza critică, respectiv conceptele de 
libertate şi de timp. 
13.  Dancă, Wilhelm, Mircea Eliade. Definitio Sacri, Editura Ars Longa, Iaşi, 1998. Ideile gînditorilor 
Nae Ionescu, Rudolf Otto, Emile Durkheim, precum şi cele ale profesorului de la Chicago se împletesc în 
această laborioasă lucrare, oferind căi de acces către beletristica eliadescă. 
14.  Ursache, Petru, Camera Sambo, Editura Coresi, Bucureşti, 1993. Criticul analizează modelele 
elective care l-au format pe Eliade şi dedică un capitol mitului Eliade.
15.  Dimisianu, Gabriel, Erosul ca experienţă morală, în România literară, nr. 20, martie, 1982,  articol 
inclus în Lecturi libere, Editura Eminescu, Bucureşti, 1983, p. 94.
16.  Manolescu, Nicolae, Jocurile Maitreyiei, în Arca lui Noe, eseu despre romanul românesc, vol. II, 
Editura Minerva, Bucureşti, 1981, pp. 188-219.
17.  Papahagi, Marian, Eros şi utopie, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999, p. 105.
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Estetica EROS-ului 
în proza lui Mircea Eliade

Erosul eliadesc în oglinzile criticii (III)
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⇒

Bill Mack, Mysterious Veild
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Căderea dracilor îmbracă ideea într-o alură descriptivă în care domină modalizatori 
augmentativi, rolul semnificativ fiind acela de a închega strict, în bordaje precise, 
polarităţile, cu menţiunea îndreptării atenţiei, cu precădere, spre zugrăvirea demiurgică:

Acest fel Fiiul Slavei în slavă se măreşte 
Din margine la alta în drum triumfător;
Iuţimea naintării cu şapte se-mmulţeşte
Şi vine iar de şade pe tron poruncitor.

Se împle tot de slavă, de laudă, mărire –
Un singur prinţ arhanghel rămîne nemişcat:
Al doilea-ntru slavă şi-ntîi în săvîrşire,
Ast serafim puternic era însărcinat.1

Din punctul de vedere al esteticii formei, precum şi din raţiuni interpretative de 
ordin mistico-filosofic, versiunea ulterioară, din Anatolida, cu toate că nu se desparte 
categoric de formula sa primară, este în măsură să furnizeze plusul emoţional şi 
cognitiv necesar surmontării pragului de oscilaţie decizională privitoare la valoarea 
textului în relaţia sa de subordonare faţă de dificultăţile complexe ale temei:

Astfel Fiul Puterii în glorie naintează 
Din margine la alta, în drum triumfător; 
Iuţimea naintării prin şoapte cuvîntează 
Şi vine iar de şade pe tron imperator.

Se umple tot de glorie, de laudă, mărire, 
Un singur cap arhangel rămîne nemişcat; 
Distat în deitate, putere, fericire, 
Iar ca ministru-al cerului, el singur protostat.2  

După cum relevă ambele texte în tonalitatea unei maxime evidenţe denotative, 
inserţia antefenomenală a maleficului, începutul teribilei emanaţii a răului se 
cristalizează cu ajutorul unei colecţii de itemi portretistici supuşi, consecvent, ideii 
de anticonformism. Astfel, expresii purtătoare de semnificaţie acut-ultragiantă la 
adresa liniarităţii benefice a peisajului antegonic – aflate, fie sub forma prozaicului 
narativ, amprentat axiologic, eterat, de substanţa metonimică a nemişcării (Un singur 
cap arhangel rămîne nemişcat), fie, modest estetizant, sub licenţa poetică lexicală, 
prefigurată în consecinţa necesarului metric, chiar dacă nu pe deplin reuşit, aşa cum 
este cazul lui distat pentru distanţat/depărtat (Distat în deitate, putere, fericire) –, 
fiind indispensabil ilustrative, sînt salvate de la posibilele avataruri ale diatribei 
(în bună măsură, justificată) prin conformaţia lor participativă la un sistem unde 
infuzia satirică (specifică spiritului pamfletar heliadesc),3 prezentă în finalul strofei 
din varianta Anatolidei (Iar ca ministru-al cerului, el singur protostat.), are atît rolul 
de a complini atenuator insatisfacţia estetică a primului contact de lectură, cît şi de 
a sublinia, într-o savuroasă ironie, unicitatea iniţială a răului. 

Încuviinţînd prioritatea unei critici constructive, este important de punctat saltul 
stilistic de la versiunea Căderii dracilor la cea ulterioară. Contează, aici, ideea 
potrivit căreia faptul satirizant, îndatoritor ironiei angajate de absurdul, nonsensul 
singurului protostat,4 reclamînd particularizarea maleficului într-o ontologie solitară, 
dar emfatică, reuşeşte să propună ansamblului de teme, subteme şi motive literare al 
Anatolidei acceptarea unui nou component, de interes cosmogonic aparte, care, chiar 
dacă se întrevede originat într-un inventar biblic aflat la îndemîna cunoaşterii comune, 
ipostaziindu-se în echivalenţă totală cu motivul arhanghelului răzvrătit, convoacă 
atenţia interpretativă la evaluarea superioară a conţinutului filosofic al textului poetic, 
datorită plasării identitare a colosalelor forţe antagoniste, ale binelui şi ale răului, 
într-o măsură de originalitate, dacă nu insistent valorizantă, cel puţin lăudabilă pentru 
temeritatea gestului. Heliade Rădulescu nu opune răul originar fundamental, întîiul 
demon, în mod direct, lui Dumnezeu, aşa cum se întîmplă în viziunea scripturală, 
ci Fiiului Slavei / Fiului Puterii, inserţia acestei figuri centralizatoare a  potenţelor 
şi a legilor divine, un eikon christic expus coparticipativ la esenţa constituţiei deice, 
în mod cu totul original, într-o alură antegonică, consemnînd intenţia auctorială de 
a rescrie o Geneză în termenii unei substanţiale redefiniri a sacrului creştin, nu prin 
reformulare identitară, ci prin adiţionare şi explicare structurală.

În virtutea acestei abordări poetico-filosofice, demonicul se vede ca opunîndu-
se, concomitent, prin suport ontologic, formativ, Creatorului şi creaţiei, dumnezeirii 
şi Dumnezeului interior al umanului, viziunea consfinţind, şi în acest registru al 
demonologiei, asupra unei valorificări a Anatolidei ca poemă, în sine, hermeneutică5 
şi nu doar biblic inspiraţională.  

Edificînd apostazia în statură arhitextuală, i.e. conturînd-o ca motiv literar propriu-
zis, ce funcţionează heteronom în raport cu tema demonogonică de inspiraţie creştină, 
Heliade Rădulescu accentuează, psihagogic, trăsăturile nefaste ale împietririi spirituale 
ce rezidă în ecourile perspectivei de rebeliune a nemişcării şi a distanţării, apropriind, 
transtextual, atît poemei Căderea dracilor, cît şi remodelării formale şi de conţinut de 
mai tîrziu, din tabloul I al Anatolidei, de fiecare dată, din pură întemeiere scripturală,6 
1  Heliade Rădulescu, Ion, Căderea dracilor, în Opere I.  Versuri. Proză. Scrieri istorice şi 
memorialistice, Editura Univers Enciclopedic, București, f.a., p. 139.
2  Heliade Rădulescu, Ion, Anatolida sau Omul şi forţele, în Opere I. Versuri. Proză. Scrieri istorice 
şi memorialistice, ed.cit.,  p. 234.
3  Spiritul ironic al autorului este consemnat, în ansamblul receptării personalităţii şi operei sale, în 
nenumărate mărturii. 
4  Substantivul protostat îşi găseşte etimonul în gr. prótos.  În calitate de numeral ordinal, protos 
se întîlneşte ca arhaism al limbii române şi înseamnă cel dintîi, primul dintr-o ierarhie. Ca substantiv, protos 
desemnează postura primului dintre clericii care oficiază un serviciu divin (cînd sînt mai mulţi) cf.: Stoian, Ion 
M., Dicţionar religios, Editura Garamond, 1994, versiunea electronică www.dexonline.ro. Astfel, sintagma 
singurului protostat relevă accentul ironic prin însăşi semantica denotativă a termenilor, întemeirea prioritizantă 
în afara coprezenţei grupului constituind, în simpla sa alura tautologică, fără necesarul unor precizări 
suplimentare, hilarul propriu-zis. Trebuie remarcat în susţinerea punctului de vedere interpretativ şi prevenirea 
obiecţiilor posibile că multiplicitatea instanţelor malefice este o realitate mult prea evidentă pentru a nu ispiti 
la atacarea ideii expuse, dar ulterioară în economia narativă a epopeei şi nu o coprezenţă a momentului iniţial 
demonogonic, în care se dispune, efectiv, faptul ironic.
5  Conceptul de poemă hermeneutică, propriu studiului prezent, îşi solicită administrarea semantică în 
direcţia înţelegerii operei heliadeşti ca o încercare de interpretare biblică, de exegeză scripturală. 
6  Pentru relevanţa întemeierii scripturale a imaginarului heliadesc privitor la substanţa însuşirilor, 
iniţial, angelice ale demonului sînt de consemnat mai multe versete. Spre exemplu, în capitolul biblic Isaia, se 
afirmă: Cum ai căzut tu din ceruri, stea strălucitoare, fecior al dimineţii! Cum ai fost aruncat la pămînt, tu, 
biruitor de neamuri! (Isaia, 14: 12) În capitolul Iezechiel, ipostazierea statutară anterioară decăderii angelice 
este cu mult mai amplă şi mai lămuritoare, totodată, asupra identităţii antehamartice: 12. (…) Aşa zice Domnul 
Dumnezeu: Tu erai pecetea desăvîrşiri, deplinătatea înţelepciunii şi cununa frumuseţii. 13. Tu te aflai în Eden, 
în grădina lui Dumnezeu; hainele tale erau împodobite cu tot felul de pietre scumpe: cu rubine, topaze şi 

subordonată prelucrării poetice, starea antehamartică,7 de înaltă preţuire deică de la 
care decade demonul, bruscarea echilibrului moral fiind cu atît mai mult amplificată 
cu cît ruptura identitară străbate, fulgerător, imensa distanţă dintre consistentele 
antinomii. Susţin, în acest sens, versurile Căderii dracilor:

Şi dragoste şi cinste, tărie, nemurire
Avea în vecinicie şi-n cer se bucura;
Dar, cum văzu Cuvîntul, a lui dumnezeire
Îl răscoli într-însul şi n-o putu răbda.8

precum şi echivalentul ideatic dispus diacronic în formula propusă de textul 
Anatolidei:

Onori şi nemurire, tărie, libertate 
Avea în cele nalte, de tot se bucura; 
Ci cum văzu Cuvîntul, a lui divinitate, 
Îl dezvoltă în sineşi, şi greu îl apăsa.9

Vocaţia, iniţial, angelică a instanţei demonice se preschimbă, în desfăşurările 
versificate ale celor două propuneri cosmogonice, ca rezultantă a unei viziuni lărgite 
a autorului asupra fenomenului ştiinţei, după cum se dispune, denominativ, ideea 
cunoaşterii în opera teoretică a lui Heliade Rădulescu (cf.).10 Cuvîntul, principiu şi, 
totodată, circumstanţă instrumentală a cosmogoniei, sensibil mărturisitor al potenţei 
creaţioniste (afirmate sinecdotic, echivalent de exprimare a însăşi vocii divinităţii), 
reprezintă, prin intermediul demersului asumării sale prospective (Îl răscoli într-
însul … sau, mai evident, în varianta Anatolidei: Îl dezvoltă în sineşi …) de către 
personajul, încă, angelic (a lui dumnezeire sau a lui divinitate), sursa declanşatoare 
a apostaziei, fructificată imagistic de alegoria finalului de strofă: … şi n-o putu 
răbda sau … şi greu îl apăsa.

Cu toate că pleiada diformităţilor morale, urmărite sub forma unor evenimente 
identitar-transformative ale instanţei angelice (prinţ arhanghel, serafim puternic, sau, 
după caz, cap arhangel),11 vizualizează un cîmp lărgit, înrădăcinat, doctrinar, în mai 
multe ipostazieri simbolice ale mărturiilor biblice, prezenţa motivului – şi aici s-ar 
putea utiliza, prin împrumut blagian, sintagma – cunoaşterii luciferice, la rîndul său, 
neputînd să ofere un respiro de autonomie modelului demonologic heliadesc,12 este în 
măsură să atribuie, totuşi, scriiturilor conţinătoare (poema din 1840, Căderea dracilor 
şi, mai tîrziu, în 1869, Anatolida) titlul de originalitate al primelor experienţe de 
cunoaştere estetică de acest fel din literatura română.

1.1. Instrumentarul resurselor imagistice

Construcţia demonologică la Heliade Rădulescu instrumentează o sumă de resurse, 
originale, sau, după caz, de împrumut, în postura unor elemente evidenţiate ca 
purtătoare de semn categorial, ale căror corelative imagistice au sarcina de a convinge 
auditoriul asupra ilegitimităţii morale, fără efortul unui angajament probatoriu prea 
laborios. 

Evitînd reducţionismul, dar lăsînd arhitecturizarea formală a textului la îndemîna 
unei rafinate şi lejere simplităţi, poetul subdivizează proiecţia demonologică în 
suficiente componente funcţionale, astfel încît să evite posibilele incertitudini privitoare 
la condiţia profund tulburătoare a maleficului şi să înlesnească portretizarea sa prin 
intermediul tot atîtor motive literare cîte se pot desfăşura în coextensiunea fiecărui 
atribut calitativ rezultat din această analitică secvenţială. 

Demonologul de conjunctură întîlneşte, astfel, în virtutea dogmaticii creştine, 
necesarul ilustrativ al păcatelor capitale (cunoscute şi sub formula latină a sintagmei 
peccatum mortiferum),13 pe care le înţelege şi le evocă drept consecinţe subiective ale 
liberului arbitru, reflexii, în acelaşi timp, ale unor interdicte, ale unor indicaţii contra-
cutumiare, reuşind să exploateze, în consecinţă, o serie de motive literare precum 
cel al trufiei, al urii, al mîniei, sau al resurecţiei egocentrice, motive echivalînd cu 
fapte de conştiinţă ce sînt în măsură să desfacă, empatic, sumă de cicatrici sufleteşti 
ale celei mai însemnate părţi de auditoriu şi, prin aceasta, să reuşească o şi mai 
însemnată persuasiune psihagogică a evenimentului poeticizat.  

Autorul edifică, însă, în subdiviziunea hamartiogoniei14 şi a derivatelor kaloginice15 
prefigurate ca suport al acestei perspective, şi un motiv complet original, desfăşurat 
în jurul a ceea ce psihanaliza modernă numeşte complexul Electrei16, virînd – prin 
forţa emoţională a cadrului tălmăcitor de tabuuri ce ating demnitatea fiinţei – întreg 

diamante, cu crisolit, onix şi iaspis, cu safir, smarald, carbuncul şi aur; toate erau pregătite şi aşezate cu 
iscusinţă în cuibuleţe şi puse pe tine în ziua în care ai fost făcut. 14. Tu erai heruvimul pus ca să ocroteşti; te 
aşezasem pe muntele cel sfînt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor celor de foc. 15. Fost-ai fără 
prihană în căile tale din ziua facerii tale şi pînă s-a încuibat în tine nelegiuirea. (Iezechiel, 14: 12- 15)
7  Adjectivul antehamartică desemnează valoarea identitară a unei entităţi conştiente, înainte de 
săvîrşirea, în cazul de faţă, voită, a păcatului. Este compus din lat. ante = înainte şi gr. hamartia = păcat, 
nelegiuire.
8  Heliade Rădulescu, Ion, Căderea dracilor, în Opere I.  Versuri. Proză. Scrieri istorice şi 
memorialistice, ed.cit., p. 139.
9  Heliade Rădulescu, Ion, Anatolida sau Omul şi forţele, în Opere I.  Versuri. Proză. Scrieri istorice 
şi memorialistice, ed.cit., p. 234. Este de remarcat, pentru aspectul corectitudinii punctuaţiei textului citat, 
că virgula dintre subiectul şi predicatul penultimei propoziţii a strofei este menţinută în lecţiunea utilizată de 
studiul prezent în conformitate cu originalul, apărut în Curs întreg de poesie generale, Vol. II, Tipographia 
Lucrătorilor Asociaţi, Bucureşti, 1870, p. 76.
10  Problematica amplă a categoriei cunoaşterii, în forma particularizată lexical de Heliade ca ştiinţă, 
este expusă de autor, cu precădere, în studiile Istoria critică universală , Biblicele, Echilibru între antiteze . 
(Studiile sînt incluse în Opere II, editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002)
11  Inconsecvenţa denominativă a îngerului căzut se raliază perspectivei neuniforme şi indiferent 
dogmatice a reprezentărilor angelice (inclusiv a ierahiei acestora) prezentă şi în aspectarea panoramică a 
paradisiacului (v. cap. 3.1.).
12  Faptul cunoaşterii, văzut ca iniţializator al comportamentului neconform din punct de vedere 
dogmatic, este consemnat şi în Biblie. Întru aceasta, stă mărturie cuvîntul Sf. Apostol Pavel, care spune: 
cunoştinta ingîmfă, pe cînd dragostea zideşte (Cor. 8: 1.). În sensul confirmării suplimentare a perspectivei, 
este binecunoscut şi accentul motivaţional al izgonirii din Rai a celei dintîi perechi umane, mobilul central al 
decăderii din ipostaza paradisiacă rezidînd în aceeaşi idee a cunoaşterii (cf.: Fac. 3:1-6). 
13  Păcatele capitale sau păcatele de moarte (peccatum mortiferum) sînt consemnate în această postură 
în scrierile călugărului din secolul al IV-lea, Evagrie Ponticul, care vedea conformaţia acestora în suita a opt 
gînduri rele, reprezentate de: Γαστριμαργία (gastrimargia) = îmbuibarea; Πορνεία (porneia) = prostituţia, 
preacurvia; Φιλαργυρία (philargyria) = avariţia, Ὑπερηφανία (hiperēphania) = hybrisul, respectul de sine 
exagerat, Λύπη (lypē) = tristeţea, Ὀργή (orgē) = furia, mînia, Κενοδοξία (kenodoxia) = lauda de sine, i.e. 
trufia, îngîmfarea, Ἀκηδία (akēdia) acedia = supărarea (Pontico, Evagrio,  Gli Otto Spiriti Malvagi, trans., 
Felice Comello, Pratiche Editrice, Parma, 1990, pp.11-12). În anul 590, Papa Grigore I cel Mare remodelează, 
semantic şi doctrinar, suma păcatelor capitale, redîndu-le, în denominaţie latină, ca: luxuria = desfrîul, pofta 
trupească; gula = îmbuibarea; avaritia = avariţia, lăcomia; acedia = descurajarea, tristeţea, apatia spirituală; 
ira = furia, invidia = invidia; superbia = mîndria (cf.: Ware, Kallistos, în Introducere la Climacus, John, The 
Ladder of Divine Ascent, Published by Paulist Press, New York, 1982, p. 63). Faptul relevant pentru contextul 
evaluativ al studiului de faţă rezidă în realitatea potrivit căreia lista păcatelor capitale, aşa cum le consemnează 
Papa Grigore I cel Mare, este preluată de Dante Aligheri în I. Infernul din Divina comedia, lucrare cunoscută şi 
apreciată de Ion Heliade Rădulescu.
14  Substantivul hamartiogonie este rezultatul compunerii gr. hamartia = eroare, greşeală, păcat şi a gr. 
gonos = facere, naştere, apariţie, semantica sa presupunînd evidenţierea categorială a fenomenologiei ontice a 
păcatului.
15  Adjectivul kaloginic este format în baza etimologică a gr. kalos = frumuseţe şi gr. gineo = persoană 
de sex feminin. Astfel, înţelesul termenului vizează calificarea supraordonatoare a tuturor elementelor privitoare 
la exprimarea frumosului feminin.
16  Complexul Electrei este înţeles, din punctul de vedere al paradigmei psihanalitice din sfera 
psihosexualităţii, ca invers al complexului Oedipian (cf.: Enăchescu, Constantin, Tratat de psihosexologie, 
Editura Polirom, Iaşi, 2003). După cum îl arată referentul experienţei livreşti a numelui propriu conţinut, 
complexul Electrei vizează relaţia incestuoasă stabilită între tată şi fiică, psihanalistul vienez care-l introduce în 
peisajul de gîndire specifică fiind Carl Gustav Jung.

tabloul demonologic într-o estetică a erosului răsturnat, unde reverberaţii 
amalgamate de predicate ale speţei, culese din zonele repugnantului, ale 

terifiantului, ale dizgraţiosului, ale şocantului sau ale incredibilului etc., conectează 
conştiinţa receptoare la nivelul real de intensitate a corpusului amoral, pretins de 
tentacularul grotesc al constructului malefic.

1.1.1. Ipostazierea păcatelor capitale

Poema Căderea dracilor deschide drumul exploatărilor literare heliadeşti, 
de respiraţie didacticistă, dinăuntrul sistemului de valori creştine, prin inserţia, 
concomitentă, a motivelor mîniei, trufiei şi urii în calitatea lor de expozitori ai unui 
comportament diabolic:   

Sta mut marele-arhanghel cu degetul la gură,
Privea în mărmurire şi buzele-şi muşca;
Fierbea trufia-ntr-însul, fierbea friguri de ură;
Bătea tîmplele-i groaznic şi chipu-i se roşa.17

 
Cu o mininimă, dar sesizabilă contribuţie estetică, întreprinsă în sensul extragerii 

ultimului vers de sub amprenta depreciativă a epicului prozaic şi menţinînd 
cumulul metaforic şi oximoronic de la nivelul celui de-al treilea vers al aceleiaşi 
strofe, prelucrate stilistic pentru varianta Anatolidei, poetul valorizează suplimentar 
măsura emoţională a receptării formei suport privitoare la reprezentaţia de negativă 
incandescenţă spirituală:  

Sta mut marele-arhangel, cu degetul la gură, 
Sta neclintit la postu-i şi buzele-şi muşca, 
Fierbea trufia-ntr-însul, fierbea friguri de ură, 
D-a tîmplelor bătaie ochi, faţă se roşea.18

Activează în acelaşi registru transtextual, tributar expresiei scripturale, persuasiunea 
înfăţişării motivului mîniei, unde rezultanta conclusivă, aceea a raţiunilor de aspectare 
intensivă a ideii, orientează focusul imagistic înspre acceptarea efectelor lăuntrice 
ale apostaziei cu titlul de importanţă specifică atributelor prim-planului, fapt ce 
reverberează axiologic, atît din punctul de vedere al implicaţiilor introspective 
ale auditoriului, cît şi din unghiul de vedere presupus de evaluarea consecinţelor, 
profund tulburătoare de conştiinţă, îndatorate actului hamartiomorf.19 Căderea dracilor 
ipostaziază această orientare ideatică folosindu-se de o formă superioară, stilistic, 
versiunii de mai tîrziu, din Anatolida, concentrarea tropologică – relevată prin concursul 
sinecdotic al instanţierii emoţionale (…fruntea i se îmflă), al amplei valorificări 
simbolistice presupuse de eikon-ul privirii incendiatoare (…şi ochii flacări joc) şi 
cel metaforico-alegorizant (Zvîcneşte-a lui gîndire…) –, alăturată evitării repetiţiilor 
supărătoare, conferind strofei suculenţa necesară calificativului de poeticitate:

O groaznică durere de cap îl stăpîneşte
Şi fruntea i se înflă şi ochii flacări joc.
Zvîcneşte-a lui gîndire şi-ntr-însa zămisleşte.
Turbează apostatul, o spumă e, un foc!20

În pofida alunecării estetice din planul formei, varianta imagologică propusă de 
Anatolida pentru acelaşi corp arhitextual rămîne consecventă afirmării, în postură 
intensificator-reprezentativă, a componentelor motivului literar al furiei paroxistice, al 
mîniei, motiv furnizor, în ostentaţie, de conduită psihagogică flamboaiant-negativistă: 

Oribilă durere de frunte îl cuprinde 
Şi fruntea i se umflă, nu-l mai încape loc; 
În cugetu-i prin ură concepe şi s-aprinde, 
Turbează apostatul, o spumă e, un foc.21

Fiinţează, aşadar, motivul mîniei într-o accentuată predicaţie a tragicului, ca expozant 
configurativ al unui rău capabil să dezechilibreze pînă şi propria sa constituţie în 
maximă ipostază identitară, un rău cu potenţă formativă, ce se arată drept cauză şi, 
totodată, instrument de completă opacizare spirituală şi de profundă dezorientare a 
conştiinţei de sine. Decadenţa se manifestă, aici, în conturul său cel mai acut, nu 
datorită intensităţii sentimentului disturbant şi, în mod colosal, apăsător, pe care îl 
produce funcţia malefică a furiei, ci acelei glăsuiri aneantizante de care aceasta se 
face vinovată, teleologiei sale deconstructive, purtătoare a unei coordonate estetice 
supuse, cu obstinaţie, răsturnării valorilor susţinătoare ale echilibrului fiinţei.   

1.1.2. Meandrele hamartiogonice

 Reprezentarea ontologică a evenimentului-matrice, categorial-descriptiv al 
nonconformismului moral, i.e. pecetluirea apariţiei stării decadente a păcatului, se 
realizează la Heliade Rădulescu sub amprenta expresiei celei mai directe. Autorul 
utilizează denotaţia termenilor, facilă auditoriului, pentru a construi alegoric motivul 
hamartiogonic printr-o propoziţie simplă: născu păcătuirea,22 concentrarea formală a 
ideii fiind în măsură să evite echivocul din sfera receptării şi să acţioneze sentenţial-
clarificator, dar într-o iluminare scenică a cărei direcţionare, pentru moment, nu 
dispune subiectul în afara aşteptărilor cunoaşterii comune. 

Surprinderea, necesar estetică, survine, însă, în desfăşurarea imediat ulterioară, 
unde construcţia vizual kaloginică devine punct de sprijin pentru originalitatea unui 
sistem de motive literare, obediente temei demonogonice, prin a căror sevă emoţională 
negativă se cuantifică, într-un parcurs progresiv, de la senzorialul explicit la reflectivul 
de factură filosofică, dimensiunea polimorfă a fenomenologiei malefice. Susţin, în 
acest sens, expozeul frumosului feminin în traiectoria componentei sale instaurator-
ispititoare, circumstanţialitatea resurecţiei egocentrice, precum şi valorificarea 
psihosexualităţii tabuului incestual, toate aceste repere ideatice, edificate arhitextual, 
urmărind fundamentarea psihagogică, în raţiune moralizatoare, a tot ceea ce ar putea 
semna în registrul alterării condiţiei ontic-superioare a individualităţilor subiective, 
a insului înzestrat, matriceal, cu o conştiinţă a sacralităţii interioare. 

17  Heliade Rădulescu, Ion, Căderea dracilor, în Opere I.  Versuri. Proză. Scrieri istorice şi 
memorialistice, ed.cit., p. 139.
18  Heliade Rădulescu, Ion, Anatolida sau Omul şi forţele, în Opere I.  Versuri. Proză. Scrieri istorice 
şi memorialistice, ed.cit., p. 234.
19  Din gr. (ἁμαρτία) hamartia = eroare, greşeală, păcat şi gr. morphe = formă, adjectivul hamartiomorf 
primeşte semnificaţia de exponent categorial, hiperonimic, al manifestărilor considerate amorale şi antimorale 
într-o rezonanţă prescriptiv-religioasă. Astfel, termenul regăseşte, în subordonarea sa semantică, întreaga sumă 
de ipostazieri posibile (reflective, factuale, i.e. pur intelective sau consecinţe fenomenologice etc.), pretinse de 
atitudini contracutumiare, antireligioase, imorale etc. sau decurgînd din acestea.
20  Heliade Rădulescu, Ion, Căderea dracilor, în Opere I.  Versuri. Proză. Scrieri istorice şi 
memorialistice, ed.cit., p. 139.
21  Heliade Rădulescu, Ion, Anatolida sau Omul şi forţele, în Opere I.  Versuri. Proză. Scrieri istorice 
şi memorialistice, ed.cit., p. 234.
22  Ibidem, p. 235.

 

MEDUSA,
Sculptură în bronz (detaliu)

1.1.2.1. Derivatele contracutumiare ale motivului kaloginic 

Reflexia senzitiv-inteligibilă a instanţei perturbator sistemice, i.e. mobili-zatoare 
pentru afirmarea întregului şir de evenimente hamartiomorfe, este ilustrată de Ion 
Heliade Rădulescu, cu accente, deopotrivă, intensiv şi extensiv descriptive, în formula 
iconică a eternului feminin, formulă relevată atît prin genul gramatical utilizat în 
aspectarea iniţializantă a acestei identităţi (păcătuirea), cît şi prin natura componentelor 
incluse într-o elaborată suită caracterizantă. 

La un prim nivel semnificativ din punct de vedere estetic, prezenţa izolată a 
unei entităţi de gen feminin în spectrul antegonic heliadesc (purtător de evi-dente şi 
consistente infuzii ale imaginarului mitic de sorginte iudeo-creştină), expusă tentaţiei 
de înrudire a textului, prin liantul mitologemului, cu imaginea demonicei Lilith,23 
orientează, aparent, concluzia evaluativă spre afirmarea validităţii unei agregări 
plurivalent transtextuale, concentratoare a unor extrageri ideatice, ideologice şi 
idiomatice (în sens de limbaj particular, delimitat socio-cultural), care, la bază, nu 
deţin marca niciunui loc comun. Lucrul este fals, nu pentru că ar exista prezumţia 
creării locului comun prin efortul personalizării remodelante (deşi s-ar putea conta, 
dacă ar susţine cazul, pe această traiectorie), ci pentru că remodelarea însăşi, în 
speţa propusă analizei, este un act de originare a ipostazelor expresive într-o ideatică 
autonomă, proprie viziunii poetico-filosofice heliadeşti, circumscrise mitului personal 
al autorului, fapt dintru care atenţia critică se obligă să caute fundamentarea axiologică 
a fragmentului reprezentativ pentru elaborarea motivului kaloginic în limite nealterate 
de influenţe exterioare, considerînd suficiente argumentele emoţio-nale revelate de 
paradigma textului.   

Deschide calea înfăţişării unor stridente contraste interioare ale motivului kaloginic 
alegoria terifiantă a onticului hamartiomorf, a cărui rezultantă consecutivă – în pofida 
înregistrării unor semnificative diferenţe sintactice, relevate la nivelul punctuaţiei 
ultimului vers, între versiunea din Căderea dracilor: 

Plezneşte al lui creştet. Născu păcătuirea; 
Frumoasă, zimbitoare, îi zboară împregiur.
Arhanghelul răsuflă, îşi vede zămislirea;
Se-ncîntă d-al ei farmec, întîiul duh sperjur.24 

şi cea din Anatolida:

Plesneşte al lui creştet. Născu păcătuirea; 
23  În tradiţia cabalistică, se arată în Dicţionarul de simboluri al lui Jean Chevalier şi Alain Gheerbrant, 
Lilith ar fi numele femeii create înainte de Eva, odată cu Adam, nu din coasta bărbatului, ci şi ea direct din 
ţărînă. ,,Sîntem amîndoi egali”, îi spunea ea lui Adam, ,,pentru că provenim din ţărînă.” Şi s-au certat amîndoi, 
iar Lilith mînioasă a rostit numele lui Dumnezeu, apoi a fugit apucînd calea diavolească. Conform unei alte 
tradiţii, Lilith ar fi o primă Evă: Cain şi Abel şi-au disputat-o  pe această Evă, creată independent de Adam 
şi deci nefiindu-le rudă. Unii văd aici caracterul androgin al primului om şi incestul primelor cupluri. Lilith 
va deveni duşmanca Evei, instigînd la amoruri nelegitime şi tulburînd traiul conjugal. Lăcaşul ei va fi stabilit 
în adîncurile  mării. […] Ca femeie înlăturată sau abandonată, de dragul altei femei, Lilith va reprezenta ura 
îndreptată împotriva familiei, împotriva cuplurilor şi a copiilor. […] Lilith este o făptură faunească nocturnă, 
care va încerca să-l seducă pe Adam şi va da naştere creaturilor fantomatice ale pustiului, nimfa vampirică 
a curiozităţii […]. Este comparată cu luna neagră, cu umbra inconştientului, cu pulsiunile obscure. Ea îi 
devorează pe nou-născuţi, devorată fiind ea însăşi de gelozie (vol.2, E-O, Editura Artemis, Bucureşti, 1995, p. 
220).
Alfonso M. Di Nola precizează că – şi aici se întrevede cu mai multă claritate corespondenţa cu parte a elaborării 
motivului kaloginic la Heliade Rădulescu – demonul feminin Lilith, variantă ebraică a numelui babilonian 
Lilitu, profită de întunericul nopţii pentru a ataca adulţi şi copii, apărînd în faţa lor ca o femeie cu aripi şi 
cu părul lung (Diavolul. Chipurile, isprăvile, istoria Satanei şi prezenţa sa malefică la toate popoarele din 
Antichitate pînă astăzi, Editura Bic All, Bucureşti, 2001, p. 153).
Conform Lexiconului de zei şi demoni al lui Manfred Lurker, în etimologia populară Lilith este interpretată ca 
o năluca nocturnă care suge sînge; în tradiţia talmudică era considerată o fiinţă diavolească. […] În Grecia 
Lilith i s-a alăturat lui Hecate. Fiicele ei, al căror posterior era cel al unei măgăriţe (simbolul lascivităţii şi 
cruzimii), obişnuiau să sugă sîngele jertfelor lor (Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1999, p. 190).
Identitatea maleficei Lilith este exploatată, în cele mai multe dintre reprezentările sale, augmentativ, fiind 
considerată ,,mumă a demonilor” (cf.: Kernbach, Victor, Mituri esenţiale, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 
Bucureşti, 1978, p. 68).
24  Heliade Rădulescu, Ion, Căderea dracilor, în Opere I.  Versuri. Proză. Scrieri istorice şi 
memorialistice, ed.cit., p. 139.

Configurarea demonogonică 
în spectrul Empireului heliadesc

⇒
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⇒ Frumoasă şi ridentă îi svoală împregiur,
Arhangelul răsuflă, resaltă-n el simţirea,

Se-ncîntă d-a sa filie întîiul duh sperjur. –

serveşte, consecvent, scopului estetizant, în conformaţia unui incipit cu rol general 
orientativ asupra concentrării identitare a maleficului. Aşadar, cu toate că, de la 
Căderea dracilor la Anatolida, se schimbă (dacă intenţionat sau nu este dificil de 
precizat)25 perspectiva privitoare la densitatea hamartică atribuită instanţei feminine 
– prin prezenţa, sau, după caz, absenţa virgulei din ultimul vers, virgulă esenţială 
în delimitarea sintactică a duhului răzvrătit, ipostaziat fie sub contur atributiv 
apoziţional, în cazul primei variante, fie, ca subiect, în cazul celei de-a doua26 – 
impactul psihagogic rezultat din expunerea conţinutului inaugural al păcătuirii rămîne 
acelaşi pentru ambele versiuni.

Focusarea iniţială, în proces caracterizant, asupra conformaţiei atitudinale a 
proaspetei apariţii în scena demonogonică a personajului feminin, conduce la 
alcătuirea unei predicaţii estetice complexe, agregate din coabitarea unor perechi – în 
rigoarea fundamentării lor taxonomice, complet disjuncte –, precum: cea constituită 
de întîlnirea senzualului cu terifiantul, de emulsificarea diafanului în concupiscent, 
de graţiosul conviv gestului mîrşav, de o teleologie a tragicului, disimulată în masca 
jovialului, de grotescul colportat sub paravanul ludicului   etc.. Corpusul imagistic al 
convieţuirii psihagogice enunţate se edifică, la nivelul integralităţii operei heliadeşti, 
din fragmente, echivalente ideatic, aparţinînd Căderii dracilor şi Anatolidei, a căror 
expresivitate se dispune, de la o versiune la cealaltă, într-un crescendo exemplificativ, 
într-un plus de sugestie, consemnată în virtutea scalabilă a unei intensităţi semantice 
a cărei operaţionalizare se face prin instrumentar poietic, spre deosebire de alte 
pasaje, deloc parcimonios. Astfel, creşterea progresivă a tabloului emoţional este 
înfăptuită, cu sensibilă atenţie privitoare la selecţia detaliului, în manieră neuniformă, 
clădindu-se în latitudinea a trei abordări distincte: sub argumentul unui plus de 
precizie denominativă în alegerea termenilor sinonimici (după cum arată perechea se 
îndrăgeşte / se înamoră), prin înlocuiri lexicale decisiv reorientative (Pe toţi salută 
/ Pe toţi provoacă sau Cu toţi e blîndă / Cu toţi e dulce), precum şi prin alegerea 
cuvîntului considerat mai potrivit după criteriul dimensionării suplimentar-senzitive 
a aceluiaşi registru conotativ (zîmbeşte / clipeşte sau rîvnesc / doresc). Iată, citate, 
în succesiune conformă cu realitatea diacronică a operelor din care fac parte, cele 
două texte reprezentative pentru sinergia reperelor afective evocate:

Se îndrăgeşte; ea îl hrăpeşte,
Şi mii de îngeri în preajmă-i zbor.
La toţi ea rîde; ascuns fior
Pe toţi petrece. Ea tot zîmbeşte,
Pe toţi salută, la toţi se-ntinde,
Cu toţi e blîndă; ochii-i vorbesc
Şi cap şi inimi la toţi aprinde;
Ard de plăcere, tremur, rîvnesc.27

Se înamoră; ea îl răpeşte,
Şi mii de angeli o numesc sor’,
La toţi ea rîde, ascuns fior
Pe toţi petrece. La toţi clipeşte,
Pe toţi provoacă, la toţi se-ntinde,
Cu toţi e dulce, ochii-i vorbesc;
Şi cap, şi inimi la toţi aprinde,
Ard de plăcere, tremur, doresc.28

Heliade Rădulescu reia, prin derivarea subcategorială a sumei de implicaţii 
kaloginice ale contextului, motivul păcatelor capitale, exacerbînd rolul luxuriei29 în 
proiectarea imagistică a faptelor furnizoare de motivaţie demonogonică. Situaţia, deşi 
contestă, în configurarea sa structurală, utilizarea hipotextuală a mărturiei biblice,30 
întrebuinţează morala de sorginte scripturală, constituită de incrimarea desfrînării,31 ca 
formulă ideatică de largă accesibilitate, utilă în exploatarea, pe coordonate afective, 
a unui nou predicat subsumat esteticii urîtului, acela recunoscut în rezultantele 
manipulării înspre grotesc, în mod paradoxal, tocmai a trăsăturilor arhetipale ale 
femininului. Confirmă supoziţiile enunţate versurile Căderii dracilor:

Ce mare şi grozavă la îngeri ispitire!
Pe cine frumuseţea-i nu l-ar fi turburat?
O fiică de arhanghel, născută din gîndire!
Un duh! Şi duh-femeie! Lipici împersonat.32

şi, în extensie sugestivă, cele corespondente din versiunea Anatolidei:

25  Clarificarea situaţiei intenţionale vs. arbitrarii a prezenţei sau, după caz, a absenţei virgulei din 
versul Se-ncîntă d-a sa filie întîiul duh sperjur devine o sarcină dificilă în lumina evidenţelor pe care le oferă 
integralitatea operei poetice heliadeşti, datorită aşa numitului fapt precedent. Confirmă, ca martor exemplificativ, 
în sensul anormativ şi aleatoriu al utilizării punctuaţiei de către Ion Heliade Rădulescu, prezenţa celor două 
virgule dintre subiect şi predicat în cadrul ultimelor două versuri ale următoarei strofe din Anatolida: Onori 
şi nemurire, tărie, libertate / Avea în cele nalte, de tot se bucura; / Ci cum văzu Cuvîntul, a lui divinitate, / Îl 
dezvoltă în sineşi, şi greu îl apăsa. Dintr-o asemenea experienţă de lectură, actului critic îi vor fi imposibil de 
evaluat contururile originale ale conţinutului de idei, singurul argument interpretativ putînd fi preluat doar sub 
cupola metodologică a frecvenţei de apariţie a anumitor structuri. În acest caz, se va da întîietate perspectivei 
în care intenţia autorului este aceea de a instanţia sintactic un subiect, fie acesta şi despărţit prin virgulă de 
predicatul său, cu menţiunea că obiectivitatea exegetică rămîne, în continuare, sub marca echivocului.
26  Păstrînd în atenţie dezideratul evaluativ în consonanţă cu pretenţia receptării în actualitate a 
textului heliadesc, plurivocul interpretativ, rezultat din aspectul punctuaţiei, vizează concentrarea identitară 
a răului într-o atribuire oscilantă. Dacă întîiul duh sperjur este o construcţie apoziţională, aşa cum se prezintă 
în cazul Căderii dracilor, identitatea feminină, zămislire a demonului, devine expresia maximei concentrări 
a maleficului căreia i se va corela, în afara focusului imagistic, deja orientat prin mijloace formale, şi focusul 
estetic, prioritizarea de factură psihagogică. Dacă se ia în calcul varianta Anatolidei, funcţia estetică a duhului, 
prin natura atributelor calificative acordate subiectului şi nu atributului apoziţional, nu se mai găseşte în 
postura de perturbator al orizontului de aşteptare al cititorului. Aici, imaginarul textului curge lin, fără intarsii 
ideatice menite a modifica statura, deja configurată, a personajelor, fapt ce facilitează îndreptarea atenţiei spre 
desfăşurarea ulterioară a descriptivului kaloginic. Este de consemnat, însă, ideea potrivit căreia lipsa rupturii din 
planul aşteptărilor configurativ-identitare diluează axiologic, raţionament în consecinţa căruia, cel puţin pentru 
fragmentul în discuţie, exprimarea Anatolidei se aşează în loc secund în raport cu formula propusă de Căderea 
dracilor.   
27  Heliade Rădulescu, Ion, Căderea dracilor, în Opere I. Versuri. Proză. Scrieri istorice şi 
memorialistice, ed.cit., p. 140.
28  Heliade Rădulescu, Ion, Anatolida sau Omul şi forţele, în Opere I. Versuri. Proză. Scrieri istorice şi 
memorialistice, ed.cit., p. 235.
29  Termenul luxuria se referă la acea înfăţişare hamartiomorfă din cauza căreia, în Purgatoriul lui 
Dante, cel ce se face vinovat de săvîrşirea ei păşeşte în vîlvătaia focului pentru a se curăţa de gîndurile şi 
sentimentele a căror sorginte se cantonează în nestăpînirea impulsului sexual. De asemenea, în Infernul Divinei 
comedii, sufletele care nu pot cunoaşte iertarea datorită păcatului poftei trupeşti, pe care l-au comis în viaţa 
pămîntească, sînt supuse vitregiilor furtunilor fără odihnă.
30  Niciuna dintre evidenţele scripturale racordate cazului în dezbatere nu ipostaziază rolul poftei 
carnale ca mobil al ontologiei demonice. Luxuria este incriminată, într-adevăr, ca una dintre consecinţele 
intervenţiei demonice în fenomenologia subiectivului, dar semnul inserţiei desfrînării, văzute ca formulă 
generativă a constituţiei malefice, rămîne o marcă de originalitate a viziunii poetice heliadeşti.
31  Desfrînarea este ipostaziată în Biblie, cu precădere, în sensul capacităţii sale alterante, destabilizante 
a instituţiei conjugale: „Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie neîntinat, căci Dumnezeu va judeca 
pe desfrînaţi şi pe adulteri” (Evrei 13:4). Despre acest păcat al desfrînării, Sfîntul Apostol Pavel afirmă că aceia 
care se fac vinovaţi de comiterea lui nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu (1 Corinteni 6, 9-10), ci vor fi 
pedepsiţi în focul cel veşnic (Isaia 33, 14; Matei 25, 41).
32  Heliade Rădulescu, Ion, Căderea dracilor, în Opere I. Versuri. Proză. Scrieri istorice şi 
memorialistice, ed.cit., p. 140. 

Ce mare şi teribilă la angeli încercare!
Pe cine frumuseţea-i nu l-ar fi tulburat?
O filie d-arhangel, născută-n cugetare,
O femine în spirit! Frumosul încarnat!33

Întregesc şirul trăsăturilor arhetipale, supuse unui mesaj contrar condiţiei lor 
naturale, provocate în ignoranţa lui tertium non datur, versurile celor două versiuni, 
nedespărţite, de această dată, de trăsături distinctive ale planului formal ori de conţinut:

Hrăpindă, graţioasă, plăpînd-amăgitoare,
Şi umede, şi rumeni dulci buzele-i zîmbesc;
O fată de nădejde şi mîini prea dătătoare,
Un viitor ferice frumoşii ochi vestesc.34

Răpindă, graţioasă, plăpîndă’, amăgitoare,
Şi umede şi rumeni dulci buzi de Lucifer,
O faţă de speranţă şi mîini preadătătoare,
Un viitor ferice frumoşii-i ochi ofer.35

Progenitura imaterială a demonului, alegorizată în corporalitatea frumoasei sale fiice, 
este figurată într-o impozanţă statuară, în care sugestia sculpturală se aşează, atipic, 
în tuşe specifice picturalului. Diluţia volumicului în cromatic şi invers, independent 
de contextul integrator, se materializează într-un parcurs continuu oscilatoriu, creînd 
satisfacţie estetică receptorului prin mijloace parcă selecţionate din artele performative. 

O modificare majoră a implicaţiilor presupuse de natura antegonică a principiului 
feminin se reflectă în reevaluarea poetică a ultimului vers al strofei: 

A sexului ei graţii adaogă izbîndă
Şi farmec peste farmec la trupu-i îngeresc:
Mişcarea ei dezmiardă, chemarea-i e dobîndă,
În chipul ei luceşte un ce dumnezeiesc.36, 

vers ce iniţial, în Căderea dracilor, vizualiza simbolistica privirii hamartice cu 
încărcătura unui fals consimţămînt dumnezeiesc. Heliade revine în Anatolida asupra 
expresiei, înţelegînd, probabil, riscurile de incoerenţă la care ar supune modelul 
cosmologic, insistînd mai cu seamă într-o direcţie de sugestie sculpturală, prin 
înlocuirile de la sfîrşitul fiecăruia dintre primele două versuri:

A sexului ei graţii inspiră voluptatea
Şi farmec peste farmec în corpu-i aerin;
Mişcarea ei seduce ca însăşi libertatea
Şi-n faţa ei străluce ca fulger în senin.37

Vicleană fără margini, cerească curtezană,
Robea slabele duhuri; la toţi făgăduia
Şi toţi în ea văzură de cer o suverană;
Spre-a fi vrednici de dînsa, a-mpărăţi dorea.38

Cochetă fără margini, cerească curtezană,
Încatena voinţa, pe toţi îi captiva,
Şi toţi în ea văzură de cer o suverană;
Spre-a-i merita favoarea, a-mpărăţi dorea. 39 

Acelaşi freamăt jovial, aceeaşi fervoare caracterizează dinamica evenimentelor, 
cu menţiunea potrivit căreia accentul este deviat de la mistic la erotic, în rigoarea 
paradigmelor, elemente nesusceptibile de beligeranţă atîta timp cît se pot distinge 
sub aceeaşi cupolă teleologică, dar pe care intervenţia inspirat contextuală a poetului 
le dispune antinomic, păstrînd, în lumina dezideratului explicativ al cosmologiei, din 
dihotomia misticului, doar dimensiunea sa însacralizantă, iar din aceea a eroticului, 
doar funcţia ignobilă a luxurei. 

Îngerii sînt imaginaţi cu mult prea multă lejeritate identitară, fiind expuşi asemeni 
unor imaturi care se încîntă cu uşurinţă copilărească la orice stimul sau prilej ludic. 
Este foarte posibil ca marca incosecvenţei şi a unei oarecare inconsistenţe a conştiinţei 
angelice să nu fi existat în intenţia auctorială, dar evidenţa acestei colaterale implicaţii 
de sens trebuie consemnată pentru menţinerea obiectivităţii, faptul denunţînd scăpări 
ale logicii naratologice, o lipsă de rigoare a descriptivului sistemic, dar care, din 
fericire pentru valoarea textului, nu întunecă, prin intensitate sau întindere, peisajul 
estetic al ansamblului.  

Astfel, evocarea paradoxală în care se regăsesc, sub calificare de coprezenţă, 
feciorelnicul şi ademenitorul senzualităţii vinovate, accentuează importanţa în 
revelatoriul cosmogonic, amprentat, prin excelenţă, de marca supralogicului, dispusă 
coerent în coextensiunea dezideratului tematic general, dar şi în prelungirea trăsăturilor 
personajului romantic, tentaţia erosului carnal fiind surprinsă prin intermediul unui 
lexic împresurat de conotaţii ale senzualităţii. 

Pentru întregirea tabloului evaluativ al pasajului poetic în discuţie este important 
de consemnat şi aspectul tangentei misoginice a pulsului psihagogic instaurat de 
eikon-ul kaloginic, elaborat în incluziunea sa hamartiomorfă (dacă faptul se află 
în latitudinea intenţiei auctoriale sau doar în reculul arbitrariului este mai puţin 
relevant pentru valoarea, în sine, a realităţii textuale, motiv pentru care nici nu se 
întreprinde, critic, nimic în acest sens). Confirmarea acestei aluri este susţinută de 
însuşi corpul viziunii psihologice a Anatolidei asupra edificiului identitar al primei 
femei, al Evei, unde reformularea esenţială a mitului narcisic nu reprezintă decît o 
disimulare rafinată a incriminatoriului, instaurat cînd în rezultanta sublimării admirative 
a propriei materialităţi, cînd, consecinţă a acesteia, probată de autoritatea epistemei 
psihanalitice, în prelungirea aluziei autoerotice. 

Ilustraţia trăsăturilor kaloginice debutează, timid, în contururi eterate, purtate 
de line, de suave mărturisiri peisagistice coparticipative, în următorul pasaj poetic: 

La umbră, lîng-un dafin, ca p-un aşternut moale,
Pe iarba mlădioasă cu flori îndamascată,
Ca pruncul într-un leagăn dormea prima femeie,
Cu tîmpla p-a sa mînă, sublimă de inocenţă,
În toată nuditatea divinelor ei graţii.
Ca peplu peste corpu-i se răsfira în raze,
În unde de lumină, cosiţele-i de aur

33  Heliade Rădulescu, Ion, Anatolida sau Omul şi forţele, în Opere I.  Versuri. Proză. Scrieri istorice 
şi memorialistice, ed.cit., p. 235.
34  Heliade Rădulescu, Ion, Căderea dracilor, în Opere I. Versuri. Proză. Scrieri istorice şi 
memorialistice, ed.cit., p. 140.
35  Heliade Rădulescu, Ion, Anatolida sau Omul şi forţele, în Opere I.  Versuri. Proză. Scrieri istorice 
şi memorialistice, ed.cit., p. 335. 
36  Heliade Rădulescu, Ion, Căderea dracilor, în Opere I.  Versuri. Proză. Scrieri istorice şi 
memorialistice, ed.cit., p. 140.
37  Heliade Rădulescu, Ion, Anatolida sau Omul şi forţele, în Opere I.  Versuri. Proză. Scrieri istorice 
şi memorialistice, ed.cit., p. 235.
38  Heliade Rădulescu, Ion, Căderea dracilor, în Opere I.  Versuri. Proză. Scrieri istorice şi 
memorialistice, ed.cit., p. 140.
39  Heliade Rădulescu, Ion, Anatolida sau Omul şi forţele, în Opere I.  Versuri. Proză. Scrieri istorice 
şi memorialistice, ed.cit., p. 235.

Şi-i coperea d-a lungul augusta nuditate
Şi sînul d-alabastru şi braţele-i rotunde.
Pe frunte-i o sudoare de perle transparente
Şi un surîs pe buze, c-al pruncului ce doarme,
Spunea de beatitutea a unui vis ferice.

Compunerea cromato-volumică a identităţii feminine, aspectare intens 
exemplificatoare a motivului kaloginic, este urmată de o amplă contextualizare, 
menită să susţină, ca analogon peisagistic, integrarea conformă a identităţii sublimante 
a frumosului inspirat în prelungirile actului ginecogonic:

Susurul apei vie fîntînei de aproape
Murmura frunzăturei, cîntarea filomelei
Ş-a vîntului suflare ca un fior pe frunte-i
Din somn o deşteptară. Deschide la cer ochii,
Se uită împregiuru-şi; nu ştie unde s-află,
Nu ştie d-unde vine. Se scoală în picioare,
Se pipăie, tresare l-al degetelor carmen,
Şi-n răpedea mişcare, în gestele-i naive,
I se răsfiră părul; şi părul atingînd-o,
O dulce-nfiorare d-a lungul o coprinde.
Din toate cîte vede, pe flori îşi pune ochii;
Şi-ncepe a culege, şi pasă înainte
Săltînd din floare-n floare.
Din multele fîntîne curgea limpede apă
Şi-n rîurele limpezi se aduna-mpreună,
Formînd ca o cîmpie lichidă, cristalină,
Ca cerul de albastră şi lucie şi lină,
Cît celesteu s-ar zice. La lucida lui faţă,
L-a arburilor umbră atrasă de răcoare,
Şi-ndreaptă-acolo paşii. Şi vrînd să se aşeze,
Plecîndu-se spre apă, apare drept în faţă-i
O formă-ncîntătoare. Se-ntinde să se uite,
Se-ntinde ş-acea formă. Tresare, se retrage,
Şi forma se retrage. Revine încîntată,
Ridente-ntinde braţe, revine iar şi forma;
Ridente-ntinde braţe, şi braţele întinse
Ating, turbură apa….

Ipostazierea contextuală a kaloginicului nu reprezintă, însă, din punctul de vedere 
al priorităţii psihagogice, decît un pretext al inserţiei motivului autoadmirativ, 
revendicat într-o lumină particularizantă, de fondul esenţial reevaluativ imagistic al 
mitului narcisic:

O astfel de-ntîmplare, şi unică în lume,
D-a se mira în apă ş-a se vedea pe sine
Ca însuşi într-un specol, şi făr-a şti că este
Imaginea sa însăşi, şi făr-a-şi da cuvîntul
De cîte i se-ntîmplă, n-a mai putut s-advie
Decît primei copile, ce, singură sub soare,
Nu mai văzuse încă imagine umană;
Ş-apoi atît de belă, atîta de perfectă!
Acesta e-adevărul, acesta prototipul
D-o scenă-atît naivă ş-atît de graţioasă.
Iar fabula antică d-a lui Narcis fîntînă
Şi de înamorarea a lui cu sine însuşi
E palidă minciună, contrarie naturei.

Aluzia autoerotică, participantă la edificarea unei morfologii atitudinale opuse 
spiritului creştin, se prefigurează, în continuare, ca purtătoare de vaste ecouri în 
planul condiţiei bivalente a frumosului feminin:

Revine iară Eva şi-şi vede iar ritratul,
Se înamoră-ntr-însul, şi vana ei ardoare
O face să s-arunce şi-n braţe să-l apuce.
Se scaldă-n apa rece şi neaflînd nimica,
Rămîne-extaziată, cu totul disperată
Din apă se retrage.

Evocînd persuasiv dimensionarea sugestiei autoerotice: 

O voce-interioară o face să dorească
Să-şi aibă o soţie ca forma ce văzuse,
Şi inima îi bate d-amor şi de speranţă.
Era preocupată d-objectul ce-o-ncîntase,
Era înamorată de bela ei figură.
Noi nu putem descrie acele frumuseţe,
Ci-n cîteva cuvinte.
Ne tot vorbesc de angeli, ne tot deping la angeli
Sculptorii şi pictorii, poeţii-ntr-a lor vervă.
Să mergem la sorgintea-i de vrem să ştim frumosul.

poetul realizează, prin ocurenţele epice imediate ale structurii epopeice, un construct 
paradoxal neechivoc, principiul frumuseţei de sorginte ideală a graţiei divine: 

Atoatecreatorul, principul frumuseţei,
Din graţia divină cînd trase idealul
Beleţei absolute, imaginii divine,
Prin mîna-i creatoare-l înfiinţă în faptă
Şi-n plină realitate prin om, a sa făptură,
Şi toată frumuseţea o puse în femeie,
În verginea primară. Frumoasele din secoli,
Ce-au apărut oriunde şi au să mai apară,
Cîntatele lor graţii, proporţiuni simetrice,
Faimoasele beleţe într-una adulate,
N-ar întregi o Evă (ce coprindea în sine
Ca-n germine tot sexul), cap-d’oper-a naturei
Şi filia dilectă divinei frumuseţe.40

fiind unul şi acelaşi motor de agregare apostazică din interiorul tabloului 
demonologic al antegoniei heliadeşti.

Astfel, motivul kaloginic, instaurat de scriitura heliadescă în context cosmogonic, 
funcţionează ca stabil purtător de resurse psihagogice întru configurarea unui sublim 
îndatoritor paradoxalului, categorie de asumare afectivă a faptelor transmundane, 
mediator cognitivă pentru dezideratul aproprierii de către conştiinţa umană a 
40  Heliade Rădulescu, Ion, Anatolida sau Omul şi forţele, în Opere I. Versuri. Proză. Scrieri istorice şi 
memorialistice, ed.cit., pp. 253 – 256. 

complexului de aspecte specific transcendentale.

1.1.2.2. Alegoria resurecţiei egocentrice

Motive literare iniţializate sub auspicii de originalitate în spectrul tematic 
al antegoniei, cel al egocentrismului şi, concatenat, cel al spiritului uzurpator, 
înţelese în areal de expresie cosmogonică drept repere necesare, justificative pentru 
comportamentul mundan ce calchiază manifestările matricei sale ontice, se deschid 
înăuntrul unui complex alegoric, evidenţiator de act resurecţional. Realizarea literară 
a ideii se conturează în şirul provocărilor de conţinut ale Anatolidei, explicit, în 
pasajul răzvrătirii demonilor: 

La toţi le vine-n minte a-şi pune rezidinţa
Mai sus de tronul păcii ş-a se-ndumnezei,
A-şi însuşi, a smulge pe seamă-şi provedinţa
Şi sceptrul preatăriei spurcat a mînui.   

În spiritul tiranidii strigară: ,,Libertate! ”
O mască-amăgitoare infamei tiranii,
Iar boltele eterii răsună: ,,Strîmbătate! ”
Din margine la alta trosnesc din temelii.41  

Totodată, caracterul unei false doctrine a liberului arbitru, idee reprezentată de 
imaginea demonicului dornic de a-şi asuma independent nu actele existenţiale, ci 
principiile diriguitoare ale propriei existenţe (A-şi însuşi, a smulge pe seamă-şi 
provedinţa), decupează sorgintea unui nou element arhitextual: motivul literar al ispitei 
deterministe. Din acest punct se adaugă, firav, dar de netăgăduit, construcţiei de tip 
dualist, evocată de modelul cosmologic heliadesc, argumente şi repere descriptive 
ale polului antagonic, pretins întru validarea sistemului. Răul se opune binelui încă 
de la nivelul simţului comun, antonimia alunecînd, prin banalitate, în tautologic. 
Sensul revendicat, însă, este urmărit în degajarea ramificată a argumentelor acestei 
superficiale evidenţe, în formularea şi / sau recunoaşterea componentelor morfologice 
ale fiecărui concept, deziderate tangibile printr-un efort, nu al suficientei exemplificări 
aparţinătoare paradigmei, ci al susţinerii coerente de argumente sistemice. Heliade 
Rădulescu întrevede necesarul argumentului sistemic şi prelucrează ideatic în 
consecinţă, creionînd, în limitele iscusinţei sale literare, în tuşe cu mult mai dense 
decît s-ar putea aştepta (luînd în calculul axiologic planul formal al versurilor), 
instanţe categoriale (în speţă, cea a determinismului) menite a crea, multistratificat, 
i.e. prin evocări sensibile la diferite niveluri de profunzime a conţinutului, echilibrul 
antagonic.        

Astfel, dezirabilul determinist al demonicului, focalizat, concomitent, în auditorium 
literar, ca motiv şi în corpus filosofic, drept instanţă justificativă a opoziţiei faţă 
de liberul arbitru, filtrează, prin intermediul acestui ultim concept de orientare 
existenţială, ideea unei opoziţii faţă de sentimentul însacralizării de factură creştină. 
Răul se opune liberului arbitru nu, ilogic şi nefuncţional, prin libertatea alegerii 
unei căi de conduită, ci prin retălmăcirea acestuia, prin recompunere şi pretenţie 
de redefinire. A aduce în seama propriei cugetări provedinţa (providenţa fiind, de 
facto, martor cheie al teoriei fatalismului) invită nu la o simplitate interşanjabilă, a 
dominaţiei fatalismului cu aceea a determinismului, ci, înţelegînd actul intenţional în 
amploarea teleologiei sale (Şi sceptrul preatăriei spurcat a mînui), cheamă conştiinţa 
receptorului la judecarea unei cutremurătoare intenţii de intervenţie a demonicului în 
ordinea universală, aceea de a rescrie, prin auspiciile oferite de sceptrul preatăriei, 
definiţia şi limitele liberului arbitru, de a demonta, aşadar, fundamental, edificiul 
de spiritualitate creştină.

Contează, în consecinţă, din punct de vedere estetic, alături de semnifi-caţiile 
răzvrătirii demonice, aflate în directă legătură cu experienţa dogmatică a conştiinţelor 
creştine, componentele de sens inspirate dintru condensarea ideatică a intenţionalităţii 
rematricizante, remodelatoare, reontologizante a maleficului, fapt rezonator psihagogic 
atît ca ecou reactualizant al portretisticii diavoleşti, cît şi ca prilej de cugetare asupra 
meandrelor tremendum-ului.

1.1.2.3. Axiologia complexului Electrei 

Participă la teribilul complex imagistic al delimitărilor conceptuale demonogonice 
fapte alegorizate, ale căror trăsături sînt încarcerate, universal, în morfologia unei 
abrupte şi drastice opoziţii faţă de conformaţia tabu-ului. 

Cu toate că valoarea de profunzime a ideaţiei poetice vizează o instrumentare 
alegorizantă, aceea a unui nucleu coabitant, presupus de condiţia păcatului şi constituţia 
demonicului, conţinutul strofei:

Îşi izbîndi cocheta; dar ţipă, se-ngrozeşte,
L-al său părinte-aleargă şi ochii îi sclipesc,
Şi tremură la sînu-i, de el strîns se lipeşte;
La piept şi el o strînge şi-ntr-una se unesc. 42

din Căderea dracilor, sau al celei refigurate plastic în Anatolida, la nivelul 
primului vers:

A reuşit cocheta; dar ţipă,-ngălbineşte,
L-al său părinte-aleargă, şi ochii îi sclipesc,
Şi tremură la sînu-i, de el strîns se lipeşte,
La piept şi el o strînge, şi-ntr-una se unesc.43

nu neglijează aspectul de impact imediat al imaginii, al cărui rezultat compre-
hensiv înglobează incriminatoriul incestual.

Ambele variante ale viziunii demonologice heliadeşti ilustrează, fără echivoc, 
această trăsătură a monstruozităţii interrelaţionale, conceptul psihanalitic al complexului 
Electrei evocînd, în cea mai directă formă, natura plămădirii grotescului concupiscent. 

Incriminatoriul se transferă, aici, din consistenţa unui tabu universal valabil în 
spectrul particularizat al demonologicului, operînd, deopotrivă, în prelungiri de 
semnificaţii dogmatice, ale mărturiilor biblice şi în latitudinea expozitivă a simţului 
comun. 

Axiologia estetică a ceea ce s-a ipostaziat prin intermediul conceptual al 
complexului Electrei se dispune, astfel, într-o fascinaţie a negativului, într-o sur-
prindere a intensităţii grotescului, a tălmăcirii perturbatoare de conştiinţă şi a unei 
patimi clocotitoare. 

(continuare în numărul viitor)
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FASCINAŢIE   
   Ilonka îşi trăgea ciorapul cafeniu pe pulpa cu pielea brună, catifelată. Fredona o 

melodie nouă adusă de curînd de la Viena, în vreme ce, cu coada ochiului, se privea în 
oglinda mare, cu ramă de metal aurit, ce stătea agăţată de perete, mult înclinată deasupra 
patului.

   În oglindă, la picioarele patului înalt, se vedea o fată cu forme rotunde, tari, cu 
gambele bine conturate, aplecată să-şi lege jartiera deasupra genunchiului. Se destinse 
brusc şi sînii tari zvîcniră ca două mingi elastice înghesuite sub rochia strîmtă în umeri, 
în subţiori, în timp ce-şi lăsă capul pe spate ca un spic prea greu pentru un pai mlădios 
şi subţire şi cu braţele ridicate, învelite în mînecuţele înzorzonate ale rochiei, se îndreptă 
să deschidă fereastra. 

  Cîte nu văzuse oglinda aceasta în apele ei limpezi, încremenite... Pielea brună, cafenie, 
a fetei, săltîndu-şi braţele ca şi acum şi păşind sprintenă prin cameră, cu capul lăsat 
pe spate, cu părul negru lung, desfăcut pe umerii-i goi arămii, bărbaţii gîfîind, strivind 
în palmele lor carnea aceasta tînără şi mereu proaspătă. Acum însă, oglinda arăta talia 
graţioasă a unei adolescente, cu spatele către pat, către masa, scaunele şi ligheanul din 
cameră şi cu braţele ridicate, întinse de-a lungul ferestrei către petecul de cer senin dintre 
marginea streşinei şi geam, către soarele mîngîios şi cald de april, de afară. Deschise 
geamul... Năvăli un aer proaspăt, înmiresmat, cu ciripit de păsărele, în vreme ce soarele 
umplea încăperea de o beteală de aur, de razele lui. De jos, de la restaurantul hotelului 
domnului Antal, pătrundeau odată cu mirosurile de mîncare şi sunetele line, dulcege, parcă 
un pic obosite, ale unei melodii bune pentru orele acestea ale unei dimineţi tîrzii. Aşa... 
Fata se întoarse cu spatele către geamul deschis şi dintr-odată se văzu iar în oglindă, 
intrată parcă atunci în cameră. Se privi. Un chip de adolescentă, cu buze senzuale, un 
năsuc un pic în vînt şi o faţă de culoarea şocolatei, cu doi ochi mari negri, liniştiţi, un 
pic uimiţi, şi umezi sub genele dese şi lungi. Ochi de căprioară, zîmbi ea în oglindă, 
amintindu-şi; ochi de căprioară, cum îi zisese Franz. Ce uşor îl dusese de nas... Se aşezase 
la masa lui într-o tavernă muncitorească. După ce băuseră şi mîncaseră o urmase imediat 
la hotelul domnului Antal.

Ce nebun era... Îi vorbise parcă beat, zăpăcit de tot, de mare, de marea albastră, de 
vînt, de port, era marinar la Triest. Acum avea o misiune de răspundere aici în Ardeal.

   Prostul... Venise de la marea albastră ca să se înece în Mureş. L-au găsit umflat 
de ape, desfigurat, mîncat de peşti pe faţă, poate, se strîmbă ea cînd se gîndea, cînd au 
venit cu mandatul să-l aresteze. Se gîndi ce drăguţ trebuie să fi fost cînd au intrat să-l 
aresteze, şi el era vînăt, putred. 

Le-a tras totuşi clapa la copoi, Franz.. Ea-i cotrobăise prin acte după ce a adormit cînd 
fusese la ea şi le dăduse la poliţie. A doua zi, năuc, prostul nici nu mai ştia pe unde le-a 
pierdut. Ca să nu-l aresteze şi să dea de urma tovarăşilor, se aruncase în Mureş. Îi spunea 
că o să o ia cu el la Triest. Ce frumos cînta, îşi aminti. Aşa spun toţi la început, că o iau 
cu ei, dar uită repede, se înveseli ea de gîndul acesta nostim. Aşa a spus şi primul care 
a adus-o prima oară aici, la hotelul „Cerbul de aur” al domnului Antal Miklos Simon 
şi l-a crezut; ce frumos vorbea şi acela, îşi aminti ea şi parcă se înciudă, nu ştie de ce. 
Se uită în oglindă. Ea devenise încetul cu încetul, confidenta ei, de cînd se afla aici, 
singură, la domnul Antal. Ea, oglinda, era singura care-i spunea adevărul, care-i arăta 
în fiecare dimineaţă cît era de tînără şi de frumoasă, cît de caraghioşi erau domnii aceia 
corecţi şi în redingotă, ea, oglinda, era o lume minunată în apele încremenite ale căreia 
lumea începea iarăşi în fiecare dimineaţă, nouă şi de la început, ca nicăieri altundeva. Îi 
zîmbi prietenei ei, oglinda, şi aceasta îi răspunse, zîmbindu-i cu chipul delicat, catifelat, 
al unei adolescente de 18 ani, cu gura plină, bine conturată, cu năsucul în vînt şi ochii 
mari, negri, cu gene dese şi lungi aplecate ca un evantai. La urma urmei, avea de ce 
să fie mulţumită...

   Mai luase doar o sută de coroane, într-un singur rînd, e drept, acum un an tot prin 
primăvară, de pe urma unui domn distins, care spărsese nişte case de bani într-o bancă 
la Budapesta. Dar de pe urma jerpelitului de Franz?  În tot cazul, nu putea fi lucru de 
nimica, prea ţineau mult copoii ca să pună mîna pe el. Începu să fredoneze o melodie 
veselă şi se aşeză la măsuţă, să-şi ia frühstück-ul, pe care i-l adusese tiptil, în vîrful 
degetelor, pe cînd ea încă dormea, bătrîna Any. 

   La urma urmei nu era legată aici, se gîndea, în timp ce-şi frîngea franzeluţa albă, 
rumenă, scoasă în dimineaţa aceea din cuptoarele brutăriei, şi o muia în cafeaua cu lapte 
din ceaşca de porţelan din faţa ei. Nu, dacă nu-i convine, e şi păcat ca o fată frumoasă 
ca ea să-şi irosească timpul aici în Turda, în tavernele duhnind a vin şi pline de proletari 
neciopliţi ai acestui orăşel. La Cluj... La Cluj e altceva. Îşi aminti de ce spunea Vicky, 
cotoroanţa aceea, care în tinereţea ei fusese şi la Budapesta, de Cluj, de nopţile de chefuri 
şi petreceri în afara oraşului ale tinerilor magnaţi, şi pentru o clipă, lăsîndu-şi ceaşca 
cu lapte de la buze, începu să fredoneze o melodie de vals; se văzu pentru o clipă în 
rochia ei albă, cu dantele, plutind uşoară, nici ea nu ştia bine unde, la braţul unui tînăr 
magnat svelt şi curtenitor. Da, o fată ca ea putea pătrunde oriunde... La Cluj, bunăoară, 
la casa Fuchs sau la Volphard; ar fi angajat-o bucuroşi. Îşi aminti de mutra caraghioasă, 
speriată, a domnului Antal, cu mustăţile lui mari negre, răsucite şi bleojdite, şi o pufni 
rîsul de una singură. Ce figură năucă, caraghioasă, holbîndu-şi ochii mari cu vinişoare 
roşii, tremurîndu-i pleoapele, făcuse domnul Antal cînd îl anunţase, că dacă nu-i dă mai 
mulţi bani, are de gînd să-l părăsească, să plece la Cluj. La urma urmei, era un om 
bun domnul Antal, se gîndi ea... Îi accepta toate toanele şi, era singurul om pe care-l 
cunoscuse, care se ţinea de cuvînt atunci cînd îi promitea ceva.

  Poc, poc, se auziră pocnind înfundat în podeaua de scîndură veche, uscată, a 
coridorului, nişte paşi grăbiţi. Cine să fie? Îşi dădu la repezeală pe gît, ultima înghiţitură 
din ceaşca de cafea cu lapte şi se repezi la uşă.   –Servus, Ilonka.  –Servus, Katy dragă.

   Cele două fete îşi desfăcură braţele una către alta şi se sărutară grăbit, dar zgomotos, 
pe obraji. Apoi se dădură un pas înapoi, se priviră una pe alta, şi începură să rîdă, 
mişcîndu-se pe călcîie, răsucindu-şi trupul, apoi se opriră şi începură să se strîmbe una 
către alta, maimuţărindu-se, încercînd să imite pe domnul Antal, pe bărbaţi, pe celelalte 
„fete”. Apoi Katy, o blondă nostimă cu ochii verzi şi pistrui pe nas, se lăsă obosită pe 
un scaun, dîndu-şi capul mult pe spate, şi cu gesturi caraghioase, în bătaie de joc, începu 
să alinte cu mîna stîngă o făptură imaginară, subţiindu-şi buzele şi rostind, parcă ameţită 
de plăcere, „Mein Liebling”, în timp ce cu mîna dreaptă scărpina spinarea unui închipuit 
cotoi în poală la ea şi se mişca enervată, zgîriată de imaginarul animal. Sări deodată în 
sus şi amîndouă pufniră în rîs, strîmbînd-o pe „cotoroanţa bătrînă”, biata Vicky, pensionara 
de 45 de ani a hotelului domnului Antal Miklos Simon.

  - Auzi tu, pufniră ele, locotenentul acela drăguţ din poza de la ea de pe noptieră, 
„Mein Liebling”, cică e băiatul ei, l-a făcut cu un general pe cînd era la Viena, pe timpuri, 
şi l-a crescut fără s-o ştie nimeni, la o şcoală militară în Austria. Auzi, caraghioasa, pe 
care o ţinem din mila noastră, ce poate să o ducă capul, că locotenentul acela drăguţ şi 
chipeş e feciorul ei...

  - Ştii că am văzut-o pe cotoroanţa în oraş, la tîrg, vopsită şi împodobită cu zorzoane 
de pe timpuri, că am crezut că a ieşit August din circ, cumpărînd turtă dulce pentru 
copii, că ea nu mai are dinţi 

s-o mestece, zise Katy. 
   Deodată, prin ochii celor două fete, trecu în acelaşi moment o sclipire răutăcioasă. 

Se sculară să plece ca înţelese de acelaşi gînd. Ilonka îşi trase pe umeri pelerina nou 
nouţă, încuie uşa camerei şi ieşi pe culoar. Merseră cîţiva paşi pe coridorul întunecos, 
şi se opriră în dreptul unei alte uşi de hotel. Bucuroase, încercară uşa, dar era încuiată 
şi cheile lor nu se potriveau. Ah, oftară înciudate, încă palpitînd la gîndul că putuseră 

avea în ziua aceea minunatul prilej să răscolească prin camera cotoroanţei, a lui Vicky, şi 
să-i smulgă, să-i distrugă fotografia aceea „mein Liebling”, de care cotoroanţa era atît de 
mîndră şi de înamorată. Trecură mai departe, coborîră în fugă scările de lemn tocite de 
atîţia paşi ale primului etaj, foşnindu-şi pelerinele de mătase şi jupoanele, şi ajunseră la 
parter. Se despărţiră în grabă, după ce se mai sărutară odată zgomotos pe obraji, şi Katy 
intră în localul afumat, plin de lume, al domnului Antal, căci era zi de tîrg, iar Ilonka 
ieşi în stradă. Se îndreptă spre centru, trecu pe lîngă parcul de pe malul Arieşului, cu 
aleile lui largi, umbroase, străbătu piaţa mică, înghesuită, din vale, care la ora aceea era 
pustie, şi urcă ulicioara care ieşea drept în faţa primăriei, unde începea strada principală.

   Era zi de tîrg în Turda, înaintea Floriilor, şi în aerul cald, în lumina uşor înceţoşată, 
turbure, a soarelui, strada forfotea de o mulţime pestriţă. Locuitorii satelor din jur care-şi 
vînduseră deja marfa şi încă nu plecaseră către casă, cutreierau prăvăliile oraşului, sau 
adăstau să-şi golească chimirul prin cîrciumile şi restaurantele oraşului. Ilonka îşi croi 
drum prin mulţimea pestriţă de orăşeni şi moţi, unii veniţi din depărtări, cu ţundrele scurte 
şi albe, cu cioareci strîmţi, îşi făcu loc printre vasele mari de lemn, berbinţele pentru 
brînză, cozile de coase, doniţele, ce mai adăstau încă pe marginea trotuarului în dreptul 
restaurantului „La ucenicul vrăjitor” şi intră, scoborînd cîteva trepte, într-o încăpere mare 
şi întunecoasă, plină de fum şi larmă, în care petrecerea veselă a chefliilor, aşezaţi la 
mesele încărcate cu sticle şi stacane de bere, era în toi. Se orientă repede în mulţimea 
pestriţă de tîrgoveţi, cojocari abrudeni, moţi, adunaţi de pretutindeni, buciumăneni cu 
cizme sclipicioase de lac, cusute pe margini cu fir tricolor, cu coloape mici de mătase 
pe cap, zlătneni şi zlătnence cu cizmele roşii cu vîrful încîrligat, şi la o masă, lîngă 
tejgheaua patronului, îl văzu stînd singur, privind atent în jur, la mulţimea aceea veselă, 
pe domnul Munkacsy.

   Aici era un local unde chiar în afara zilelor de tîrg ca aceea de astăzi, se adunau 
cele mai felurite soiuri de oameni. Aici îl cunoscuse pe Franz, anarhicul acela, care se 
aruncase în Mureş. Venea astăzi să-şi încaseze banii de la domnul Munkacsy, care de la 
masa lui, îi făcu semn că o şi zărise.

Îşi puse punguţa cu cele o sută de coroane ce o căpătă, lîngă inima ce-i bătea tare de 
bucurie, şi ieşi fericită din taverna aceea, afară la lumină. De pe străzi dispăruseră de acum 
doniţele, ciuberele şi căruţele moţilor, iar mulţimea ţăranilor, ce umpluse dimineaţa tîrgul, 
se rărise.  Se îndreptă în sus, pe strada principală, şi ajunse la capătul ei, la catedrală.

   Clădirea de piatră rece, solemnă, înmărmurită de veacuri, domina oraşul, şi pe 
uşile mari, deschise, intrau cucernici, credincioşii. Ilonka păşi grăbită şi bucuroasă pragul 
bisericii. Aici, cînd intra în biserica mare de piatră, Ilonka se simţea dintr-odată sfioasă. 
Îşi înmuia degetele în agheazmatar, dar, pe măsură ce pătrundea în interiorul bisericii, 
un simţămînt blînd şi nespus de dulce o învăluia. Se aşeza în genunchi la altarul Sfintei 
Fecioare, îşi aprindea lumînarea, şi rămînea aşa, cu mîinile împreunate, vreme îndelungă, 
într-un simţămînt dulce de pace, de linişte adîncă, ce o cuprindea, fără să se gîndească 
la nimic, fără să-şi dorească nimic.

   Aici, în biserică, era singurul loc între oameni, în care pentru cîteva clipe oamenii 
redeveneau simplu oameni, şi barierile sociale erau desfiinţate. Aici îşi găseau loc, alături 
de potentaţii oraşului şi băiatul sărac, dar ambiţios, şi fata de stradă. Aici, în biserică, 
se gîndea tînărul teolog Octavian Barna, era marea, simpla comunitate omenească, 
adevărată, caldă şi bună, aşa cum îndelung o visase, o simţise el. Întors de abia de o zi 
în Turda, de la şcolile înalte ale Romei, tînărul teolog măsura cu gîndul uriaşul drum 
pe care-l străbătuse, de la feciorul de ţăran pînă în capitala creştinătăţii catolice, şi aici, 
în catedrala vastă, după luni de îndoieli, de frămîntări, se simţea în sfîrşit cu sufletul 
împăcat, fericit, simţea că-şi găsise raţiunea sa de a fi.

   Hristos venise pe lume sărac, dar de o mie şi nouă sute de ani, lumea împietrise, 
ba chiar consfinţise cea mai oribilă inegalitate între oameni. Pămîntul încetase de a mai 
fi singura sursă de putere şi avuţie, dar şi astăzi castele feudale se menţineau împietrite 
ca şi în evul mediu, iar alăturea de ele se ridicase o domnie nouă, ce stăpînea globul, 
mai inteligentă şi mai hrăpăreaţă, nelegată de loc, de patrie, domnia aurului. Unde e în 
lumea de astăzi mesajul Tău, Hristoase? Unde e dragostea între oameni, simplă, caldă, 
după care atîta jinduise tînărul în anii săi de studii, la Roma, unde întîlnise şi aroganţa, 
orgoliul de castă al superiorilor şi al tinerilor teologi ce proveneau din vechi ţări catolice, 
din familii cu tradiţii şi blazoane medievale.

   Stătea retras în dreptul ultimelor bănci ale bisericii, de unde îmbrăţişa cu privirea 
întreaga catedrală. Aici, în biserica aceasta, care va deveni curînd a sa, se gîndea, se va 
înfăptui minunea, minunea cea mare. Aici, în biserica aceasta, va înfrăţi toată suflarea 
omenească, va înfăptui marea, adevărata familie, frăţie omenească a oraşului, după care 
atîta a jinduit.

   Candelabrele mari, cu lumînări, din mijlocul bisericii şi din faţa altarului, se aprinseră.
   Pe lături, în dreptul statuilor sfinţilor, ardeau făclii de ceară şi lumina lor se topea 

în catedrală, într-o penumbră discretă. Pater Vincentius, preotul, cu faţa către altar, cu 
toga de catifea liliachie, peste vestmîntul alb, rostea cuvintele latineşti ale rugăciunii. Îi 
răspundea apoi de sus, corul pe o melodie duioasă, care se sfîrşea încet şi trist. Se făcea 
o clipă de linişte. Pater Vincentius pe treptele altarului, îşi împreuna mîinile concentrat în 
rugăciune, în timp ce de sus, se revărsau asupra catedralei sunetele grave şi melodioase 
ale orgii. Murmurînd rugăciunile pe un şirag de mătănii, la stînga lui Octavian Barna, 
stătea un băieţaş în haine sărmane, cu ochii mari, plini de credinţă.

   Privindu-l, se văzu pe el la etatea aceea şi sufletul i se umplu de un val cald de 
duioşie şi de tristeţe. Ce lung drum străbătuse... Îmbrăcase haine noi, de respect şi mărire, 
dar unde era sufletul fără de frămîntări, credinţa sinceră şi naivă de atunci? 

   În faţă, spre dreapta, lîngă peretele catedralei, îngenuncheată la picioarele Madonei, 
stătea o tînără fată. Avea prinsă la ceafă, în părul negru lucios, o fundă neagră, de sub 
care părul i se desfăcea în şuviţe lungi, bogate, care îi treceau în faţă peste umăr, se 
desfăceau pe sînul rotund, pînă aproape de brîu. În penumbra luminilor de făclii, fata 
nemişcată, cu contururile armonioase, îi păru tînărului teolog ca săpată în marmură, o 
altă Pieta a suferinţei omeneşti. 

   Dar faţa fetei nu exprima niciun fel de suferinţă. Ochii ei negri, catifelaţi, păreau 
că nu văd, că-s fără viaţă, îs adînciţi undeva, dar de acolo nu au ce scoate. Faţa ei cu 
trăsături dulci, rotunjite, exprima o vagă uimire, o nevinovată nedumerire în faţa vieţii, 
care încet, încet, în clipele acelea parcă i s-ar fi revelat. La un moment, tot atît de brusc 
precum o zărise în genunchi, Octavian Barna o văzu pe fată în picioare. Se concentră să 
urmărească toate cuvintele latineşti ale preotului. Dar îşi aminti de călătoarea tînără care 
se urcase în tren la Innsbruck. Iarăşi veşnica lovitură care distrugea, sfărîma, îndelung 
trudita plăsmuire a vieţii sale... Venea de la Roma, de la şcoli înalte. Fusese bursier la 
Colegiul de Propaganda Fide şi luni şi luni de zile, în bibliotecile tăcute ale Vaticanului, 
aplecat pe tomurile groase, fusese stăpînit de o sete, de o arşiţă, de o nelinişte interioară 
ce nici el nu şi-o putea explica, de a cuprinde cît mai mult, de o frămîntare de a şti ce-i 
lumea. Îi studiase pe părinţii bisericii, pe fericitul Augustin, pe Tommaso de Aquino, îşi 
desfătase spiritul cu scrierile lui Platon, îi citise pe filosofii elini şi pe ascuns lucrările 
noi ale lui Spencer şi Darwin, şi cu cît se îngrămădeau mai multe, mai grăbite în mintea 
sa, sistemele filosofice se învolburau, se îndepărtau de minunata şi simpla armonie a 
adevărului. Luni de zile trăise între rasele negre călugăreşti, îşi împărţise viaţa în palatele 
severe episcopale, între studii şi rugăciuni, de dimineaţa pînă seara, după bătăile cristaline 
ale clopotelor de departe, de la Santa Maria Maggiore şi de la Lateran, dar minunata 
armonie a adevărului, liniştea, nu le găsise. 

   Poate că nu sînt făcut din stofa monahilor sau a savanţilor? Se întreba el desnădăjduit. 
Dar atunci ce adevăr mai este la baza vieţii mele? Se concentră să urmărească cuvintele 
latineşti ale preotului.

Aici, în biserica din Turda, la stînga lui, băieţaşul cu ochii mari, plini de credinţă, 
privea fermecat la luminile din altar, la nouraşii de tămîie ce se înălţau curaţi în 
jurul lui. Se aprinseseră candelabrele mari ale bisericii şi chipurile sfinţilor de pe 

vitraliile catedralei, zîmbeau nespus de dulce. 
  Veniţi la Mine, voi toţi cei împovăraţi, şi la Mine veţi afla pacea sunau 

grav şi limpede cuvintele preotului. Un invalid, cu piciorul de lemn, tîrîndu-se în cîrje, 
îngenunchia la picioarele sfîntului Iosif şi rămînea, cu mîinile împreunate, la picioarele 
sfîntului, într-o lungă adoraţie...  Octavian Barna privi spre altar, cufundîndu-se în 
urmărirea cuvintelor latineşti ale liturghiei, dar întîlni ochii negri ai fetei de adineaori, 
ce stătuse îngenuncheată la picioarele Madonei. Ochii ei negri, pe aceeaşi faţă de copil, 
un pic mirată, acum se însufleţiseră şi în ei strălucea ceva turburător. Îl privea sau i se 
părea lui? Tînărul îşi feri sfios privirea. Urmări slujba.

   Cît îs de frumoşi, Doamne, ochii de femeie, ce strălucire vie au, se gîndi el, fără 
voie. Se concentră să urmărească mai departe cuvintele latineşti ale preotului. Credinţa va 
dispărea, căci oamenii vor vedea aievea faţa Domnului, dar dragostea va rămîne, auzea 
de la amvon glasul preotului. Cu ochii lui mari, adînci, cu faţa pală, atît de deosebit de 
toţi bărbaţii ce-i văzuse pînă atunci, el îi părea Ilonkăi un tînăr Crist, atunci descins din 
icoane. În mişcarea din catedrală, ajunsese pe nesimţite pînă lîngă ea. Osana, osana in 
coelis, răsunau triumfătoare vocile corului.

Privindu-l, ochii fetei se însufleţeau de ceva din adînc, necunoscut, zîmbindu-i în 
neştire, parcă fermecată.

  -Te rugai? O întrebă atunci Octavian Barna, şi inima începu să-i bată tare.
  -Da, murmură ea. Apoi cu glasul prinzîndu-i căldură, viaţă:
  -Ştiţi, veneam de mică cu mama la biserică. Cînd i-aprind lumînarea nici nu ştiu unde 

să i-o pun, la vii sau la morţi; aici, în biserică, mi se pare că sînt tot cu ea, împreună.
   Mişcat, Octavian Barna atinse mîna fetei. Privi înainte, peste norii de tămîie ce se 

înălţau deasupra altarului şi tronînd peste altar, peste întreaga catedrală, descoperi vitraliul 
înfăţişînd-o pe Madona! Aici, deasupra întregii biserici domneşte dragostea mamei, se 
gîndi el. Tot ce ne leagă, legăturile noastre de rudenie, izvorăşte din dragostea femeii. E 
atunci posibilă dragostea, fără dragostea ei? Privi la fata de lîngă el. Singurul principiu 
creator care stă la temelia Universului e dragostea; îi veneau în creier gînduri pe care ani 
de zile le înnăbuşise, nu voise să le audă, se temuse să le audă. Stătea aproape, aproape 
de fată şi îi simţea căldura, frăgezimea trupului tînăr.

   Osana! Osana in coelis, răsunau, într-o apoteoză, vocile puternice ale corului, în 
timp ce de jos, deasupra capetelor plecate ale lui pater Vincentius şi ale celor patru 
fraţi învestmîntaţi în alb peste robele lor negre, îngenunchiaţi toţi pe treptele altarului, 
se înălţau, învăluindu-i, acoperindu-i cu totul, norii de tămîie, înălţîndu-se în sus, spre 
slavă. Credinţa va pieri, dar dragostea va rămîne...

Trase adînc aburul de tămîie, îşi umflă pieptul şi-n osanalele deslănţuite ale corului, 
lui Octavian Barna îi păru că bătrîna catedrală cîntă un imn închinat dragostei...

   Pe laturile catedralei, îşi făcură apariţia doi fraţi tineri, în mîini cu coşuri mari 
rotunde de metal, pentru colectă. Pater Vincentius se întoarse cu faţa de la altar către 
credincioşi şi ivindu-se treptat, treptat din norii de tămîie ce se înălţau deasupra altarului, 
adresîndu-se credincioşilor, rosti simplu şi cucernic: Benedicamus vobis!  Orga izbucni în 
acorduri măreţe, împrăştiindu-se în efluvii sub bolţile largi. Se făcu tăcere. Credincioşii 
rămaseră cu capetele plecate, cu inimile înfiorate de har. Apoi pater Vincentius coborînd 
treptele altarului întinse împărtăşania din potir credincioşilor. Deodată, uriaşa catedrală, 
ca într-un fior se scutură din vraja în care parcă fusese încremenită. Oamenii se sculară 
din bănci şi se îmbulziră pe două rînduri, pe părţile laterale ale catedralei, să primească 
cuminecătura. Pe ici pe colo doar, absenţi la freamătul mulţimii, mai rămăseseră cîte 
unii în bănci, adînciţi în rugăciune.

   Octavian Barna privi la şirurile de oameni ce se scurgeau să ia cuminecătura. 
Veneau de pe părţile laterale ale navei, apoi cele două şiruri se împreunau într-un şuvoi 
gros ale cărui prime rînduri treceau acum prin mijlocul catedralei, printre cele două 
şiruri de bănci, îndreptîndu-se spre ieşire pe porţile mari ale catedralei, larg deschise. 
Alături, Octavian Barna ţinea mîna Ilonkăi. Un val tare de aer proaspăt, primăvăratec, 
intra de afară, pe porţile larg deschise. Norii de tămîie se risipiseră şi altarul apărea acum 
vederii alb şi pur. Doi fraţi începură să stingă una cîte una, făcliile ce ardeau pe altar. 
Privi rîndurile de oameni şi văzu prin primele şiruri notabilităţile oraşului. Domni în 
redingotă, cu aer grav, cu soţiile lor, foşnind în mătăsuri şi catifele, încărcate de broşe, 
coliere, cercei de aur şi inele cu pietre scumpe, însoţite de fiicele lor, fete neprihănite, 
de oameni cu stare, se înclinau toţi, plini de respect în faţa lui pater Vincentius ce le 
dădea împărtăşania. În mulţime, în şirurile ce se îndreptau spre cuminecare, îl văzu şi 
pe băieţaşul cu şiragul de mătănii, ce stătuse lîngă el, cu ochii mari, plini de credinţă 
şi-şi aminti deodată de gîndurile lui, de speranţele ce şi le făurise. Privi spre şirurile de 
oameni bogaţi, puternici, ce treceau înclinîndu-se prin faţa preotului. Aceasta-i dioceza 
mea, e biserica mea, se gîndi el. Privi spre fata de lîngă el, spre Ilonka. Oamenii se 
îndreptau spre ieşire şi treptat, treptat, biserica se golea.

   Parohia mea, se gîndi şi-l cuprinse un sentiment de mîndrie, care-l ţintuia, îl lega 
de biserica aceasta. Dar o ţinea pe Ilonka de mînă şi sîngele-i fremăta de mireasma 
trupului ei tînăr.

  -Să mergem, zise el brusc şi se întoarse spre ieşire.
  -Ne-am cunoscut în biserică, ne-am cunoscut în biserică, ne-am cunoscut în biserică, 

începu ea să murmure deodată, încîntată. Coborîră treptele catedralei ţinîndu-se de mînă, 
pe uşile mari. Un alai de clopote argintii, vibrînd adînc, îi însoţea. Ajunseră în stradă. Ea 
mergea plutind, nu vedea în jur, îl urma pe el, lumea începea pentru ea în ziua aceea. 
Toţi bărbaţii pe care-i cunoscuse Ilonka, îi cunoscuse în cîrciumi şi în taverne.

  -Ne-am cunoscut în biserică, ne-am cunoscut în biserică, zicea ea cu glas tare, fericită.
   El o luă de braţ, şi inima îi bătea mai repede, mai turburată.
  -Unde stai? O întrebă.
  -La hotel, răspunse ea sinceră, încrezătoare.
  -Să mergem la un restaurant, vrei? O întrebă el cu glasul sugrumat de bătăile repezi 

ale inimii. 
  -Da, răspunse ea senină, parcă plutind, neînţelegînd, simţind că în ziua aceea s-a 

născut, neprihănită, pură. Trecură pe străzi întunecoase, dosnice, pe lîngă grădini cu pomi 
în floare, ocolind centrul, şi pe măsură ce se apropiau, el o strîngea din ce în ce mai 
tare. Iuţi paşii şi ea păşea alături,  parcă plutind, simţind că în ziua aceea s-a întîmplat 
ceva deosebit, că totul era nou. Trecură pe lîngă restaurantul „La ucenicul vrăjitor” şi 
ea nici nu observă.

  -Ne-am cunoscut în biserică, ne-am cunoscut în biserică, murmura ea ca un cîntec 
şi deodată îi veni în gînd că în ziua aceea se petrecuse minunea! Aceasta era minunea, 
minunea cea mare şi clopotele cristaline, pure, ce-şi coborau sunetele ca o ploaie curată 
asupra oraşului, erau alaiul, alaiul ei de mireasă... Coborau grăbiţi pe străzile ce se 
îndreptau de la Primărie în vale, către malul Arieşului şi ea mergea, nemaivăzînd unde 
merge, fericită, încrezătoare, la braţul lui. Se apropiau şi el nu simţea nici o ezitare, 
nici o remuşcare, parcă nu ar mai fi avut suflet. Ce ciudat... Sînt un laş şi un ticălos, se 
gîndea. Şi toată viaţa mea, va oscila neputincioasă între biserică şi păcat, îşi zise scîrbit. 
Ea mergea simţind că se înalţă spre lumină, fericită, încrezătoare la braţul lui, în vreme 
ce el o tîra grăbit, din ce în ce mai grăbit, nerăbdător, înapoi, la hotelul „Cerbul de aur”, 
al domnului Antal Miklos Simon, în vreme ce clopotele cristaline, pure, de la catedrală, 
îşi revărsau sunetele ca o ploaie asupra oraşului...

Emil  RAŢIU

⇒

ECCE HOMO

Am ridicat inima,
ca pe un felinar,
să-ți văd fața mai bine.

,,Ești tu omul
pe care vor să-l prindă?”
Tremurai,
tremuram,
cînd unul dintre noi
deja se pierduse
celuilalt în oglindă
printr-un nour de var.

CA SPICUL DE SOMN MĂ APLEC

Mi-e somn de tăcerile albe
prin care niciodată
nu mi-a zburat tărîmul
nici măcar umbra de corb.

Tăcerilor albe mi-e dor să mă sorb,
tăriei înaltul doar apele zicu-l!

Încărcat de polen, spaimelor galbă,
spre somn mă aplec
peste fluierul stînii
ca spicul.

Chiar moțăind în picioare,
visul de pită mă fură
c-am adormit în căușul palmele Lui -
tăcere subțire și albă
din miresmele pîinii!

AGNUS  DEI

Terminase aproape
de lucrat prin livadă.
Era cam spre vineri, spre seară,
cînd pe genunchii lui, în poală,
se cățără mielul
ca și mai bine să-L vadă.

Unul de altul se mirară
precum un cîntec se-nfioară
la prima nuntire.
Mielul purta în privire
fîntînile adîncului înalt
în care Dumnezeu,
deodată,
se vedea pe sine însuși
pentru prima dată
ca Tată.
Era și floare și-nfloritor înflorit,
cum ne-nceputul își naște ne-nceputul,
iar tot pentru prima oară
simțind că i-e sete
și-a cules sărutul
din apele Mielului
precum și Cuvîntul:
Acesta este Fiul Meu cel iubit!

...și era spre Vineri, spre seară...

CREDEAM CĂ-S FIUL APEI

Tu, apă - tuturor baștină,
deopotrivă
născătoare de nor, scuipată salivă,
nălucă de rouă, promoroacă și boare,
stihie țesătoare
de curcubeu și mlaștină,
cine sînt eu 
cerșindu-te-n rost?

,,Spumă!”
mi-a zis marea în stîncă urlînd.
,,Brumă -
țesut alb a blestem și comând!”

...dar înainte de toate 
cine spre cine am fost?
De ce nu-mi spui?
Nu cumva lacrimei Lui
și chip și-asemănare
îi sînt?

,,Ai uitat că mai ești și pămînt?”
răspunse cu ironie apa.
,,Du-te la el ca dascăl să-ți spuie
cum a scris cerul pe lut
cu litere în formă de cuie!”
Apoi a tăcut,
din fiecare undă închizîndu-și pleoapa.

ȘARPELE DE ARAMĂ

Afară
de-atîta dogoare
pietrele încinse
au luat foc 
de la soare.

În odaia din Nazaret
cîntecul de leagăn
adie peste somnul Pruncului
vis și răcoare.

A adormit.
Cu amîndouă brațele întinse.
Privindu-L dulce, obosita mamă
deodată tresare,
aproape țipînd, 
spăimîntată.
Pe deasupra Pruncului,
prin gîndul Mariei,
a trecut
doar umbra profeției
a șarpelui de-aramă
de Moise-n pustiu înălțată.
(Așa va arăta și pe cruce;
cu brațele întinse
și capul într-o parte.)
Nu plînge Maică!
A fost doar o umbră.
Și-atît de departe...

Afară
de-amar și dogoare
pietrele încinse
au luat foc
de la soare.

TEMPLUL CU ARIPI

- Ce vrei să Te faci
cînd vei fi mare?
- Ce vulturul 
nu știe să zboare,
(lui Iosif i-a răspuns Copilul)
nici omul cu mîna să zidească;
M-aș dori să fiu templu
cum am văzut-o pe cloșcă.

Fericiți săracii cu duhul,
ca puișorii de găină,
cînd vor veni să se adăpostească
în templul Meu cu aripi
de cloșcă și lumină.

ÎNNOURATA PROFEȚIE

„Azi l-am surprins pe Iosif
cum moțăia la amiază,
printre scule la un capăt de rază.
Pleoapă peste pleoapă.
Ca dintr-un somn urît a tresărit
cînd întrebai:
De ce chiar florile îmbătrînind uscării
atît de rău trifoiul lor înțeapă -
mătasa de otavă cum de se face cui?
La miel eu mă gîndeam.
Poate că paiele-l înspină,
că uneori atît de trist l-aud
cînd doarme cum suspină
prin somn
de parcă toate visele îl dor.
I-am spus lui Iosif c-o să merg cu tine
acolo pe-unde depărtările cobor
să mă ajuți să prind un pui de nor.
- Și ce-ai vrea ca să faci cu el?
- Palat de spumă pentru miel.”

... și Maica-nțelesese
de ce Bătrînul tresărise printre dălți 

și tesle.
Oare Copilul încă-și amintește
de primul somn ce-L chinui în iesle?
Ce o fi vrînd să spună cifrata întrebare:
De ce cînd floarea se usucă
atît de crud te-nțeapă?
Nici ea n-avea răspuns la profeția
ce din durerea mării te adapă.
Sau poate - da.
Ce sfîntă-mbrățișare!
Îl sărută pe frunte, rotundul spus cu 

dor:
„Las’  c-o să mergem la cules de nori,
stîlpul de foc
cînd v-a-nflori în flacăra de nor.”

Dumitru ICHIM
Kitchener, Ontario
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IMPERIUL MONGOL 
ŞI GINGIS HAN

Cu siguranţă că Gingis Han era unul dintre acei 
oameni care fac Istoria, şi poate cel mai mare dintre 
ei. Dar nu a putut deveni astfel decît cu ajutorul 
Istoriei, care l-a creat.

Joachim Bruckhausen

Într-adevăr, Gingis Han (1155 – 1227) este 
unul dintre marii comandanţi de oşti din istoria 
omenirii, continuînd, într-o anumită măsură, 
politica şi expediţiile militare ale lui Attila (395 
– 453) şi precedîndu-l pe Tamerlan (1336 – 1405). 
O bună caracterizare a mongolilor şi a lui Gingis 
Han ne-a lăsat René Grouset în Histoire de l’Asie 
(1950): Păstori nomazi sau vînători pădureni, 
mongolii se aflau încă într-un stadiu cultural 
foarte primitiv ignorînd tot ce era legat de 
civilizaţia sedentară şi agricolă, ei nu ştiau (cel 
puţin în această epocă) decît să distrugă (...). 
Dar, în limitele acestor date, Gingis Han se 
dovedeşte a fi un spirit ponderat, un conducător 
echitabil, a cărui prietenie este sigură, capabil 
de generozitate faţă de un adversar care îşi 
recunoaşte înfrîngerea, putînd preţuind fidelitatea 
şi urînd trădătorii, bun organizator şi înţelept 
politician. La venirea lui, societatea mongolă 
trecea printr-o fază de anarhie şi descompunere. 
El a readus ordinea, virtuţile domestice, 
moralitatea, disciplina. În cele din urmă, acest 
barbar a avut meritul de a-i conduce pe mongoli 
pe căile civilizaţiei.... La toate acestea meditam 
cu înfrigurare în faţa unui opuscul de 144 de 
pagini, aparţinînd unui orientalist francez*- Jean 
Paul Roux -, dintr-o generaţie mai tînără, volum 
structurat în cinci capitole, bogat ilustrat cu 
diverse scene din viaţa astră a mongolilor, din 
diferite lupte, o hartă a expansiunii teritoriale a 
mongolilor etc. Deci, fiecare capitol este rezumat 
într-o sinteză aşezată în capul capitolului 
respectiv, apoi, textul propriu-zis, însoţit de 
imagini ce sînt explicate într-un succint text 
suplimentar. Pînă la apariţia lui Temugin (viitorul 
Gingis Han), viaţa mongolilor se remarcase prin 
dezordine şi anarhie. Locuiau pe un podiş înalt 
de pînă la 1.600 metri, înconjurat de munţi, cu 
variaţii de temperatură de + /- 40 de grade, încît 
viaţa lor aspră îi întărise, favorizînd o selecţie 
naturală a celor mai rezistenţi. Mongolii trăiau 
în comunităţi mici de cîteva iurte, instalate pe 
o cîmpie necesară numeroaselor lor turme şi în 
apropierea unei surse de apă: Veritabil 
microcosmos, ele se supun unei stricte organizări 
spaţiale, în care orice amănunt are locul lui. 
Prima lor menţiune sub acest nume de mongoli 
este cuprinsă în analele chineze din secolul al 
VIII-lea: vorbim despre nomazii care îşi aşează 
corturile pe cursul superior al rîului Amur. 
Ceilalţi erau cunoscuţi sub numele triburilor lor. 
Dar toţi vorbeau aceeaşi limbă, o limbă din 
familia altaică, apropiată de cea a manciurienilor 
din Tungusk şi de limba turcilor, cu care 
împărtăşeau, de altfel, o religie întemeiată pe 
credinţa într-un Dumnezeu unic. Părinţii lui 
Temugin erau Ienghei (asasinat de tătari) şi Ilun: 
Temugin era deci dintr-o familie bună, dar nu 
din familiile cele mai însemnate. Mitul avea să-i 
a tr ibuie ,  b ine în ţe les ,  o  dublă  or ig ine 
supranaturală, dăruindu-i ca strămoş îndepărtat 
un lup cenuşiu-albăstrui şi o căprioară neagră, 
şi ca strămoş mai apropiat pe Alangoa, o femeie 
fecundată de o rază de soare. Legenda adaugă 
că el era înrudit cu străvechii hani mongoli. 
După o copilărie şi o tinereţe pline de privaţiuni, 
o dietă (kurultai) din 1195 (1197, deşi în Repere 
cronologice scrie 1196) îl proclamă han, alegere 
binevenită, noul conducător dovedindu-şi din 
plin calităţile administrative şi militare prin 
supunerea Mongoliei orientale şi centrale. În 
1206, adunarea şefilor de trib îl proclamară 
împărat pentru a doua oară – suveran oceanic, 
universal, Tchingin Qaghan – Gingis Han, după 
care începe supunerea nomazilor din vecinătate, 
apoi, în martie 1211 este atacat regatul Kin din 
nordul Chinei, în 1215 ocupă Pekinul, apoi, vine 
la rînd Iranul – Buhara se predă, Samarkandul 
este prădat, în fine, înainte de a ajunge la hotarele 
Indiei de unde se retrage din această ţară fierbinte 
ca iadul– care este devastat complet: Şi atunci 

un teribil cataclism se abate asupra Iranului 
oriental şi asupra Afganistanului. Oraşele sînt 
rase de pe faţa pămîntului, populaţia trecută 
prin sabie. Uneori, orice urmă de viaţă este 
nimicită, pînă şi cîinii şi pisicile. Îmbătrînit, 
obosit, Gingis Han consultă pe maestrul taoist 
Cian – Ciaen care i-a recomandat să renunţe la 
plăceri, la vînătoare, la dragoste şi la beţii. Se 
stinge la 12 august 1227, în urma unui accident 
de vînătoare, beneficiind de funeralii grandioase. 
Evident, Gingis Han n-a apucat marea invazie 
asupra Europei din 1241, de care ar fi fost 
mîndru, dar la 31 mai 1222 începuse tatarkaia, 
adică cucerirea ruşilor de către mongolo-tătari, 
în 1223 la Kalka, cumanii şi ruşii sînt zdrobiţi 
de mongoli conduşi de Subotai şi Djebe. În 
revista Historia (nr. 112, aprilie 2011) există o 
pictură de Pavel Viktorovici Rjzbenko ce 
surprinde un episod al bătăliei de la Kalka şi 
alte reproduceri semnificative. Gingis Han este 
urmat de Ogodai (1229 – 1241), Guiuk (1246 
– 1248) şi Mongka (1251 – 1259), care i-au 
continuat opera militară şi politică: cucerirea 
Coreei, Tibetul, din nou  Iranul, apoi, vine rîndul 
Europei asupra căreia se abate uraganul mongol, 
care devastează totul pînă la Adriatica (1248): 
Trecînd prin Ungaria, la Mohi, mongolii au 
obţinut o victorie completă, una dintre cele mai 
strălucitoare din istoria lor. În ziua aceea, 
cavaleria medievală a suferit unul dintre cele 
mai mari dezastre. Retragerea spre Mongolia a 
lui Batu – han şi Subutai (scriu Constantin C. 
Giurescu / Dan C: Giurescu în Istoria Românilor, 
I, 1975, p. 102 despre Subutai: Acest mare 
general al Asiei, comparabil cu Alexandru 
Macedon şi cu Napoleon, supusese din Coreea 
pînă la Adriatica treizeci şi două de popoare şi 
cîştigase şaizeci şi cinci de bătălii.), nu este 
datorată morţii lui Ogodai, ci altor cauze: De 
vină este oboseala consecutivă provocată de o 
campanie lungă, îngustarea relativă a păşunilor 
din cîmpia ungară, imposibilitatea de a face 
manevre de cavalerie în pădurile occidentale. 
Foarte încet, Batu se întoarce spre stepă. Plănuia 
să revină. Evident, în faţa acestor adversari de 
temut – mongolii –, Occidentul era interesat să-i 
cunoască: Plan Carpin, Rubrouck (ortografiat şi 
Roubrouck), Marco Polo încep marile călătorii 
intercontinentale şi, pentru Europa, descoperirea 
Asiei .  Cu observaţia că, de fapt, era o 
redescoperire a Asiei, pentru că Alexandru 
Macedon ajunsese cu expediţia sa pînă în India, 
stătuse de vorbă cu gimnozofiştii indieni, iar 
atunci cînd armata a refuzat să continue marşul, 
Alexandru a înălţat un obelisc, ce menţiona 
punctul terminus al campaniei sale. Ocuparea 
Bagdadului de către mongoli în 1258 este un 
bun prilej de meditaţie la soarta schimbătoare. 
Astfel, din Léon Poliakov Istoria antisemitismului 
II, Hasefer, 1999, cunoaştem că, în timpul 
califului Harun al Raşid (aflat în corespondenţă 
cu Carol cel Mare), Bagdadul era o metropolă 
renumită pentru prosperitatea economică şi 
culturală. Divizarea imperiului mongol în patru 
împărăţii constituie, evident, diminuarea puterii 
mongole care treptat decade, încît cuvintele 
atribuite lui Berke conţin doza lor de adevăr: 
Dacă am fi rămas laolaltă, am fi cucerit întreg 
pămîntul. Însă, pentru realizarea unor astfel de 
performanţe era nevoie de o armată invincibilă, 
în care oşteanul mongol face corp comun cu 
calul, ca şi la huni, de altfel (prima înfrîngere 
în 1258, în Siria, apoi, în 1380, la Kulikovo, 
ruşii îi bat pe mongolii Hoardei de Aur), de un 
imperiu bine organizat şi bine administrat, deşi 
existau şi nereguli: Grija administraţiei permite 
supravieţuirea imperiului, deşi administratorii 
nu se ridică întotdeauna la nivelul cerut de 
funcţia lor. Unii se gîndesc mai cu seamă la 
îmbogăţire, iar delapidările şi necinstea îi uimesc 
pe mongoli, care sînt incoruptibili. Surprinde 
plăcut onestitatea şi corectitudinea hanilor 
mongoli, care nu ezită să pedepsească pe 
funcţionarii necinstiţi, grija pentru oamenii 
nevoiaşi, a orfanilor şi a bolnavilor. Toleranţa 
religioasă primează. Se organizează ospicii, se 
distribuie alimente. Constituirea de către Ogodai 
a capitalei Karakorum în 1235 (în Mongolia 
nordică), interesul crescînd pentru arte, ştiinţă, 
toleranţa religioasă fac ca imperiul mongol să 
fie vizitat de călătorii europeni, diverşi învăţaţi 
stabilindu-se în Mongolia. Toate concurau la 
crearea unei lumi fabuloase, din care nu lipseau 
anumite curiozităţi ale naturii, despre care 
vorbeşte şi istoricul Lucian Boia (v. Între îngeri 
şi fiară. Mitul omului diferit din Antichitate 
pînă în zilele noastre, Humanitas, 2004). Prin 
urmare, mulţi misionari străbat drumurile Asiei, 
între ei detaşîndu-se Marco Polo (care după două 
traduceri anterioare din 1942 şi 1972, beneficiază 
de o nouă versiune românească la Humanitas, 
2004, realizată de Emanuel Grosu), nelipsind, 
de altfel, nici impostorii, bunăoară Mandeville 
impostor bine documentat care nu a ieşit 
niciodată din casă, dar a cărui carte este cea 
mai celebră dintre toate. Totuşi, ar mai exista 
un călător vestit neamintit de Jean Paul Roux. 
E vorba de Benjamin de Tudela care i-a precedat 
pe toţi cu aproape un secol ajungînd la poalele 
Hymalaiei şi la graniţa cu Tibetul. Decadenţa, 
declinul se produc însă, cu repeziciune: Prinţii, 
care urcă pe tron doar pentru a coborî cît mai 
repede, sînt neputincioşi dezmăţaţi, risipitori. 
Delapidarea domneşte pretutindeni, iar budismul, 
a cărui influenţă este mare, dar supraestimată, 
şi creştinismul nu pot să-i oprească extinderea. 
Treptat, hanatele tătăreşti se dezmembrează, sînt 
cucerite de ruşi (Kazanul şi Astrahanul de Ivan 
cel Groaznic în 1552 şi 1555), însă după cum 
sîntem încredinţaţi ultimii descendenţi ai lui 
Gingis Han domnesc în Asia centrală pînă la 
revoluţia bolşevică. Sînt doborîţi în 1920, la 
exact şapte sute de ani după intrarea triumfală 
a lui Gingis Han în Buhara. După 1990, mongolii 
revin la viaţa lor străveche – sate de iurte în 

stepă. Stindardul medieval tug este reintrodus 
în armată, veşmîntul del este purtat cu ostentaţie 
în oraşele mongole. În sfîrşit, cartea în chestiune 
se încheie cu Mărturii şi documente – excerpte 
din impresiile călătorilor privitoare la viaţa 
mongolilor, cumpătarea, statutul femeilor, religia, 
toleranţa, viaţa postumă, impresii despre Marele 
Han şi cucerirea lumii, diplomaţia şi minunile 
lumii, judecata istoriei, în fine, repere cronologice 
(lipsesc, din păcate, consemnarea a două bătălii 
importante: 1223, Kalka şi 1402, cînd Tamerlan 
l-a zdrobit pe Baiazid Ilderim la Ankara, acesta 
sfîrşit în 1403 într-o cuşcă cu gratii), bibliografia, 
explicarea ilustraţiilor, index. Cîteva inadvertenţe: 
la pagina 17 un dezacord „caii aceea care se 
număra cu două, trei, cinci, zece...”. La pagina 
102 este menţionat un an greşit: 13490. La pagina 
111 „Este cele mai celebru mausoleu islamic...”. 
La pagina 116 durata vieţii lui Marco Polo este 
cuprinsă între 1254 – 1342 (corect, 1324). 

* Jean– Paul Roux, Imperiul mongol și Gingis Han, 
traducere de Iulia Bondari, Ed. Univers, 2008, 144 
pagini, 7,50 lei, colecţiile Cotidianul, seria a V-a, 
volumul V. 

VIAŢA LUI 
CALIGULA

Respectînd tradiţia seriei din care face parte, 
această carte se adresează cititorilor interesaţi de 
istoria Imperiului Roman, dar în acelaşi timp poate 
da de gîndit specialiştilor. 

Anthony A. Barrett

În seria de monografii dedicate Împăraţilor 
Romani, editată de Ed. ALL, a apărut – după 
Constantin cel Mare, Nero, Traian, Hadrian 
-  şi aceea consacrată lui Caligula*, datorată 
lui Anthony A. Barrett, profesor de istorie şi 
arheologie romană, la University of British 
Columbia din Vancouver şi autor al multor 
lucrări despre Antichitatea clasică. Evident, 
între împăraţii romani ai primului secol creştin, 
Caligula (37 - 41) este, indubitabil, cel mai 
renumit pentru faptele sale scelerate, fiind 
concurat îndeaproape de Nero, şi, mai tîrziu, de 
Commodus şi Heliogabalus. Pentru aceştia din 
urmă este suficient să deschidem Istoria augustă 
pentru a ne edifica. Toţi cei menţionaţi au fost 
pasionaţi de oratorie, întreceri sportive şi arte, 
sfîrşind lamentabil prin asasinat. Commodus este 
cu atît mai surprinzător prin comportament cu cît 
fusese fiul unui împărat – filosof, Marc Aureliu 
(121 - 180), care se ocupase de educaţia sa, 
dar firea depravată a fiului şi-a spus întrucîtva 
cuvîntul încă din copilărie şi adolescenţă. Nero 
şi Commodus au trăit cîte 31 de ani, Caligula 29, 
iar Heliogabal numai 22 de ani. În faţa acestor 
specimene umane ajunse pe tronul cezarilor, 
avem numai sentimente de îndoială: conştienţi de 
labilitatea şi nestatornicia oamenilor îi supuneau 
adesea la suplicii încercîndu-le caracterul, voinţa, 
abnegaţia. Iar, dacă în vremurile moderne s-au 
făcut studii asupra unor conducători de state, 
adesea bolnavi incurabili, suferind, bunăoară, de 
paranoia, aceste studii ar fi putut începe, atît cît 
permit izvoarele istorice cu lumea antică, încît 
ne întrebăm dacă norocul nestatornic (fortuna 
labilis) nu favorizează pe detracaţi? Astfel, 
nu s-ar explica atîtea cazuri de conducători 
decăzuţi sau poate că puterea sminteşte. E de 
notat apoi, că apariţia monografiei în chestiune 
coincide cu transpunerea în limba română a 
altei lucrări de referinţă Istoria Romei (Pînă la 
domnia lui Constantin), aparţinînd unor autori 
din şcoala engleză de istorie: M. Cary şi H. H. 
Scullard. Aşadar, am început lectura cărţii de 
faţă, întrebîndu-mă ce surprize ne poate oferi 
o cercetare modernă datînd din 1989, avînd în 
vedere că, niciunul dintre autorii antici nu l-a 
cunoscut îndeaproape pe Caligula, bunăoară, 
Tacitus, Suetonius şi Dio Cassius, care au trăit 
şi au scris la distanţe de timp apreciabile, iar 

Seneca şi Philon, care  l-au cunoscut pe împăratul 
roman Caligula, pot fi subiectivi. Structurată 
în 14 capitole, precedate de o prefaţă în care 
sînt enumerate cîteva probleme esenţiale ale 
domniei lui Caligula (bunăoară, intenţia de a 
cuceri Britannia, operaţie desăvîrşită de Claudius, 
apariţia primelor reacţii antisemite etc.), Anthony 
A. Barrett îşi precizează de la bun început 
intenţia: Studiul nostru a fost redactat fără parti 
pris-uri şi fără idei preconcepute. Am încercat 
înainte de toate să reconstituim evenimentele. 
Rolul propriu-zis al istoricului este totuşi cel de 
a vedea dincolo de evenimente şi de a identifica 
situaţii importante, dar acest lucru are puţine 
şanse de reuşită în ceea ce priveşte domnia lui 
Caligula... Problema pe care o pune de obicei 
domnia lui Caligula este de a explica de ce s-a 
îndreptat către autocraţie... Poate că romanilor 
nu le-a mai plăcut după aceea povara autocraţiei, 
dar această autocraţie li s-a datorat în mare 
măsură. În pofida elementelor civilizatoare 
(şosele, construcţii edilitare, literatură, filosofie, 
jurişti şi economie) impuse în lumea antică 
cucerită de romani, familia romană, în genere, 
inclusiv familia princiară a lui Augustus nu era 
scutită de fapte reprobabile: adultere, incesturi, 
sinucideri, divorţuri scandaloase, deportări, 
asasinate prin otrăvire etc., amintind într-un fel 
de monarhiile orientale. Evident, în acest mediu 
degradant, Caligula, care este trimis de la vîrsta 
de 15 ani la străbunica sa Livia, va deprinde de 
timpuriu numai pilde rele: ea cunoştea probabil 
mai bine decît oricine intrigile de la curte, iar 
Caligula, care se afla exact la vîrsta în care îşi 
primea educaţia, a crescut lîngă cineva care l-a 
învăţat că în Imperiul Roman se putea obţine mult 
mai mult prin viclenie şi şiretenie decît recurgînd 
la atacul făţiş practicat de mama sa. În paralel 
sînt amintite crîmpeie din domniile lui Augustus 
şi Tiberius. Evocarea lui Tiberius impresionează 
prin pasiunea acestuia pentru studiile greceşti şi 
latineşti, iar Suetonius ne informează că Tiberius 
se exprimase adesea: Într-o ţară liberă, gîndirea 
şi limba trebuie să fie libere. Elaborînd, la un 
moment dat, un edict, în care folosise un cuvînt 
nepotrivit, Tiberius avusese insomnii şi solicitase 
părerea experţilor. Deşi Tiberius nu l-ar fi vrut 
ca succesor, la moartea acestuia Caligula devine 
împărat, iar primele şase luni sînt petrecute 
într-o reţinere şi modestie exemplare, după care 
treptat, Caligula îşi dă la iveală infamul său 
caracter, noul împărat reuşise să-i păcălească 
pe senatori, care socoteau că, fiind tînăr şi 
lipsit de experienţă, va fi manipulat uşor. Au 
urmat prin urmare patru ani, în care nesiguranţa 
vieţii devenise generală, depinzînd de capriciile 
împăratului, căruia i s-au acordat titlurile de 
Pontifex Maximus, Pater Patriae, iar Castrorum 
Filius şi l-a luat cu de la sine putere. Curînd, 
apar semne vizibile de tensiune între împărat şi 
Senat, în jurul lui Caligula se ţese o conspiraţie 
urmată de asasinarea sa (a soţiei Caesonia şi 
a fiicei sale), după care Anthony A. Barrett 
examinează consecinţele crimei, relaţiile lui 
Caligula cu evreii şi operele edilitare concepute 
de împărat, în fine, un capitol în care sînt evaluaţi 
cei patru ani ai domniei lui Caligula. În sfîrşit, 
dacă Senatul s-a bucurat (a jubilat) la vestea 
uciderii lui Caligula, poporul de rînd s-a mîniat. 
După austeritatea sever impusă a regimului lui 
Tiberius, guvernarea lui Caligula s-a dovedit mai 
relaxantă, celor inculţi şi needucaţi, glumele şi 
comportarea scandaloasă a împăratului le erau 
pe plac. În privinţa construcţiilor, Caligula a 
căutat să-şi imite predecesorii, întreţinînd bine 
drumurile, apoi, a dorit săparea unui canal peste 
istmul Corint, ridicarea unui far (de 35 sau de 
60 de metri înălţime), la Boulogne, iar accesul 
în Gallia şi Germania să fie facilitat printr-un 
drum special construit. A prevăzut două noi 
apeducte pentru alimentarea Romei cu apă 
(operaţie încheiată de Claudius), aprovizionarea 
cu grîne, repararea Tullianum-ului, reconstituirea 
palatului lui Polycrates din Samos, podul de vase 
din golful Neapole etc. A introdus, de asemenea, 
noi taxe şi impozite, aşa încît urmaşul său a găsit 
tezaurul plin. În faţa elementelor contradictorii 
este greu de stabilit astăzi dacă împăratul Caligula 
a fost sau nu un bun conducător. Bolnav, cu 
dese crize de epilepsie (dar, să nu uităm că de 
această boală zeiască, cum i-a zis Alexandru 
Macedon, au mai suferit Cezar şi Mahomed), 
apoi, doborît de insomnie, încît se plimba prin 
apartamentele sale în aşteptarea zorilor, ca, mai 
tîrziu, Iustinian, Caligula rămîne un deschizător 
de drumuri.

 În concluzie, o monografie exemplară, în care 
autorul doreşte ca şi în cazul lui Nero, reabilitarea 
unui personaj controversat, deseori defăimat, 
adevărul aflîndu-se, ca de obicei, la mijloc: 
Philon este valoros mai ales pentru faptul că 
este singura sursă care ne furnizează perspectiva 
unui martor ocular asupra comportamentului lui 
Caligula de pînă în toamna anului 40, cu foarte 
puţin timp înaintea morţii acestuia. La întîlnirea 
care a avut loc, Philon era convins că avea de 
a face cu un nebun, dar, dacă privim detaşat 
scena, ea prezintă de fapt un Caligula cuceritor, 
cu un fin simţ al umorului, cu înclinaţii către 
conversaţii joviale şi inteligente, un om care ştie 
că publicul se teme de el şi se foloseşte de acest 
privilegiu, zăpăcindu-şi anturajul cu alergături 
dintr-o cameră în alta.

 În bibliografie, sînt menţionate două studii 
ale istoricului român Petre Ceauşescu de la 
mijlocul deceniului al optulea din secolul trecut. 
Semnalăm, în final, cîteva inadvertenţe sau, mai 
bine zis, greşeli de tipar: la pagina 18, numele 
istoricului H. Willrich este scris Willroch. La 
pagina 27, bătălia de la Actium este fixată în 
anul 13 î.Hr. (corect 31 î.Hr.). 

Ionel SAVITESCU
* Anthony A. Barrett,  Caligula,  Traducere 

de Vladimir Agrigoroaiei, Ed. ALL, 2008.

Cărți și scriitori străini:

Toate Ordonanțele de urgență din ultimul timp au avut drept scop să apere colaboratorii 
Securității. Dar cum o lege nu are caracter retroactiv nu se poate aplica pentru trecut, 
deoarece eu am scris volumul Un tigru de hîrtie în 2002, privitor la dosarul meu de 
Securitate și am avut Polemici1 cu cei care au fost colaboratori ai Securității, înainte de 
apariția ultimelor Ordonanțe de urgență. Chiar prin simpla denumire se poate vedea că 
România nu este un stat de drept și nu legile au prioritate, ci Ordonanțele cu caracter 
de urgență care ascund în spatele lor influențe politice partizane și…urgente.

La greci, Justiția se afla pe prima scară de valori, înainte de Poezie si Dramă. Poate 
de aceea Socrate a acceptat să bea cucută pentru că a respectat Hotărîrea Tribunalului, 
chiar dacă i s-a propus să evadeze, dar nu a fost de acord… 

Notele informative ale DUI (Direcția de Urmărire Informativă) erau  verbale, prezentate 
în fața unui ofițer de  securitate și  nu erau semnate de cel care îl informa (colaborator, 
delator), ci doar de ofițer. Aceste documente erau păstrate în Arhivele Securității și nu 
formau  obiectul unui proces public. M.I. nu a semnat un angajament de colaborare pentru 
că era membru de partid și era absolvit de această obligație. Notele de interogatoriu, 
din timpul anchetei penale de la Securitate, erau semnate de cel anchetat, care urmau 
să fie prezentate într-un proces penal public. Ar fi  trebuit să fie clare aceste amănunte, 
dar, spre surprinderea mea, încă se mai folosește argumentul  că în Arhivele Securitătții 
nu există niciun înscris cu semnătura lui Mircea Iorgulescu. 

Erau informatori ocazionali, iar numele lor real era transcris cu nume și prenume. 
Cînd un informator era considerat calificat, primea un nume de cod și anumite avantaje 
materiale (bani, pașapoarte, avansare în posturi, plecări în străinătate, publicarea unor 
cărți etc.). M.I. a primit două nume de cod: Dorin și Mirel. 

Timp de doi ani am ezitat să afirm că prietenul meu (o să revin, cînd și de cînd   
ne-am cunoscut) a avut contacte cu Securitatea, temător că mi-a fost întinsă o capcană 
în care nu voiam să cad. Am vorbit de mai multe ori la telefon, am avut schimburi de 
scrisori, ne-am întîlnit și am stat de vorbă și am așteptat o mărturisire prietenească. 
O singură dată mi-a spus: Am avut un contact fugitiv… . Am crezut că atunci capitolul 
Iorgulescu s-a încheiat pentru că prietenul nostru Aristotel spunea: Mi-e prieten Platon, 
dar mai prieten îmi este Adevărul. Și iată că G.A., cu articolele publicate, face ca acest 
capitol să nu se termine chiar dacă dorința mea este de a ierta și uita… . Dar multora  
dintre noi le este teamă de adevăr…, frică de autentic… pentru că adevărul este greu 
de suportat. Teama de dosar! Sînt  scriitori care au aflat că au un dosar la CNSAS, dar 
nu se duc să-l citească pentru a-și păstra liniștea sufletească. Comoditate, indiferență…, 
detașare superioară …

Cum a fost spus și bine că a fost spus, deconspirarea presupune prudență, răbdare 
și îndoială. Dosarele au dublă sau triplă numerotare. Deci au trecut prin mai multe 
mîini, dar paginile care sînt acolo sînt autentice pentru că nu s-ar fi putut în timpul 
material să se inventeze mii de pagini și în milioane de dosare. Dar argumentul esențial 
este următorul. În anul 1958, cînd am fost avocat stagiar la Baroul de la Ploiești (după 
un an am fost radiat), am citit dosarul tatălui meu care a fost condamnat la opt ani 
închisoare pentru uneltire contra orînduirii politice, art.209, din Codul Penal. Atunci, 
am luat note din dosar pe care le-am prezentat avocatului pledant. (Am păstrat notele.) 
Președintele Tribunalului Militar era un fost coleg de la Facultatea de Drept. Cînd tatăl 
meu era în boxa deținuților și îmbrăcat în zeghe, a întors capul spre mine. Președintele 
i-a interzis să mă privească. Atunci și privirile erau controlate. În anul 2004, am cerut 
la CNSAS dosarul tatălui meu. Am constatat că majoritatea probelor de inculpare, 
inclusiv interogatoriile și depozițiile martorilor (prieteni cu el) erau în dosar. Deci! Ce 
este în dosar coincide cu realitatea, dar s-ar fi putut să fie scoase file din același dosar. 
Am făcut o cerere la SIE să mi se dea dosarul de urmărire după ce am plecat din țară. 
Am primit mai multe răspunsuri negative, chiar dacă în dosarul meu se specifica faptul 
că a fost predat Unității Militare care se ocupa cu refugiații politici.

Atunci am aflat că avocatul care l-a apărat pe tatăl meu era și el … informatorul Securității. 
În ce lume am trăit …

Informatorii erau la rîndul lor urmăriți prin DUI, dar asta nu presupunea că nu 
erau colaboratori cu Securitatea. Toți cetățenii României aveau dosare, însă nu erau 
toți informatori ai Securității.

Dacă Gabriel Andreescu ar fi cunoscut aceste aspecte juridice și de procedură  
birocratică ar fi evitat confuzia între buna intenție a lui M.I. și diversele nume de cod.  
Întrebarea esențială rămîne: De ce era intermediar Dorin sau Mirel între Securitate și 
anumite instituții, edituri, scriitori, pentru că am văzut că un informator este definit drept 
persoana care a furnizat sau înlesnit transmiterea de informații, indiferent sub ce formă, 
precum note și rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii operativi.

În volumul Un tigru de hîrtie am enumerat 11 Note de analiză, Note de studiu, Note 
MI-Securitatea Municipiului București, Note DDS/SM, înregistrate și consemnate de 
Căpitanul Florea. Toate erau privitoare la M. Iorgulescu.  

Am publicat două scrisori primite de la CNSAS prin care se atestă oficial numele 
conspirativ de Dorin și Mirel care au fost atribuite informatorului Mircea Iorgulescu și 
care nu a semnat un anagajament de colaborare pentru că era membru de partid și asta 
îl absolvea de această obligație.

Nu-nu! Toți s-au înșelat! Nu sînt suficiente pentru că M.I. este nevinovat… și o 
victimă colaterală.

Am putea să ne oprim aici pentru că am dovedit lipsa de exercițiu profesional a lui 
Gabriel Andreescu, dar cred că aș mai putea să adaug ceva esențial și amuzant: cum 
l-am cunoscut pe eseistul și disidentul Gabriel Andreescu. 

Am citit cartea L-am urît pe Ceaușescu care m-a impresionat prin faptul că îl 
descopeream pe G.A. și am aflat prin ce infern trecuse cînd fusese arestat. Nu îmi place 
cuvîntul ură. Eu nu-l urăsc nici pe anchetatorul tatălui meu care l-a bătut la Securitatea 
din Ploiești și căruia am reușit să-i iau un interviu. Nu am organ pentru ură, cum ar 
zice Noica. Dar cred că a fost intenționat ales ca provocare și atitudine publică. Am citit 
apoi Cărturari, opozanți și documente. Manipularea Arhivei Securității și am început să 
mă îndoiesc de apărarea pe care încerca să o facă  unor cărturari care au colaborat cu 
Securitatea. Manipularea arhivelor duce la distorsionarea întregului sistem de interpretare 
a trecutului. Seamănă confuzie peste istoria de 45 de ani de communism, scrie cu aplomb 
Gabriel Andreescu. Cine manipulează pe cine? Cine seamănă confuzie?! Vom vedea… 
ce urmărește G.A. prin această pledoarie în apărarea colaboratorilor cu Securitatea? 
Pentru că el vrea ceva! Dar au fost scriitori care au recunoscut că au fost informatori. 
Au recunoscut în scris, la televiziune și cu alte împrejurări. Păi ce facem cu ei? Nu le 
dau numele! Risc să fiu invitat în judecată, la Consiliul de Onoare al Uniunii Scriitorilor, 
așa cum am fost chemat de un dramaturg de succes național. A negat tot timpul că a 
trimis note informative la Securitate, cum mi-a mărturist înainte de ’89. Dar după aceea, 
a publicat în România literară pe două pagini, Notele informative machiate pe care le-a 
trimis la Securitate și, la sfîrșit, a afirmat că tot eu… sînt un mincinos. În Polemicile pe 
care le-am purtat, a scris : Să te rogi pentru sănătatea și liniștea robului lui Dumnezeu pe 
numele B.N. pentru că o știm, în doze fără măsură, prostia și ridicolul pot fi letale. Cîtă 
eleganță seniorială! Deci! Fără nume și cu o totală discreție. Dacă G.A. ar insista să-i 
dau cîteva nume de scriitori colaboratori, l-aș ruga să se aplece și să-i spun la ureche 
pentru ca nimeni să nu audă. 

După ce am citit cele două cărți amintite mai sus, am căutat insistent telefonul lui 
G.A.. L-am găsit cu greutate, i-am propus o întîlnire și am băut împreună, el o bere, eu  
o cafea, dar în goană pentru că, între timp, am primit un telefon din partea familiei care 
mă chema urgent acasă. Cu acea ocazie i-am dat volumul Un tigru de hîrtie, Eu, Nica 
și Securitatea. Regret că nu am stat mai mult de vorbă, dar cred că un scriitor poate fi 
mai bine cunoscut prin și în ce scrie, decît cînd vorbește la o cafea. 

Am fost șocat cînd, în revista Contemporanul (nr. 8/august 2013), am văzut mai multe 
fotografii ale celor care au fost considerați și dovediți că au colaborat cu Securitatea și 
asupra cărora s-a pronunțat chiar și Curtea de Apel București. Justiție! În schimb, noi 
sîntem culți și citiți. Se amintește de procurorul Ernest Pinard – Procurorul imperial 
sub Napoleon al III-lea - care i-a condamnat pe Flaubert și Baudelaire… 

Am respirat adînc cînd am văzut fotografia lui Paul Goma și scrisoarea olografă de 
apărare a lui Breban. Mi-a fost dat să trăiesc și ziua aceea…

Acum nu mă surprinde că același Gabriel Andreescu îl apără pe inocentul Mircea 
Iorgulescu. În România totul este posibil a spus în urmă cu multă vreme Marta  Bibescu. 

Cuvinte confirmate de Hannah Arendt care era de părere că: Într-un sistem totalitar totul 
este posibil. Nu cumva trăim într-un sistem ideologic post-comunist în care se urmărește 
reabilitarea subterană, abilă și subtilă a vechiului regim, inclusiv al lui Ceaușescu sau 
chiar al lui  Gh. Dej?1 și a celor care l-au slujit și îl slujesc și azi cu obediență? Nu te 
grăbi, Bujor Nedelcovici! Nu te grăbi! Tout ce qui est excessif est insignifiant. Dar poate 
tocmai în nesemnificativ se ascunde semnificantul? 

Am primit prin gentilețea unui prieten, partea a doua a articolului Compromiterea 
lui Mircea Iorgulescu: responsabilități (II), Mirel, publicat în România literară, nr. 8 din 
21 feb. 2014. Și iar mă simt… ,,responsabil”.

Articolul are un motto: În arhivele Securității nu există niciun înscris cu grafia lui 
Mircea Iorgulescu. Ori, fără alte dovezi, probatoriul construit doar din înscrisuri provenind 
de la ofițerii Securității nu pot legitima un verdict. Stimate domnule Gabriel Andreescu,  
vă  rog să citiți  atent argumentul de la Punctul 2 din acest articol. Considerați că  
înțelegeți fenomenul de deconspirare, aveți un exercițiu profesional și ați studiat mai multe 
dosare la CNSA. În  Dosarul meu DUI, Nr. 201784 (800 de pagini ) nu am găsit decît 
o singură Notă informativă olografă. I-am arătat-o soției, i-a recunoscut scrisul soțului, 
fusese redactor la Editura Cartea Românescă. Dar este singurul exemplu… În rest, Notele 
informative erau scrise de ofițerul de urmărire care transcria declarația colaboratorului. 

Dar au fost și alte dovezi! Cum stăm cu ele? Construcția pledoariei se clatină încă de 
la început, dar să avem răbdare și să vedem și celelalte argumente… Ofițerii de Securitate 
erau chiar geniali dacă au putut să inventeze toate Notele și Rapoartele  informative!  
Să trecem mai departe…

În articolul Compromiterea lui Mircea Iorgulescu: responsabilități (II), Mirel, autorul 
se ocupă de Mirel, al doilea nume de cod al lui Mircea Iorgulescu. Deoarece textul este 
puțin confuz, o să prezint, pe scurt, împrejurările reale de atunci și o să ajung imediat 
la Mirel. În 1982 am dus la Ed. Cartea Românească romanul Al doilea mesager. După ce 
am așteptat doi ani și am refuzat cenzura, am prezentat manuscrisul la Editura Albatros. 
Aceeași cenzură și, din nou, am respins orice modificare. Am trimis manuscrisul pe căi 
clandestine la Paris, a fost publicat la Editura Albin Michel și a primit Premiul libertății,  
acordat de PEN Club Francez. Uniunea Scriitorilor, pentru a contracara acțiunea mea 
ilegală, mi-a propus să public un roman. Trec peste faptul că am fost obligat să-mi dau 
demisia de la Secția de Proză a Asociației Scriitorilor și de la Almanahul literar. Toți colegii 
au votat și au fost de acord cu demisia mea forțată, niciun protest. După ’90, un scriitor 
mondial cunoscut și trăitor la New York, a scris într-un articol despre acea împrejurare 
la care a participat: erou am așteptat, laș am găsit. Da! Am avut parte de foarte mulți 
prieteni devotați și de încredere. Eu, care puneam prietenia deasupra iubirii unei femei.

Am ajuns la Mirel și la volumul de nuvele Oratoriu pentru imprudență în care era un 
capitol intitulat: Căpetenia din Golf. Editura Cartea Românească  mi-a cerut  să scot din 
manuscris acel capitol, iar eu am refuzat iarăși…cenzura. Și iată-l pe Gabriel Adreescu ce 
spune despre Mirel: Iorgulescu l-a convins pe Nedelcovici să renunțe la nuvela ,,Căpetenia 
din Golf” pentru a nu mai crea tensiuni inutile, iar pe Bălăiță l-a influențat să accepte 
o altă lucrare pe care s-o includă  în planul editorial. Dar susține și ideea că Iorgulescu 
însuși căuta o opțiune de compromis pentru prietenul său Nedelcovici. Opinia criticului 
concorda cu aceea a Securității. Chiar dacă impulsul medierii ar fi venit de la Securitate,  
tot nu se poate trata ca acțiunea de convingere drept denunț, menit  să aducă atingere 
drepturilor fundamentale, cum presupune legea în cazul colaboratorilor. Prin demersul lui 
Mirel, Bujor Nedelcovici era protejat, nu aruncat în malaxorul Securității.

Acum am luat la cunoștință că acest episod a reprezentat tema centrală și a fost reținut  
de Sentința Curții de Apel din București, din 9 feb. 2011 prin care se confirma că M.I. a 
colaborat cu Securitatea. De curînd,  am aflat – veștile  nu se opresc – din ziarul Adevărul  
(Mircea Morariu) că  Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, prin Decizia nr. 842, ca 
neîntemeiată, Sentința Nr. 973/9.02.2011 a Curții de Apel București. Deci, M. Iorgulescu a 
fost absolvit de orice responsabilitate ca informator al Securității. Și, în sfîrsit, s-a făcut 
O dreptate tîrzie pentru M. Iorgulescu, cum scrie același ziar Adevărul. Am citit articolele  
Un fals caz și tardiva justiției: Mircea Iorgulescu, de Victor Eskenasy și articolul lui Matei 
Vișniec care îl consolează; Mircea, nu pune la inimă ceea ce ți s-a întîmplat, n-ai scris 
tu o memorabilă carte despre Caragiale care se numește Marea trăncăneală? Da! Matei 
Vișniec are dreptate. Au fost niște scriitori infami care au trăncănit și l-au acuzat. Încă 
un zîmbet! Am primit vestea că și în Obsevatorul cultural a apărut un articol privitor 
la acest subiect. Toți îl apără pe Mircea Iorgulescu. Foarte bine, și eu aș fi vrut să am 
aceeași atitudine în raport cu vechiul meu prieten, dar… din nefericire…

Nu comentez Sentințele Curții de Apel sau de Recurs București și articolele publicate 
în apărarea lui M. Iorgulescu.

Aș putea să spun doar atît: Nu trageți în pianist! sau Ușor cu pianul pe scări, să nu 
se spargă… 

Revin la articolul lui Gabriel Andreescu.
Citesc și recitesc rîndurile de mai sus, scrise de mîna mea, și nu pot să cred că mă 

aflu în plin absurd. Dar și absurdul are logica lui, cum credea Ionescu sau Bekett. Poate 
o să vedem care este logica lui Gabriel Andreescu pentru că el urmărește ceva…

Iată pe scurt cîteva remarci: a) Ce căuta Iorgulescu ca intermediar între mine, Ed. 
Cartea Românească și Securitate, și ce rol juca el? b) Iorgulescu nu a căutat să mă 
convingă să scot nuvela din manuscris pentru că știa că eu nu o să cedez. c) Opinia 
criticului concorda cu aceea a Securității. Opppaaa! Deci el făcea jocul Securității. Fără 
comentarii. d) Acțiunea  de convingere nu era considerată drept denunț menit să atingă 
drepturile fundamentale. Domnul G.Adreescu se află în plină aporie (gr. dificultate  de 
ordin rational) sau sofism (gr. argument fals  în pofida unei aparențe de adevăr) și poate 
G.A.  este un discipol tardiv al lui Protagoras, sofistul grec care era de părere că Omul 
este măsura tuturor lucrurilor, pentru că nu a aflat pînă acum că cenzura – interdicția de 
a gîndi, a scrie, a acționa și a se manifesta liber – formează atingeri la Drepturile Omului 
care au fost născocite în urmă cu cîteva secole…, dar în alte țări decît în România…    

§
Articolul se ocupă în continuare de Personalitatea criticului. Aflăm cu acest prilej că 

a avut relații cu aproape toți scriitori din acea perioadă, cu funcții oficiale sau  simpli 
scriitori. Lista este prea lungă, dar vedem că M.I. vrea să fie prezent peste tot și cu 
toți, o bulimie a relațiilor personale. Îi dă un telefon lui Dinu Săraru, îl sună pe Mihai 
Dulea pentru a-i oferi o carte și a sta de vorbă, și, culmea,  – spunea G.A. – că A avut 
întîlniri cu ofițerii de Securitate. Există o înregistrare a telefonului dat lui de un colonel 
Ene – se pare, cu veleități literare – și promisiunea unei vizite. În viziunea lui G.A., aceste 
relații nu-l compromit. Nu-Nu! Orice ai face și orice ai zice nu compromite pe nimeni. 
Un amănunt care m-a surprins, dar nu șocat. Susține un dialog constant cu intelectualii 
evrei și filosemiți și prezintă o listă întreagă. După cîte știu eu, care am trăit acolo pînă 
în 1987, nimeni nu făcea această distincție, și relațiile erau normale și prietenești. Nu! 
Greșeală! Eugen Barbu, într-un articol din Săptămîna, a vorbit despre scriitorii evrei, 
dar…eram și eu inclus printre ei. Nedelcovici putea să fie foarte bine numele unui evreu, 
și de aici confuzia…

 G. Andreescu scrie: Iorgulescu nu scria cu urechea atentă la ceea ce spunea Europa 
Liberă, practică întîlnită la alții. Eu ascultam Europa Liberă în fiecare zi, așa cum făcea 
majoritatea oamenilor din țară, și aflam ce se petrecea în România și în lumea întreagă. 
S-a vorbit că Iorgulescu trimitea la Europa Liberă articole semnate cu un pseudonim. 
Se pare că el însuși a recunoscut această strategie de care s-ar fi mîndrit. După ce a 
rămas în exil în 1989,  M.I. a lucrat la Europa Liberă și îl întîlneam, deseori, la emsiunile 
semnate de Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, la care participam, alături de Alain 
Paruit sau Șerban Cristovici. Cum se explică faptul că în țară nu scria cu urechea 
atentă la ceea ce spunea Europa Liberă și, apoi, a fost angajat de același post care era 
finanțat de americani? Iar ne găsim într-un paradox practicat, deseori, de G.A. Atunci, 
după ce terminam emisiunile, ne duceam la un bistrou si beam împreună o bere. Într-o 
seară, am avut ideea să propun crearea unei Uniuni a Scriitorilor în Exil. Evident că 
au intervenit interesele partizane. Cine să fie președinte? Cine să fie eliminat pentru că 
nu a fost membru al Uniunii din România? Primii care ar fi urmat să fie excluși erau 
Monica Lovinescu și Virgil Ierunca. Evident că m-am retras, și propunerea a eșuat. În 
schimb, cînd am venit în țară în 1990, la vama de la Aeroportul Otopeni, un vameș 
mi-a privit lung pașaportul, a ridicat ochii spre mine - m-am speriat –, dar el a spus: 
Vă ascultam deseori la Europa Liberă! Bine le-ați făcut! Am considerat cel mai frumos 
cadou la întoarcerea în țară… 

§
 Totul este clar pentru cine vrea să vadă, dar sînt orbi voit pentru că cecitatea 

1   Cărți  publicate în Opere complete și  Polemici cu Gabriel Dimisanu, Mircea Iorguescu, Radu 
F. Alexandru, vol.7, Editura ALLFA, 2008. 

Da! Domnilor! Sînt responsabil! sau
 Les pervers narcissiques 

(urmare din pag. 1)
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este mai comodă și, uneori, interesată. Sînt opinii care susțin că  un intelectual și, în 
special, un scriitor este inocent, pur, cu mîinile curate și nu are nici o resposabilitate, 

decît estetică. Ei bine! Are o responsabilitate cetățenească, profesională și morală? Ori 
prioritatea este numai a esteticului și nu a eticului, a creației și nu a creatorului, cum 
au încercat să demonstreze anumiți critici... . Tîrgul de carte de la Torino (mai 2014) a 
avut ca deviză: Il bene (Binele), iar cărțile reprezentau Frumosul. De la greci, latini și 
filosofia germană nu mai este necesar să se demonstreze că Binele este legat de Frumos, 
Eticul de Estetic. Ei bine! La noi dăinuie teoria disocierii dintre etic și estetic. Ca la noi 
la nimeni…Am un raft de cărți cu această temă…2    

 Atunci cînd l-am întrebat pe M.I. de ce a scris un articol favorabil  despre X care 
era membru al Comitetului Central, el  mi-a spus: Eu fac politichie culturală. Acum am 
aflat – de la G.A. -  că M.I. și-a asumat identitatea unui social-democrat, chiar dacă a 
fost membru al  Partidului… comunist…

Trebuie să mărturisesc că am fost prieten cu M.I. cu mulți ani înainte și în articolul  
Ficțiuni maligne cu un martir imaginar mă contrazice – cum era și firesc – că vechimea 
în prietenia pe care o afirmam - nu este de 44 de ani…Și face un calcul inutil și numără 
steagurile de la Primărie.

Încerc să evit anumite împrejurări legate de prietenia noastră, dar nu reușesc decît 
parțial… Nu știu dacă Gabriel Andreescu a aflat că în familia lui Iorgulescu s-a produs 
o dramă… Tatăl lui a fost omorît… Eu îl conduceam pe Mircea cu mașina la Închisoarea 
de la Mislea… Îl așteptam la poartă și îmi aminteam că pe Închisoarea de femei de la 
Mislea, în timpul războiului, a căzut un avion lovit de tunurile germane, și toate femeile 
au fost omorîte. M.Iorgulescu era o persoană șantajabilă pentru că Securitatea ar fi putut 
să dea în vileag această împrejurare ce s-a petrecut  în familia lui și l-ar fi compromis. 
Mai mult. În timpul unui voiaj în Occident, a fost prins la granița de la Turnu-Severin 
cu cîțiva dolari în buzunar. Atunci nu era permis să ai valută, a fost reținut la vamă 
și numai după intervenția unui scriitor de la Turnu-Severin a fost eliberat. Și iată că… 
M.I. se simțea un om liber doar în aparență. Era extrem de orgolios, chiar megaloman. 
În Polemicile avute cu el a dat dovadă de lipsă de eleganță și  sensibilitate atunci cînd a 
comentat descrierea pe care am făcut-o despre noaptea  arestării tatălui meu, apreciată 
de el astfel: Spirite mai malițioase ar putea găsi că strict literar evocarea este dulceagă 
și afectată, de nu chiar un kitsch. Nu făcea economie nici la insulte și considera că 
unul dintre articolele mele îi evoca romanul Calpuzanii, cei  care  desfundau  haznalele 
orașului… pînă la magma dejecțiilor.

§
Trec peste afirmația că: Direcția de Investigații a CNSAS a falsificat tocmai imaginea 

de ansamblu a raportului criticului cu Securitatea și mă opresc, pe scurt, la apologia 
făcută apărătorului, avocatul Sergiu Andon, pledoarie care a fost publicată în revista 
Cultura. Păi ce rol are un avocat? Să apere în orice condiții și indiferent ce a făcut un 
inculpat? Să luăm drept valabile argumentele lui? Am fi naivi și stupizi! L-am cunoscut 
la un Salon de carte pe Maître Verges, renumit avocat francez care l-a apărat pe  Barbie, 
Călăul de la Lyon, Papon, Prefectul de la Bordeaux pe timpul Guvernului de la Vichy,  
și a declarat că l-ar fi apărat și pe Ceaușescu. L-ar fi apărat dacă ar fi fost un adevărat 
proces – mi-a spus el – dar acolo nu a fost decît o penibilă înscenare, și, după aceea, a  
fost sinucis judecătorul Gică Popa, colegul meu de la Facultatea de Drept și încă alte 
șase persoane. Închid repede paranteza. Și atunci… Îl las pe Gabriel Andreescu să tragă 
concluzia… asupra temeiniciei și încrederii în pledoaria  unui avocat…

Pentru că a venit vorba de Franța… Trăiesc de 26 de ani în această țară și am 
aflat că, după cel de-al doilea război mondial, a cunoscut o epurare a cadrelor din 
administrație, o Lustrație și o serie de procese de la Petain, Laval (condamnat la moarte) 
și anumiți scriitori care au fost colaboratori cu ocupanții germani: Louis-Ferdinand 
Céline (condamnat la nedemnitate națională), Pierre Drieu la Rochelle (sinucis), Ramon 
Fernandez3 (condamnat), Robert Brasillach (executat), Lucien Rabatet (condamnat), 
Charles Maurras (condamnat), Paul Morand, Montherland… În 1945 s-a constituit 
Le Comité National des Ecrivains care a analizat scriitorii care au colaborat în timpul 
ocupației germane. Au fost scriitori care au avut o artă a compromisului: Jean Giono, 
Sacha Guitri, Collete, Jean Cocteau, Sartre.  Lista este prea lungă… Günter Grass a 
recunoscut în romanul Decojind ceapa că a  făcut parte din Wffen-SS. România a fost 
ocupată de comuniști din  1944 pînă la 1989, dar la noi nu s-a luat nici o măsură asupra 
scriitorilor colaboraționiști…

Nu! Nu! Franța nu este un bun exemplu și o să revenim în România, la Iorgulescu și 
la… Boris Cyrulinik – psihiatru și etnolog – care era de părere că: Cel mai bun agent 
al unui regim totalitar este omul care a vrut să fie mereu primul în clasă. 

§
Articolul lui Gabriel Andreescu se ocupă în continuare de Paradigma vînătorească a 

Direcției de Investigații (CNSAS) care A falsificat tocmai imaginea de ansamblu a raportului 
criticului cu Securitatea și dă lecții cum ar fi trebuit să se procedeze. Apoi, a venit rîndul 
și Curții de Apel București și caricatura dramatică a deconspirării, cu referință directă 
la judecătoarea Monica Niculescu. Aduce trei argumente și vrea să demonstreze  că are 
cunoștințe și soluții  în domeniul juridic și felul cum ar fi trebuit să procedeze tribunalul, 
în special judecătoarea Monica Niculescu. 

Nu-nu! Este prea mult  ș i  nu trebuie să luăm în serios argumentele 
absurde și chiar ridicole aduse de Gabriel Andreescu care dă lecții tuturor. 
Conc luz ia  ce lor  două  ar t i co l e  e s t e  s emni f i ca t ivă .  Compromi te rea  lu i 
 Mircea Iorgulescu reprezintă un tur de forță al Direcției de Investigație validat de Colegiul 
CNSAS și pe parcurs, prin entuziasta primire a defăimărilor, de către opinia publică. Însă 
cazul vorbește pentru Istorie despre ciudata performanță a societății românești de a încrimina 
colaborarea cu poliția politică fără a condamna poliția politică însăși.

Ei! Dacă a fost evocată istoria stăm bine. Și cum ar fi putut legal și juridic ca Direcția 
de Investigații CNSAS, Colegiul CNSAS și Curtea de Apel să condamne poliția politică? Intră 
în competențele lor?! Dar schimbînd subiectul se crede că demonstrația a dat rezulat și 
a convins că Iorgulescu este inocent, chiar dacă recenta hotărîre a justiției îl absolvă de 
orice responsabilitate ca informator. Nu-nu! Vă înșelați! Nu cumva  Președintele Băsescu 
a calificat sistemul comunist ilegitim și criminal, dar nu a fost urmat de nicio lege a 
lustrației și a condamnării celor care au comis crimele amintite?… Noi nu avem și nu 
s-a vrut să avem, o lege care să condamne crimele împotriva umanității (imprescriptibile) 
și, astfel, orice torționar poate să invoce că faptele au fost prescrise. Au trecut 25 de ani! 
Toată tevatura de la TV legată de generalii  (Nicolski, Priboi, Vișinescu) nu este decît o 
diversiune și un praf aruncat în ochii celor care au rămas de bună credință. Dar naivi! 
Farsă grotescă generalizată, cinică și sadică. Și de aici intrăm în noapte…

Articolele lui Gabriel Andreescu se încadrează perfect într-o reabilitare a colaboratorilor 
cu Securitatea, a ofițerilor, anchetatorilor, a generalilor și a strategiei mult mai vaste 
și subtile de reconsiderare a regimului cripto-comunist, dominat de oligarhii miliardari 
și convertiți la piața de capitalism. Se ignoră voit sau se mutilează istoria, trecutul, 
memoria, datoria de a nu uita și a victimelor vechiului regim (un million de persoane), 
dintre care 45O de scriitori arestați, condamnați și unii au murit  în temnițele Gulagului  
românesc (Gh.Brătianu, Mircea Vulcănescu). Nu avem o cultură a respectului  pentru 
istorie, trecut și memorie! O țară nu este liberă dacă nu își asumă cu responsabilitate 
trecutul.  Cine a spus?  Mă străduiesc de 25 de ani să se construiască un monument în 
memoria acelor scriitori. Toți Președinții Uniunii Scriitorilor mi-au promis cu entuziasm, 
dar nimeni nu a făcut nimic în acest sens. Voi reuși prin mijloace proprii. Eu sînt o 
bombă cum zicea Nietzsche.

Privitor la încetarea din viață a  lui Mircea, el se află în gîndurile și rugăciunile mele 
de fiecare seară. Las la înțelegerea cititorilor și chiar a  lui Gabriel Andreescu de ce   
am scris ca subtitlu  Les pervers narcissiques.

Bujor Nedelcovici
27.02.2014

Paris

2   La responsabilité de l’écrivain. Littérature, droit et morale en France (XIX-XXI siècle), Gisèle 
Sapiro , Ed. Seuil ; Les intellectuels intègres, Pascal Boniface, Ed. Jean-Caluade Gawasewitch ;  Colères 
d’Ecrivans,  Ed. Cécile Defaut; Foloasele prigoanei, Lanterna Magică, Timothy Garton Ash, Ed. Fundației 
Culturale; Temps de responsabilité, Lecture 1, Paul Ricoeur; Le Terrorisem intellectuel, Historiquement 
correct,  Historiquemet incorect de Jean Sévilla ; La fin de l’innocence de Stephen Koch.  
3   Dominique Fernandez, fiul lui Ramon F., a avut cuvinte critice la adresa tatălui într-o 
conferință ținută la Academia de la București.

Recapitulînd istoria
Promiteam, în numărul anterior al revistei, să revenim asupra strategiei în care s-a încadrat, 

ca un preconizat moment declanşator, atacul asupra căminului studenţesc Avram Iancu din 
Cluj. De asemenea, am promis că vom reveni şi la simpozionul care a încheiat comemorarea 
evenimentelor din 28-29 mai 1946, în speţă la interpretarea dată acestora de către dl. O. Pascu, 
rectorul UMF din Cluj-Napoca. (Reamintim că Domnia Sa, în alocuţiunea rostită, la data de 
26 mai 1996, în Aula Magna a Universităţii Babeş-Bolyai, a interpretat evenimentele petrecute 
în urmă cu 50 de ani ca o diversiune comunistă, similară cu cea consumată la Tîrgu Mureş 
în martie 1990, ambele avînd menirea de a abate atenţia de la pericolul instaurării, respectiv 
reinstaurării comunismului, spre o inexistentă ameninţare iredentistă maghiară).

Sîntem întru totul de acord cu similitudinea celor două evenimente, nu şi cu interpretarea 
dată acestora – fireşte. Drept care, în cele ce urmează, le vom studia în paralel.

Şi în 1990, ca şi în 1945-1946, vremurile erau tulburi, istoria în plin seism, echilibrele 
de putere în curs de repolarizare, sferele de influenţă pe cale de reaşezare. Şi atunci, ca 
şi în urmă cu 45 de ani, se încheia un război mondial (chiar dacă dus cu alte mijloace), 
cu învingători şi învinşi (chiar dacă nu tocmai aceiaşi), cu reglări de conturi, cu remanieri 
geopolitice în curs de negociere sau negociate deja şi aşteptîndu-şi finalizarea, cu aspiraţii (mai 
mult sau mai puţin îndreptăţite), cu incertitudini şi, nu în ultimul rînd, cu speranţe renăscute 
pentru pescuitorii în ape tulburi, pentru braconierii istoriei care, lipsiţi de temeiuri de drept 
şi argumente viabile, dar şi de forţa proprie necesară spre a-şi impune cauza strîmbă, au 
ştiut, din 1920 încoace, să profite de toate conjuncturile favorabile, parazitînd, cu mai mult 
sau mai puţin succes, interesele zonale ale unor mari puteri. Ne referim, fireşte, la Ungaria 
post-trianonică, în care iredentismul a fost ridicat la rang de politică de stat, politică făţişă 
şi activă în perioada fascistă, materializată prin anexarea unor teritorii străine (Slovacia de 
Sud, Ucraina Subcarpatică, Ardealul de Nord, Voievodina) şi disimulată (mai mult sau mai 
puţin) în perioada comunistă şi în cea post-comunistă.

Ne vom ocupa, în cele ce urmează, de ultimele două perioade amintite. Cînd interesele 
parazitate au fost cele ale URSS şi, respectiv, ale Germaniei şi cînd au avut loc cele două 
evenimente a căror similitudine a scos-o în evidenţă dl. O. Pascu.

Repetăm: sîntem de acord cu similitudinea, nu şi cu optica d-lui rector asupra mobilului 
declanşator. Să recapitulăm. Domnia Sa vede atît în evenimentele din mai 1946, cît şi în cele 
din martie 1990, o diversiune menită să abată atenţia de la (re)instaurarea comunismului în 
România – spre o falsă problemă, cea a iredentismului maghiar.

De fapt, ori de cîte ori, în Ardeal, politicul s-a intricat cu etnicul, etnicul s-a folosit de 
politic şi nu invers. Ignorarea acestui adevăr denotă fie cecitate, fie rea-credinţă. Iar cele două 
momente în discuţie n-au făcut excepţie de la regulă.

În ambele cazuri a fost vorba de o ruptură istorică de proporţii, caracterizată prin schimbare 
de regim politic în curs de desfăşurare, relativ vid de putere, criză de autoritate a structurilor 
statale, graniţe permeabile, incertitudine şi, pe acest fond, speranţe renăscute pentru iredentismul 
maghiar. În 1946, speranţa de a păstra Ardealul de Nord, în 1990 speranţa de a-l redobîndi. Iar 
pentru materializarea acestor speranţe s-a recurs, prin colaboraţionism, la parazitarea intereselor 
zonale ale unor mari puteri. Astfel au devenit, în anii 1945-1946, exponenţii fascisto-horthyşti 
ai iredentei maghiare, printr-o instantanee metamorfoză, cei mai aprigi luptători pentru 
instaurarea comunismului. Şi tot astfel, urmaşii acestora, arborînd de această dată steagul 
„europenismului” (sau mittel-europenismului) au ajuns după decembrie ’89 cei mai vajnici 
militanţi pentru dezintegrarea Europei Centrale şi reintegrarea acesteia sub alte auspicii. [A se 
vedea, în acest sens, toate „planurile” şi „scenariile”, semnate, în presa (de limbă) maghiară, 
de către nume sonore, de la Otto von Habsburg şi pînă la Molnár Gusztáv.] Dar, pentru că 
în ambele cazuri trebuiau convinse şi nişte instanţe supreme, în 1946 Conferinţa de Pace de 
la Paris, în 1990 Comunitatea Europeană (şi, fireşte, opinia publică internaţională) şi, pe de 
altă parte, pentru că era vorba, totuşi, de interesele parazitare ale iredentismului maghiar, se 
impunea o dovadă supremă. O dovadă care să ateste „calvarul” post-trianonic al minorităţii 
maghiare din România. Şi cum putea fi ea obţinută mai simplu şi mai convingător, decît prin 
instrumentarea unor conflicte interetnice de proporţii, care, prin răstălmăcire, să fie prezentate 
lumii întregi şi „instanţelor de judecată” ca pogromuri anti-maghiare? Ca o supremă dovadă a 
ceea ce trebuie să suporte, consecutiv „erorii şi nedreptăţii istorice” de la Trianon, minoritatea 
maghiară confruntată cu „şovinismul” şi „sălbăticia” românilor.

Cum poţi răstălmăci aşa ceva? Nimic mai simplu. Ca în cazul Cofariu, de pildă. (Ca să 
nu mai vorbim de Iugoslavia). Apelînd la ziarişti, reporteri radio (şi TV, în 1990) credincioşi 
„cauzei” (e plină Europa şi America de ei) prin apartenenţă etnică, manipulare sau cointeresare 
materială. Cum altfel se poate explica prezenţa „întîmplătoare” a echipei „irlandeze” la Tîrgu 
Mureş, exact în 19-20 martie 1990? De altfel, echipe similare (mai puţin TV) erau prezente 
şi la Cluj, în mai 1946.

La Cluj, împrăştierea asediatorilor căminului Avram Iancu, împiedicarea mănăşturenilor de a 
veni în ajutorul asediaţilor (făcută tot de către armată!) şi, ulterior, luciditatea şi înţelepciunea 
studenţilor români au dus la eşuarea tentativei de declanşare a „pogromului anti-maghiar”.

La Tîrgu Mureş, diversioniştii maghiari fiind mai bine organizaţi, mai efectiv ajutaţi 
din afară şi profitînd şi de un plus de confuzie şi indecizie la nivelul Puterii provizorii, 
dezamorsarea „pogromului” a întîrziat, permiţînd atît desfăşurarea evenimentelor (chiar dacă 
nu la amploarea preconizată), cît şi mediatizarea lor distorsionată. Cazul românului Mihai 
Cofariu este simptomatic şi definitoriu în acest sens: prezentarea lui, pe toate canalele TV ale 
lumii, drept ungur – victimă a bestialităţii românilor, reprezintă cel mai flagrant şi revoltător 
exemplu de răstălmăcire deliberată a adevărului, în folosul iredentismului maghiar.

Cui altcuiva şi cum să fi folosit încercarea (ratată) din 1946 şi cea (parţial reuşită) din 
1990? Comunismului şi, respectiv „neocomunismului”? Să fim serioşi! Ce nevoie avea 
comunismul, în 1946, de aşa ceva – de „abaterea atenţiei” – cînd jocurile erau făcute încă 
de la Teheran, Moscova, Yalta şi Potsdam şi nimeni şi nimic nu mai avea cum a se opune 
instaurării regimului comunist în viitorul „Lagăr Socialist”, vîndut deja cu acte în regulă? (Sau 
la ce le-ar fi folosit comuniştilor români – nu celor unguri, fireşte – la Conferinţa de pace 
de la Paris, existenţa unor pogromuri anti-maghiare în Ardealul de Nord?). Ce nevoie avea 
„neocomunismul”, în 1990, de aşa ceva, cînd furia dezintegrator – reintegratoare cuprinsese 
deja „Mitteleuropa”, iar revenirea la 1914 era un deziderat la ordinea zilei?

De altfel, modelul diversionist de care ne-am ocupat nu s-a născut în 1946, el fiind aplicat, 
pe scară largă, încă din perioada 1918-1920, tot în Ardeal şi cu aceeaşi viză, instanţa ce trebuia 
convinsă fiind, la acea vreme, Conferinţa de Pace de la Trianon. După cum, acelaşi model 
a fost nelipsit din recuzita iredentistă şi în perioada interbelică, orice incident, minor şi, de 
regulă, fără conotaţii etnice, fiind amplificat artificial şi prezentat ca o agresiune şovină de 
proporţii îndreptată împotriva minorităţii maghiare. Iar în lipsa incidentelor, acestea erau, 
pur şi simplu, inventate. (Pentru o deplină edificare, recomandăm cartea lui Aurel Gociman 
– România şi revizionismul maghiar, Ed. Universul, Bucureşti, 1934.)

Cît priveşte cele două momente analizate în paralel, punctul nostru de vedere poate fi 
regăsit în destule alte surse avizate. Iar dacă ar fi să ne referim doar la evenimentele din 
1946, este suficientă o revenire la lucrările simpozionului de care ne-am ocupat în numărul 
precedent al revistei: nu numai arhiepiscopul Bartolomeu (alias Valeriu Anania, conducătorul 
studenţilor români) sau istoricii Raoul Şorban şi Vasile Vesa, dar şi toţi „veteranii” mişcărilor 
studenţeşti din Clujul acelui an, care au participat la comemorarea semicentenarului, au 
exprimat puncte de vedere similare cu ale noastre, inclusiv în ceea ce priveşte scenariul cu 
bătaie lungă, destinat a furniza, prin răstălmăcire, argumente în favoarea iredentismului maghiar 
la Conferinţa de Pace de la Paris. Iar cei ce au avut o altă viziune asupra celor întîmplate 
atunci şi acolo, ca, de pildă, prorectorul de la Babeş-Bolyai sau rectorul de la UMF, aceştia 
aparţin unei alte generaţii care poate emite păreri şi aprecieri, întîmplător (sau nu) politically 
corecte, mărturii în nici un caz!

Ne cerem scuze, era să facem o greşeală, o omisiune de neiertat. A existat, totuşi, cineva 
din generaţia celor de la Avram Iancu, persoană deosebită şi, totodată, personaj emblematic al 
disidenţei anticomuniste tîrzii, care nu ne împărtăşeşte punctul de vedere. Şi care şi-a exprimat 
poziţia, într-un cotidian central, cu cîteva zile înainte de data aniversară. Cu tot respectul, 
ne-am permis, totuşi, să-i adresăm, încă înaintea dezvelirii plăcii comemorative, o scrisoare 
deschisă, a cărei actualitate ne determină s-o reproducem. Iată textul cu pricina:

Stimată d-nă Doina Cornea, aţi afirmat, în „România Liberă” din 24 mai 1996, în calitate 
de martor ocular, că în 28 mai 1946 s-a (şi aţi) strigat: „muncitorii îi omoară pe studenţi” 
– şi nicidecum că „ungurii îi omoară pe români”! („cum susţin extremiştii”).

Aş putea să vă întreb cum de n-aţi strigat: comuniştii îi omoară pe (studenţii) democraţi? 
Cum de muncitorii d-voastră erau, cu toţii, comunişti, iar studenţii, cu toţii, „reacţionari” 
anticomunişti? Şi cum se face că muncitorii comunişti erau, pînă la ultimul om, unguri, iar 
studenţii anticomunişti, tot pînă la ultimul om, români?

Aş mai putea, de asemenea, să vă întreb, dacă „atacatorii (căminului – n.m.) 

erau grupuri comuniste, violenţele lor declanşînd prima mare grevă studenţească 
anticomunistă”, de ce atunci printre obiectivele acestei greve figura şi „apărarea 

integrităţii teritoriale a statului român”? (Aşa cum rezultă din proiectul de inscripţie al 
Catedrei de Istorie Contemporană de la Universitatea Babeş-Bolyai, publicat în acelaşi număr 
al cotidianului „România Liberă”). Ce aveau comuniştii (români) cu integritatea teritorială 
a României? Şi dacă, totuşi, era în joc integritatea ţării (după cum rezultă, fără echivoc, din 
varianta de inscripţie aparţinînd amintitei catedre – pe care aţi îmbrăţişat-o atît d-voastră, 
cît şi „România Liberă”), care atribut al agresorului intra în discuţie: cel de muncitor, cel 
de comunist, sau cel de ungur?

Aş fi putut să vă întreb toate acestea, stimată d-nă Cornea, dar n-am s-o fac. Vă voi 
adresa o singură întrebare: cînd aţi fost sinceră, atunci cînd aţi afirmat, de curînd, că cele 
întîmplate în mai 1946, la Cluj, au avut un caracter exclusiv politico-social, fiind o expresie 
a luptei de clasă – sau în urmă cu 8 ani (1988) cînd, întrebată fiind de către un reporter 
de la „Europa Liberă” ce părere aveţi despre problema minorităţii maghiare din România, 
aţi refuzat să răspundeţi, pe motiv că, citez, „trăind, între 1940-1945, în Clujul cedat, mi-e 
teamă că aş fi subiectivă în aprecieri”?!

Deci cunoaşteţi la perfecţie problema. Ştiţi ce-au însemnat aceşti cinci (şi nu patru) sau 
chiar şase ani pentru românii din Ardealul de Nord, în aşteptarea izbăvirii, adusă, pînă la 
urmă, prin verdictul Conferinţei de Pace de la Paris, abia în 1947. De ce faceţi atunci, 
astăzi, jocul pe care-l faceţi?

Scrisoare deschisă rămasă fără răspuns!
          

Zeno MILLEA

Similitudini şi cecităţi

Canalul Morţii
Motto:
Cu partidul nostru tare
Tragem Dunărea la Mare!

Micul Stalin de la Bucureşti, cum a  fost denumit  în rîndul emigraţiei româneşti 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, avea serioase motive, în 1948, la a doua chemare a ,,tătucului”, 
după cea din februarie acelaşi an, pentru a spera la o bună primire, dacă nu cu surle şi tobe, 
atunci măcar de pură convenienţă formală,  din partea Kremlinului. El ştia că, survenind  
incidentului iugoslav din Cominform, lui Stalin îi  va plăcea să i se raporteze că în România 
s-a încheiat naţionalizarea principalelor mijloace de producţie şi au fost  lichidate, astfel, 
marile proprietăţi industriale;  că intelectualităţii i s-a pus, în sfîrşit,  căluşul în gură  prin 
Reforma învăţămîntului de toate gradele şi s-a trecut la epurarea tuturor profesorilor şi, în 
genere, a intelighenţiei  cunoscută şi etichetată invariabil de Stalin ca ostilă noului regim. 
După deschiderea, în aprilie 1948, copiind  modelul sovietic, șantierelor naţionale de muncă 
patriotică ale tineretului (Bumbeşti-Livezeni, Salva-Vişeu, Lunca Prutului), inspirată din 
bogata experienţă a poliţiei politice sovietice, în august, partidul frăţesc înfiinţase, în regim 
de urgenţă, Securitatea (Direcţia Generală a Securităţii Poporului), instituţie care, în 1949, 
mai mult sau mai puţin voalat,  deja  lucra pentru Moscova. Pe acest fundal, cu insulele 
de pe braţul Chilia, deja cedate Moscovei de Petru Groza încă de la întîlnirea din februarie 
1948, se spune că Stalin a găsit, la întîlnirea particulară cu Dej din acelaşi an,  terenul perfect 
pregătit pentru a impune Bucureştiului construirea unui obiectiv care, dincolo de scurtarea 
distanţei maritime dintre  porturile Cernavodă şi Constanţa Sud cu circa 400 de km. (studiu 
şi proiect definitivate ulterior!), să constituie un adevărat lagăr de exterminare a ,,burgheziei 
româneşti”. De altminteri, mai peste tot în interiorul celor 14 colonii penitenciare din cadrul 
marelui şantier al Canalului Dunăre-Marea Neagră (anii 1950-1955), erau arborate ostentativ 
pancarte cu sloganul: CONSTRUIM FẲRẲ BURGHEZIE ŞI ÎMPOTRIVA BURGHEZIEI!

Despre momentul impactului deciziei construirii Canalului, sigur, avem mărturia lui Paul 
Sfetcu, vechi militant comunist, şeful de cabinet al lui Gheorghiu-Dej, cel care în cartea de 
,,mărturii” 13 ani în anticamera lui Dej (Ed. Fundaţiei Culturale Române, 2000), pe lîngă 
faptul că îi găseşte mari merite şefului său în retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul 
României (în 1958),  ne spune că Stalin doar i-ar fi sugerat conducătorului de partid român 
construirea Canalului, lucru foarte puţin probabil, date fiind atît de durele apucături tiranice 
(,,mai tari ca oţelul”!) ale şefului partidului comunist sovietic… Potrivit altor surse,  deşi ţara 
se afla, în urma războiului mondial abia încheiat, într-o gravă criză economică, Gheorghiu-
Dej n-ar fi  avut faţă de planurile Moscovei (care i-ar fi garantat cu acest prilej, printr-un 
angajament secret ferm, apartenenţa Transilvaniei) nicio obiecţie de principiu. Lucrările pe 
şantierul ,,Canalului Dunărea-Marea Neagră” au început ca efect al ,,Decretului nr. 75 al 
M.A.N. de organizare şi funcţionare a Canalului”, document  promulgat în 23 martie 1950.

Construit în maniera lagărelor de muncă forţată (dar au fost şi voci ale unor schingiuiţi 
care au apreciat că regimul de tortură instituit la Canalul Dunărea-Marea Neagră ,,a fost mai 
greu decît la Auschwitz”), în 1951, la Canal lucrau între patru şi şase mii de deţinuţi politici 
cu condamnări grele, între 3 şi aproximativ 15 ani, circa 20.000 de lucrători voluntari, militari 
în termen, un număr de deţinuţi de drept comun şi administrativi (supraveghetori). Mulţi 
dintre aceşti ,,administrativi”, în paranteză fie spus, au devenit, în biografiile rastofilate ale 
odraslelor ce nu mai contenesc să-şi cosmetizeze trecutul comunist, din torţionari nemiloşi,  
de-a dreptul  victime, ca şi foştii deţinuţi politici, obiectul urii şi inimaginabilelor rele 
tratamente ale miliţienilor şi securiştilor. Revenind, numărul  total al celor care lucrau la 
Canal în 1952 era,  potrivit rapoartelor oficiale, de 20786 de oameni. Supravegheaţi draconic, 
aceştia lucrau în 14 lagăre de muncă şi cîte 14-16 ore pe zi (sîmbetele şi duminicile nefiind 
,,plătiţi”). Normele erau permanent mărite, iar cine nu le îndeplinea sau ,,ieşea din rînd”, în 
orice fel, era pedepsit cu bătaia, limitarea hranei sau carcera. Dar iată ce povesteşte liderul 
P.N.Ţ., Corneliu Coposu,  cu 17 ani de temniţă infernală, executaţi în aproape toate  închisorile 
aşa-zisului regim democrat-popular de la noi, cel care a lucrat mai bine de un an şi jumătate  
la Canal, în cel mai înfiorător loc al acestui adevărat pandemoniu. La Canal, în interiorul 
lagărului, îi mărturisea Corneliu Coposu în 1995 Doinei Alexandru de la Radio Europa Liberă 
(vezi Corneliu Coposu, Confesiuni, Ed. Anastasia, 1996),  se mai făcuse un lagăr despărţit 
de celelalte detaşamente prin sîrmă ghimpată, în care erau alte două detaşamente: 13 şi 14. 
Aici erau aşa-zişii ‹‹contrarevoluţionari refractari››, consideraţi duşmanii cei mai periculoşi. 
În fruntea acestor detaşamente erau, de obicei, numiţi criminalii inveteraţi, oameni brutali, 
interesaţi să se reabiliteze pe seama deţinuţilor politici şi care erau cinici şi lipsiţi complet 
de conştiinţă. Eu am făcut parte dintr-un asemenea detaşament pus la muncile cele mai grele 
de la ecluza Canalului. Am lucrat tot timpul la ecluza canalului, la o adîncime de 14 metri 
sub nivelul solului, unde se lucra pe platformă de piatră încălzită în timpul verii de razele 
soarelui, astfel încît dacă nu erai obişnuit, te opăreai pe picioare de apa supraîncălzită 
care stătuse toată ziua  expusă la soare şi sub care se găsea piatra, încălzită şi ea. Acolo 
eram păziţi de un detaşament de Securitate, alcătuit din soldaţii ce căutau să-şi sublinieze 
meritul şi devotamentul prin brutalizarea deţinuţilor. Sigur că nimeni nu le tempera zelul, din 
contră, cei care se dovedeau mai devotaţi partidului şi instrucţiunilor primite beneficiau de 
concedii şi de avansare în grad. Acolo am văzut cazuri de solidaritate umană, manifestată 
chiar cu riscul de a încasa gloanţe, pentru că paza era asigurată de oameni înarmaţi cu 
puşti mitraliere, care nu aveau nicio răspundere pentru declanşarea focului atunci cînd puteau 
justifica  că au vrut să prevină fuga de sub escortă sau dezertarea unor deţinuţi politici (…). 
Sigur că soldaţii care făceau parte din pază erau dornici de concediu, pentru că timp de 
doi ani, cît făceau serviciul militar, erau izolaţi  de familie şi de casă şi orice fel de act de 
disciplină exemplificatoare le dădea  şansa de a pleca în concediu sau de a fi avansaţi în 
grad. Am încasat bătaie destulă, şi eu şi ceilalţi care eram  prezenţi la Canal la munca de 
la ecluză, din partea acestor gărzi de soldaţi, pentru că, pe lîngă paznicii de puşcărie care 
erau prezenţi şi care aparţineau Ministerului de Interne, erau trupele acestea de Securitate 
care făceau paza exterioară.

Nu mă voi referi la numărul impresionant de mare  (după cele mai optimiste estimări, circa 
50.000 de deţinuţi) al celor care au pierit între 1950-1955 la Canalul Dunărea-Marea Neagră, 
supranumit pe drept cuvînt Canalul Morţii. Din mărturiile lui Costantin Cesianu (vezi Salvat 
din infern, Humanitas 1992), care a lucrat vreo şase luni în Peninsulă la coşciuge, ritmul 
morţilor acolo era cam de 15 pînă la 30 de persoane pe zi! Mai straniu   este însă faptul, 
relatat de Leonard Kirschen (corespondentul  Associated Press la Bucureşti între 1944-1950) 
că în colonia penitenciară care era în  anii ’50  toată România (vezi Deţinut al justiţiei roşii, 
Ed. Enciclopedică, 2002) Canalul era în mod paradoxal o destinaţie dorită de către deţinuţii 

Procesul comunismului

abia scăpaţi din ghearele torturii judiciare, din cauza faptului meschin, în aparenţă, că se 
da mai multă pîine, se lucra de bine de rău  în aer liber  şi exista posibilitatea întîlnirii cu 
unele cunoştinţe…

Organizat după modelul canalelor sovietice (spre exemplu, Moscova-Volga), ca şi acestea, 
Canalul Morţii şi-a avut cîntăreţii săi, o serie de scriitori – nu neapărat cu totul terni  – care au 
găsit însă cu cale să  fie  prin operele lor alături de călăi. Cazul lui Petru Dumitriu cu Drum 
fără pulbere (E.S.P.L.A., 1951), după Monica Lovinescu adevăratul act de naştere a realismului 
socialist autohton. Sigur, Petru Dumitriu nu l-a urmat direct pe Gorki, cel ce făcuse apologia 
muncii forţate pe şantierul Belomor-kanalului, ci, din cîte se spune, pe mai tînărul pe atunci 
Vasili Ajaev, autorul romanului Departe de Moscova, şi el de partea schingiuitorilor… Intrat 
în plin stalinism, cu simbria dezonoarei, în  slujba exigentului stăpîn (vezi Monica Lovinescu, 
Scriitorii şi canalul, în  Limite, nr 44-45/1985), în ciuda talentului nedezminţit, după părerea 
celui mai exigent cronicar  al actualităţii literare româneşti din anii de dinaintea Revoluţiei 
din ‘89, Petru Dumitriu a trecut cu acest roman de pragul propriei anulări. De altminteri, 
autorul atît de controversatei Cronici de familie s-a desolidarizat serios de epopeea negativă a 
Canalului (mai ales din  1960 cînd rămîne în Germania), pînă într-atît încît într-o convorbire 
cu George Pruteanu de prin 1995, cu lacrimi în ochi, ar fi spus: Îmi vine să-mi tai mîna cu 
care am scris ,,Drum fără pulbere”. 

După moartea lui Stalin, conştient de proporţiile unei construcţii care secătuia pur şi simplu 
visteria statului, Gheorghe Gheorghiu-Dej sistează în 1955, în întregime, lucrările la Canal. 
Chiar dacă investiţia se estima că ar putea fi amortizată în circa 633 de ani, ele vor fi realuate 
la iniţiativa  lui Nicolae Ceauşescu, în 1976, cu aportul  tineretului obligat la muncă voluntară 
şi riguros apărat de boala parazitismului social, dar, mai ales,  cu ajutorul ,,batalioanelor de 
muncă ale armatei în care au fost trimişi automat cei consideraţi nesiguri din punct de vedere 
politic, şi al unor muncitori liberi; deţinuţii politici au fost şi ei îndreptaţi spre Canal” (vezi 
Monica Lovinescu, sursa citată).Trîmbiţat şi dat în bărci de propaganda partidului ca un act 
asumat de poporul nostru în deplină liberatate, rapoartele Amnesty Internaţional au evidenţiat la 
vremea respectivă ,,caracterul militarizat şi semi-concentraţionar al Canalului, semnalînd printre 
deţinuţii politici  mai mulţi dintre minerii răzvrătiţi de pe Valea Jiului”. Rebotezat Magistrala 
Albastră, Canalul Morţii, un autentic simbol al muncii forţate, a fost inaugurat în 26 mai 1984 
în prezenţa lui Ceauşescu. Au curs atunci rîuri de cerneală din stilourile scriitorilor înfeudaţi 
propagandei partidului; s-au scris ode şi epode dedicate cuplului ,,prezidenţial”, s-au înălţat  
imnuri de slavă şi nemurire, s-au ars, fără nicio reţinere cele mai preţioase esenţe autohtone de 
răşini… De la festin n-au lipsit, desigur, din sobor un Adrian Păunescu sau Alexandru Balaci, 
un D.R.Popescu sau George Bălăiţă, ca să nu mai vorbim de Platon Pardău sau Fănuş Neagu 
(înmormîntat acum cîtiva ani de urmaşii postcomunişti  cu onoruri militare), de Corneliu Leu 
etc. etc. Singur, Paul Goma, de  la un post de radio străin, se străduia să amintească lumii 
că, în realitate, Canalul Dunărea-Marea Neagră reprezintă pentru români ceea ce reprezintă 
pentru evrei Auschwitz-ul  şi Vorkuta pentru ruşi!

    
Ştefan Ion Ghilimescu

                                                                                   18.05.2014

SAŞII ŞI SECUII TRANSILVĂNENI

IDEEA.  Cunoscînd ceva  istorie  şi situaţia actuală din Transilvania României ne-am  
hotărît, Virgil si cu mine, să mai mergem încă o data în părţile locuite de saşi şi secui, să 
comparam obiectiv ceea ce au făcut unii si alţii în cele peste opt secole de cînd vieţuiesc pe 
pămîntul Daciei, printre urmaşii dacilor. Diferenţa dintre saşi şi secui în ceea ce au realizat 
istoriceşte şi comportamentul lor faţă de oamenii pămîntului, mai vechi şi majoritari, este ca 
de la cer la pămînt. Întîi de toate, comportamental nu am întîlnit saşi din Transilvania care 
să ne spună că nu ştiu româneşte sau că nu au drepturi, pe cînd între secuii şi chiar printre 
ungurii udemerizaţi se găsesc destui, mai nou, în România, care nu vor să vorbeasca limba 
oficială a ţării în care trăiesc, dar,  în acelaşi timp, vociferează ilogic, de-a lungul şi de-a 
latul pămîntului, că nu au drepturi la limba lor maternă, la entitate. Ipocrizie, pentru că în 
societatea avansată social-cetăţenii au, în egală măsură,  drepturi şi obligaţii sociale. Celelate 
diferenţe dintre saşi şi secui, în baza afirmaţiei anterioare,  le vom demonstra numai pe baza 
unor argumente istorice, pe baza comportamentului social de-a lungul timpurilor pînă în 
prezent, caracteristici la faţa locului din timpul acestui itinerar transilvan. 

ÎNFIRIPAREA unui regat ungar în Panonia a început  anemic, mai ales că, după înfrîngerea 
lor de catre Otto cel Mare din 955, nu mai rămăseseră decît vreo două sute de mii. După 
dezastrul suferit lîngă Augsburg, conducătorii lor, Arpadienii, au oprit incursiunile barbare de 
pradă spre Vest, s-au retras în Panonia, şi-au vindecat rănile  încreştinizîndu-se la  poruncă, 
nu chiar toţi. Refăcîndu-se, au început incursiuni spre Sud–Est. Catolici fiind, s-au alipit de 
Imperiul Roman de Apus, iar în Est, unde mereu li s-a opus rezistenţă, au adus colonişti ca 
să le apere graniţa de băştinaşi, de cumani şi de pecinegi. Primii aduşi au fost din neamul 
secuiesc, foarte belicos, de obîrşie incertă, însă foarte apropiaţi ungurilor ca fire. După aceştia, 
în secolul al XII-lea, începe colonizarea Transilvaniei, în etape, cu populaţie din diferite părţi 
ale imperiului, preponderent germană, în apărarea regatului ungar. Oaspeţii, cum i-au numit pe 
saşi, au preferat munca agricolă organizată în locul conflictelor belicoase de tot felul şi s-au  
organizat după un sistem flamand, de gospodărire şi apărare, în sate compacte, organizare mult 
superioară faţă de satele resfirate ale celorlaţi locuitori. Datorită acestui sistem de organizare 
comunală şi a unui randament avansat şi susţinut se departajează clar de secui, ce nu pun 
atîta preţ pe mistrie şi plug, pe viaţa comunitară de apărare şi dezvoltare colectivă, cît pun 
pe săbii şi suliţe în tot felul de bătălii, devenind  avangarda regatului ungar de-a lungul 
secolelor, canonul secuilor fiind: credinţa oarbă nu are nevoie de judecată.  În continuare, 
dovezile, argumentele şi logică istorică.

SAŞII 
De la Blaj ne îndreptam spre Mediaş avînd ca obiectiv vizitarea cetăţilor şi bisericilor 

fortificate săseşti, o adevărată comoară istorică şi culturală a Transilvaniei de care UNESCO 
ţine cont cu multă preţuire. Avem ca ghid, Universul Cetăţilor Bisericeşti din Transilvania, 
o reală enciclopedie istorică, religioasă, culturală şi arhitecturală a saşilor transilvăneni, 
scrisă de arhitectul sas Hermann Fabini, pe care o recomandam pentru documentare corectă 
şi comparaţie cu lipsa de zestre istorică şi cuturală din fostele scaune secuieşti. Autorul 
precizează existenţa a peste trei sute de biserici săseşti fortificate – Kirchenburghen – dintre 
care astăzi mai sînt o sută cinizeci, pe care le descrie amănunţit alături de cele şapte cetaţi 
săseşti fortificate  - Sibenburgen -  care, toate împreună, pentru România secolului al XXI-
lea au devenit Marele Muzeu Miedeval Săsesc din Transilvania, cunoscut în lume, fiindcă, 
din păcate, marea majoritate a saşilor ne-a părăsit. Nu ne-au părăsit după Unirea Transilvaniei 
cu Regatul Român din 1918, cînd demografic, împreună cu şvabii erau în jur de 700.000, ci 
de la al doilea război mondial încoace, de cînd nici România nu mai este cum ar fi vrut să 
fie: independentă şi prosperă după o istorie vitregă de douăzeci de secole. Hermann Fabini, 
în introducerea acestui volum de atestare istorică a saşilor, citează din Trilogia Culturii a lui 
Lucian Blaga, ceva semnificativ în acest sens: În satele săseşti vezi adesea, rămăşiţele tîrzii 
dintr-un ev mişcat şi plin de primejdii, întunecate biserici gotice împresurate de ziduri enorme. 
Sînt bisericile cetăţi. În vreme de cumpănă sasul se retrăgea aici. Biserica devenea cetate. 
Românul se retrăgea în codru. Biserica lui rămînea în urmă, ca să fie arsă şi să acopere 
cu cenuşa ei mormintele satului.Grăitor; pe cît adevăr săsesc, pe atîta durere românească.       

Prima biserică fortificată pe care am dorit să o vizitam, ce face parte din Patrimoniul 
Mondial UNESCO, este cea de la Wrumloch – Valea Viilor -  recunosută printre celelalte 
pentru că este o capodoperă arhitectonică bipolară, adică are două turnuri, cîte unul la fiecare 
capăt şi zidurile înalte sînt susţine de contraforturi într-o soluţie originală, după cum susţine 
arhitectul Hermann Fabini care a lucrat la restaurarea ei. Regretăm că este închisă, dar ne 
impresionează privind-o şi pe dinafară peste zidurile foarte înalte cu patru turnuri de apărare. 

Ne întoarcem la şoseaua principală şi urmatorul obiectiv este Mediasch – Mediaş – atestat 
documentar în 1267, care a devenit oraş regesc liber un secol mai tîrziu. Întîi a fost ridicată 
biserica fortificată cu un turn de 68 de metri şi un zid de apărare cu patru turnuri avînd între 
ele, în interior, drum de strajă şi apărare din lemn. Într-unul dintre turnuri, al Trîmbiţaşilor, 
a fost încarcerat Vlad Ţepeş din porunca lui Matei Corvin din cauza urzelilor făcute de saşii 
braşoveni. Parafrazîndu-l pe Lucian Blaga, aceasta este o întunecată biserică gotică cu 
ziduri de apărare înalte, dar este, de asemenea, o biserică ce face parte din patrimoniul 
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UNESCO. Alături se află Liceul Stephan  Ludwig Roth căruia românii ardeleni, şi nu 
numai ei, ci toţi trebuie să-i fim recunoscători pentru că a militat pentru drepturile 

istorice ale românilor în Transilvania în acei ani grei, cînd ungurimea kossuthistă a încercat 
să alipească acest pămînt românesc, cum scrie Milton Lehrer, Ungariei. Stephan Ludwig 
Roth, educat în Germania şi Elveţia, doctor în filosofie, a susţinut în Dieta de la Cluj că 
românii sînt cei mai vechi şi majoritari în Ardeal şi limba lor ar trebui să fie limba oficială. 
A susţinut verbal şi în scris cauzele românilor, a fost pe Cîmpia Libertăţii de la Blaj şi l-a 
admirat pe Avram Iancu. Pentru că a militat pentru aceste drepturi legitime ale românilor 
ardeleni, un tribunal militar kossuthist l-a executat la Cluj, în 1849. În faţa liceului care îi 
poartă numele are un bust modest pentru ceea ce a făcut pentru noi, în faţa căruia ne-am 
oprit şi înclinat. Mediaş a fost şi un oraş fortificat cu ziduri grele în secolul al XVI-lea, iar 
la începutul secolului al XX-lea, marea majoritate a  populaţiei era săsească, dar nu erau 
saşi care să spună că nu vorbesc româneşte, cum astăzi, un secol mai tîrziu, ţi se spune la 
Miercurea Ciuc sau la Odorheiul Secuiesc.

La cîţiva kilometri de la Mediaş am oprit la Hetzeldorf – Aţel – unde am avut şansa să 
găsim biserica fortificată deschisă, fiind vizitată de un grup de saşi veniţi din Germania ca 
să-şi revadă locurile natale. Erau exuberanţi, cred că de emoţii. Este o biserică mică, cu liniile 
arhitecturale armonioase, bine întreţinută. Interiorul este auster, dar ne-a atras atenţia o tablă 
neagră pe care cu litere mari aurii scria: Gott is getreu. Ne-am întrebat şi am întrebat oare 
ce semnificaţie are. Un sas în vîrstă, într-o frumoasă limbă română, păstrată, ne-a explicat 
că înseamnă, Dumnezeu e sincer, iar motivul expunerii este că şi credincioşii trebuie să fie 
sinceri. Excepţională idee, de însuşit. 

A fost o vreme cînd Birthalm – Biertan, o aşezare săsească mare şi bogată întrecea 
Mediaşul şi timp de trei sute de ani a fost sediul episcopiei evanghelice a saşilor, iar acum, 
biserica fortificată cu două rînduri de ziduri de apărare şi turnuri de veghe, legate între ele 
cu punţi de strajă, face parte din Patrimoniul Mondial pentru că impresionează arhitectonic, 
cultural, religios. Pentru a ajunge în biserică trecem printr-un turn ce a avut un pod mobil, 
apoi urcăm printr-un coridor acoperit ce trece prin două turnuri cu hersă, simţindu-ne în plin 
mediu medieval. Biserica mare, impunătoare este în stil gotic timpuriu, cu un altar triptic, 
realizat după modelul unei biserici din Viena, din 1483. Trezoreria bisericii, a comunităţii în 
caz de asediu, era închisă de o uşă cu o feronerie unică în lume, executată  de către un sas 
din Sighişoara, originalitate  pentru care, în 1889, a fost dusă la Expoziţia Mondială de la 
Paris să fie admirată de toată lumea! Aici la Birthalm – Biertan am realizat marea deosebire 
dintre saşi şi secui. Tot ceea ce au construit saşii demonstrează interesul lor de apărare a 
întregii comunităţi, fiindcă erau oameni liberi, avansaţi şi laborioşi. În Secuime, nu avem 
asemenea dovezi istorice de reliefare spirituală şi materială a vieţii comunitare egale a unui 
umanism timpuriu. Oare cine nu le-a dat dreptul de-a fi la fel ca saşii, doar erau supuşii 
aceloraşi regi şi principi?   

Am oprit să vizităm şi o cetate ţărănească: Reps – Rupea, de curînd restaurată. Menţionată 
din secolul al XIII-lea, este aşezată strategic pe o colină înaltă. Inţial, a fost sub conducerea 
unui castelan numit de rege, dar, în timp, a trecut în proprietatea satelor săseşti din jur, care au 
construit-o şi au întreţinut-o folosind-o în caz de nevoie, apărîndu-se. Sistemul ei defensiv este 
original, cuprinzînd trei despărţituri distincte numite cetatea inferioară, mijlocie şi superioară, 
toate delimitate prin ziduri înalte şi groase, cu turnuri de strajă şi apărare. Din nefericire, o 
ploaie torenţială ne-a întrerupt interesanta vizită.

Spre înserare am ajuns la Honigberg – Hărman, unde prietenii noştri Puşa şi Gigi, nepotul 
lor Alexandru, de-o şchioapă, cîinele şi pisicile, grădina cu flori frumoase, fel de fel, ne-au 
întîmpinat cu bucurie şi interes. O întîlnire de prietenie, de bună şi veselă dispoziţie, cu 
ospitalitate ,,a la Banat’’, din partea Puşei, la care s-a adăugat cea  ardelenească, din partea 
lui Gigi şi, astfel, noaptea nu a fost noapte decît pe jumătate. Am vizitat biserica fortificată 
din mijlocul comunei ce în vremurile medievale era înconjurată de un şanţ adînc cu apă. Zidul 
înconjurător, aproape circular, înalt de 12 metri cu şase turnuri de strajă şi apărare pare o 
adevarată cetate, pe care Mihai Viteazul a asaltat-o fără succes, lăsînd-o în plata domnului. 
Mult mai tîrziu, hondvegsed-ul lui Kossuth a pus tunurile pe ea, la care saşii nu au putut face 
faţă. Acum e refăcută şi vizitată de călatorii ce vin în Ţara Bîrsei, cea mai bogată parte a 
Transilvaniei în biserici fortificate de credinţă şi apărare, în cetăţi ţărăneşti, dovedind cel mai 
pregnant caracterul muncii organizate în favoarea întregii obştii săseşti, egală în îndatoriri şi 
în drepturi echitabile. 

Ultima biserica fortificată vizitată, Tartlau – Prejmer, atestată documentar la începutul 
secolului al XIII-lea - cînd Cavalerii Teutoni au început construcţia ei, dar nu au mai terminat-o 
fiind alungaţi - este considerată pe drept cuvînt cetate bisericească, fiind cea mai puternic 
fortificată dintre toate bisericile  săseşti. E o cetate ovală, aşezată în mijlocul comunei, cu 
ziduri groase de 3-4 metri şi înalte de 12 metri. Intrarea se făcea pe un pod mobil, ridicător, 
în spatele căruia era o poartă masivă de stejar și urmează două herse la distanţă. Biserică 
gotica, destul de comună, dar ceea ce  este unic, ce trebuie  remarcat şi comentat  este că în 
interiorul curţii cetăţii, pe zidul de apărare sînt ridicate pe trei nivele, în unele locuri pe patru 
nivele, camerele de refugiu pentru fiecare familie din comună avînd pe uşă acelaşi număr 
ca al casei din afara cetăţii bisericeşti. Remarcabil cîtă organizare, cîtă grijă comunitară în 
Evul Mediu Săsesc, ceea ce îi diferenţiază net de secui care, în afara organizării militare, 
belicoase, nu mai aveau altele.  Cunoscînd ce au realizat saşii în Ţara Bîrsei  trecem  în 
,,Ţinutul Secuiesc’’ să vedem şi să comparăm, nu înainte de-a ne despărţi, cu sinceră afecţiune, 
de amfitrionii noştri, invitîndu-i să viziteze ţinutul nostru năsăudean.  

 
SECUII 
Am intrat în ceea ce istoriceşte, sute de ani, au fost numite SCAUNELE  SECUIEŞTI, 

trecute, pe rînd, sub unguri, turci, habsburgi, iar din 1867 au devenit comitate ungureşti şi din 
1920 judeţe ale României, regat firesc întregit pe vatra regatelor daco-getice din marele neam 
tracic. Astăzi, iredentiştii unguri, ajunşi în faza udemeristă, cea mai absurdă formă antisocială 
europeană a secolului al XXI-lea şi antiromânească în esenţă, forţează stupid autonomia unui 
ţinut secuiesc, urmărind strategic segregaţie şi separare teritorială. Cu argumente certe se poate 
demonstra falsul şi stupiditatea udemeristă, pentru că ungurizarea secuilor prin modificarea 
identitaţii lor şi înlocuirea limbii lor originale cu ungureasca de Buda este evidentă de 
secole, dar foarte accentuată din momentul realizării dualismului austro-ungar. Şi după datele 
recensămintelor vedem cum tot mai puţini s-au declarat secui începînd cu 1910, cînd încă se 
ţineau secui peste 400.000 de mii, ca mai apoi, cîteva decenii mai tîrziu,  în 1972, se mai 
ţineau de secui doar cîteva mii, restul s-au declarat unguri, iar în 2012 s-au mai declarat secui 
sub o mie. Printr-o foarte simplă deducţie logică, de care udemeriştii iredentişti se feresc şi 
o camunflează, reiese că, de fapt, cu o mie de secui nu se poate face un ţinut secuiesc, cel 
mult  un  mic sat secuiesc, după cum susţin demografii şi istoricii. În locul realităţii istorice 
şi a realităţi sociale, iredentiştii şi udemeriştii susţin că românii asupresc şi deznaţionalizează 
minorităţile dîndu-se exemple pe ei înşişi! Sînt stupizi şi maligni pentru că, dacă românii i-ar 
fi asuprit şi românizat pe secui, atunci, în 2012 , în fostele scaune secuieşti ar fi fost  80% 
români, nu unguri, cum se declară acum, cu mîndrie infantilă foştii secui, după  ce naţionaliştii 
unguri  le-au tot creat reflexe pavloviene cu clopoţelul Ungariei Mari din 1848! Tot reflexe 
pavloviene le-au indus ungurii cu succes lui Adrian Năstase, Traian Băsescu, Victor Ponta, 
nişte hiene politice jegoase, arătîndu-le pachetul de voturi în preajma alegerilor. 

Sîntem în Miercurea Ciuc. Căutam un loc de parcare. Vedem semnul, internaţionalul P 
mare, sub care scrie: ,,Fizeteses Parkolo’’, ceea ce nu este nici secuieşte, nici româneşte, 
ci pur şi simplu ungureşte, deci, de aici din parcare, începe crearea ţinutului unguresc.  
Acesta este adevaratul ţel democratic al iredentiştilor udemerişti. De la început este necesară 
o  precizare de diferenţiere: nu toţi ungurii sînt udemerişti adevăraţi şi dintre udemerişti mulţi 
au lăsat iredentismul la o parte realizînd că au toate drepturile de identitate şi de libertate în 
România, la fel ca celelalte minorităţi. Însă ipocrizia udemeriştilor iredentişti este malignă, 
întîi de toate pentru ungurii  ţinuţi într-o paranoia iredentistă continuă. Priviţi modificările 
lor de comportament faţă de noi după 1989. Personal, am trăit 40 de ani cu ei în România, 
dar după decembrie 1989, majoritatea au luat-o razna după liderii iredentişti ai udemereului.  

 Primul contact pe care l-am luat cu descendenţii secuilor ungurizaţi a fost la Muzeul 
Secuiesc al Ciucului, fondat în 1930, deci în timpul României Întregite, fapt ce dovedeşte 
că statul român nu se ocupă cu asuprirea şi deznaţionalizarea secuilor.  Mai mult, în 1970 
vechiul Castel Miko este complet restaurat, din bugetul statului român şi devine actualul 
sediu al muzeului secuiesc. Numai acest muzeu a mai rămas din alesul  neam secuiesc, un 
muzeu înfiinţat şi întreţinut de statul român, care nu i-a ungurizat pe secui. Azi e stăpînit  
de iredentişti udemerişti fiindcă pe biletul de intrare scrie cu litere latine: ,,Csiki Szekely 
Muzeum’’, deşi alesul neam secuiesc avea limba sa pe care o scria în alfabet runic, dar contele 
Albert Apponyi, prin ale sale legi de maghiarizare a învăţămîntului din 1907, a obligat toate 
minorităţile din Ungaria și din Transilvania să înveţe limba oficială a statului ungar, ceea 
ce secuii au făcut cu obedienţă, sacrificînd măreţia lor istorică pe făgăduielile iraţionale ale 
infatuaţilor naţionalişti unguri de la Budapesta. Răsfoiţi istoria! 

De la muzeul secuiesc am cumpărat o broşură ghid, frumos ilustrată şi explicativă despre  
Miercurea Ciuc, pe care o recomandăm ca dovadă a ceea ce voi scrie.  Primarul oraşului, 
Raduly  Robert  Kalman, ne urează un bun venit  în inima Secuimii despre care spune că este 
centrul regional al învăţămîntului şi culturii în limba maghiară, deci Contele Albert Apponyi 
poate dormi liniştit: inima secuiască vorbeşte ungureşte! Mai aflăm de la domnul primar că: 
Dumnezeu le-a hărăzit secuilor datoria de-a ocroti hotarele estice ale creştinătăţii de vest. 
Frumos din partea lui Dumnezeu că a împărţit creştinătatea dînd o parte şi în grija secuilor, 
ca mai apoi, drept mulţumire, să închidă ochii la ungurizarea lor, lăsînd pe domn primar să 
fabuleze ridiculităţi puerile, obscurantiste în secolul XXI. Aflăm din broşură că prima atestare 
documentară a oraşului este din secolul al XVI-lea,  iar primul recensămînt militar, după această 
atestare, arată 44 capi de familie, în total 108 persoane, ceea ce, probabil, după calculele lui 
Dumnezeu erau absolut suficiente să  apere creştinătatea vestică şi creştinii care, în vremea 
aceea, se băteau ca chiorii între ei. (Cred că domn primar a auzit de războiul de o sută de ani, 
de Ghibellini şi Liga Guelph, deci nu are decît să-şi vîndă mai departe murăturile de castraveţi 
stricaţi secuilor ungurizaţi, care, amărîţii de ei, chiar cred că Dumnezeu biblic i-a hărăzit să 
ocrotească creştinismul vestic, dar din faptele istorice deducem că El habar nu avea de aşa 
ceva, deci nu ţinea cont.) 

Broşura domnului primar ne prezintă cu lux de amănunte bisericile care servesc pe credincioşii 
localităţii. Biserica catolică Sfîntul Augustin și a mamei sale Sfînta Monica cu 1200 de locuri, cu 
două turnuri de peste 40 de metri a fost construită după 1990, în România. Biserica Milenară, de 
asemenea, construită după 1990, tot în asupritorul şi deznaţionalizatorul stat român, e originală 
cu zece cruci, cinci pe o parte cinci pe alta şi simbolizează, împreună, zece secole de creştinism 
maghiar, se precizează în broşură. Secolele secuieşti de creştinism sînt omise avînd în vedere că 
sînt pe cale de dispariţie. Urmează dispariţia 
românilor care nu se ungurizează, fiindcă 
despre biserica lor ortodoxă nu sînt niciun fel 
de amănunte, ca despre cele ungureşti, doar că 
a fost ridicată în 1935 şi din 1994 a devenit 
episcopală, fiind bîrna care le şade în ochi 
udemeriştilor iredentişti, că aşa i-a hărăzit 
pe ei Dumnezeul unguresc de la Budapesta. 
Spre luare la cunoştinţă, biserica episcopală 
ortodoxă din Miercurea Ciuc nu are arborat 
drapelul românesc. De ce oare? Întrebarea ar 
trebui să se pună în Parlamentul României, 
dar poate răspunde şi Băsescu sau Ponta cu 
ochlocraţia lui udemeristă din guvern. Şi pentru 
că veni vorba de Episcopia Ortodoxă Română, 
vai de ea, nu are nici firmă la stradă, stă pitită 
după un gard înalt de fier şi tablă cu poartă 
închisă, fără sonerie sau interfon. De ce oare, 
domnule primar, democrat udemerist, Raduly? 
Oare chiar aşa să fie Dumnezeul acela pe care-l 
pomeneaţi de segregaţionist, să-i  hărăzească 
pe  secui să-i ocrotească numai pe creştinii 
din Vest, iar românilor să le distrugă bisericile 
creştine? Sigur că toţi udemeriştii ştiu cîte 
biserici românești ortodoxe au distrus secuii 
ungurizaţi între 1940–1944 aici la ei, numai 
miticimea parlamentară şi guvernamentală  
închide ochii pentru pomana de voturi pe 
care au primit-o de la voi. Ce ruşine, dar 
cei ce mănîncă lături propagandistice şi beau 
cocktail iredentist cu falsuri istorice şi creştine 
nu au ruşine, cu atît mai mult domn primar 
Raduly, care în elucubraţiile sale îl amestecă 
pe Dumnezeu în ele, să dea apă la moara 
needucaţilor şi recalcitranţilor la adevăratul 
creştinism, ce nu e pe puncte cardinale şi nici 
de naţionalităţi, mici sau mari, nu ţine seamă. 

Un capitol cu fotografii ne prezintă 
Miercurea Ciuc – oraşul şcolilor, necesar 
şi relevant: ,,Petofi Sandor”‚ ,,Jozsef  Attila”, 
,,Nagy Imre”‚ ,,Xantus Janos”‚ ,,Marton 
Aron”‚ ,,Segito Maria”, ,,Nagy  Istvan”, 
,,Joanes Kajoni”, ,,Kos Karoly”, ,,Venczel 
Jozsef”şi ,,Szekely  Karoly”. Nu am găsit nicio 
şcoală cu limbă de predare secuiască, aici în 
inima secuiască, vorba domnului primar al 
acestui municipiu, în care minorităţile sînt 
asuprite şi deznaţionalizate de statul român, 
cum trîmbiţează udemeriştii prin  lume. Fiindcă 
veni vorba de deznaţionalizare şi pentru că 

Dreptul la opinie

Cursa prezidenţiabililor
În preajma alegerilor prezidenţiale nu pot să nu mă întreb cum ar fi arătat astăzi România 

dacă bătrînul kaghebist, de două ori ales preşedinte, n-ar fi blocat revenirea la monarhie, la 
normalitatea anterioară terorii sovietcomuniste şi n-ar fi asigurat comunist-securiştilor păstrarea 
tuturor pîrghiilor puterii şi devalizării ţării.

Cine îşi mai aduce aminte că în primul guvern de după „rivoluţie” au fost cooptaţi atît 
generalul kaghebist Militaru, cît şi căpitanul Băsescu şi că, după un deceniu, „învins de 
securitate”, preşedintele Constantinescu a renunţat la a doua candidatură?

Nu pot să nu mă gîndesc cum ar fi arătat astăzi ţara dacă, aşa cum speram în anul 2000, 
românii l-ar fi ales preşedinte pe Dl. Eduard Gheorghe Manole, un tînăr independent, cultivat, 
cu studii şi calităţi manageriale deosebite, recunoscute internaţional. Am cerut atunci aleşilor 
naţiunii să asigure capacitatea de mediere, independenţa şi imparţialitatea funcţiei prezidenţiale 
printr-o lege care să permită accesul la cea mai înaltă demnitate a statului doar celor care 
n-au aparţinut niciodată sau nu mai aparţin unui partid.

N-a fost să fie şi trista sarabandă a faunei impure care se poziţionează în cursa pentru 
Cotroceni a început deja, fără ca românii, după un sfert de veac de profesionistă manipulare, 
să se fi dezmeticit.

Cum altfel, conform sondajelor de opinie, cele mai mari şanse le are candidatul fostului 
PCR, revopsit în PSD, cel mai votat partid din 90 şi pînă azi?

Se mai întreabă vreunul dintre aceşti votanţi de ce singurul răspuns al dlui Ponta, la zecile 
de întrebări adresate lui, într-o scrisoare deschisă, de senatorul şi procurorul sătmărean, Valer 
Marian, a fost excluderea din partid a acestuia?

Se mai întreabă cineva: 
- a) dacă modul fraudulos în care a ajuns vila familiei Pandrea de la Poiana Ţapului în 

posesia familei Ponta, descris de Dna Nadia Marcu Pandrea este real sau nu?;
 - b) dacă îl onorează faptul că a cîştigat bani mulţi în 2005 – 2006, ca avocat al firmelor 

dubiosului cuplu Cocoş – Udrea?
- c) dacă, chiar aşa spălată ruşinos în România, acuzaţia de plagiat la adresa premierului, 

indubitabil corectă pentru orice alfabetizat, este uitată în capitalele europene?;
- d) dacă un premier român care acceptă să joace rolul de slugă, întorcîndu-se de la Bruxelles 

cu o listă întreagă de ordine pe care să le execute, mai poate juca un rol demn în Europa?;
- e) de ce a luxat-o pe Dna Pivnicieru şi a cocoţat în postul de ministru al justiţiei o rudă 

prin alianţă  evident impotentă?;
- f) cu ce l-a şantajat şi-l manevrează Băse, pentru a semna actul de coabitare şi pentru a 

numi oamenii săi în funcţii cheie din procuratură şi nu numai?;
- g) de ce l-a readus în guvern tocmai pe Ioan Rus ale cărui performanţe probăsesciene 

sînt arhicunoscute?;
- h) cum poate fi motivat faptul că uns cu toate alifiile preşedintelui de onoare al partidului, 

jucînd mieros rolul patriotic al împăciuitorului şi unificatorului, întru binele românilor, 
premierul are o slăbiciune pentru udemerişti, rechemîndu-i la guvernare şi cedînd pas cu pas 
pretenţiilor acestora, în ciuda acţiunilor lor evident iredentiste, dar nu pare deloc deranjat de 
situaţia degradantă, lipsită de perspectivă a românilor din Cohara (Covasna şi Harghita)?;

- i) dacă faptul că şi-a încălcat acordul iscălit, de a-l sprijini pe Antonescu, „cel mai bun 
prieten”, în alegerile prezidenţiale, bătîndu-şi joc de el cu ajutorul postului de televiziune 
aparţinînd adevăratului prieten, Ghiţă, pesedistul agreat de serviciile secrete,  îl recomandă 
pentru funcţia la care aspiră?;

În cazul în care a spus adevărul atunci cînd a afirmat că ar fi vrut să rămînă premier, dar 
a fost rugat de colegi să candideze şi el s-a supus, se poate concluziona că este ghidonat de 
partid şi va rămîne în slujba acestuia.

Dar tot atît de plauzibil este că nu a spus adevărul şi deja de la constituirea USL planul 
era de a folosi funcţia de premier ca trambulina care să-l propulseze la Cotroceni. În care 
postură le este mai drag susţinătorilor săi?

Deşi foarte tînăr, atît trecutul, cît şi prezentul candidatului PSD sînt prea sulfuroase 
pentru a-l califica şi a-i permite să fie multaşteptatul preşedinte, al debăsificării şi purificării 
nenumăratelor istituţii putrede şi decredibilizate.

Un alt candidat cu şanse pare a fi fostul premier, actualmente liberal reformat sub aripa 
lui Ponta, patriot îndrăgostit de Budapesta, care între primele măsuri luate în 2005 a ţinut 
să fie aceea de a-l numi prefect de Covasna pe dl György Erwin, deşi ştia foarte bine că 
doar prefecţii români din Cohara mai puteau ţine piept avalanşei de hotărîri ilegale ale 
autoadministraţiei locale maghiare. Tot atunci, Dl Bălan, preşedintele organizaţiei judeţene 
Covasna a PNL, a fost exclus din partid la ordinul lui Tăriceanu, deoarece a îndrăznit să-şi 
exprime dezaprobarea faţă de numirea prefectului maghiar.

În timpul mandatului de premier, dl Tăriceanu s-a remarcat şi prin faptul că a avut inspiraţia 
şi timpul ca profitînd de prietenia cu Dinu Patriciu, să participe, pentru a se mai îmbogăţi, 
la o speculaţie  bursieră cu acţiunile firmei acestuia, ceea ce a ridicat semne de întrebare 
privind legalitatea jocului.  Despre dl Tăriceanu mi-am spus părerea într-o carte editată în 
2010 din care citez : ...continuarea acestei politici de către următoarele guverne subliniază 
odată în plus iresponsabilitatea politicianismului autohton. În acest sens este explicabilă şi 
cîrdăşia guvernului Tăriceanu, prin care s-a ajuns, în anul de graţie 2005, la legalizarea şi 
începerea împroprietăririi cît se poate de ciudate a aşa-zisului Status Catolic maghiar. O 
masivă împroprietărire în Ardeal, refuzată de-a lungul timpului ca ilegală, atît de autorităţile 
austriece, cît şi de cele maghiare pînă în 1918, şi cele româneşti pînă în anul 2005. (...) 

Fapt este că pînă în anul 2005 nimeni nu a recunoscut bisericii catolice maghiare din 
Transilvania dreptul de proprietate, ci doar de administrare a unor bunuri ale statului. (...) 

.... în 2005 a fost înfiinţată fundaţia Statusul romano-catolic din Transilvania avînd ca scop 
demersuri administrative şi juridice în vederea retrocedării bunurilor imobiliare şi mobiliare 
(clădiri în valoare de10 miliarde euro şi 800.000 hectare de teren).  (....)

Comisia mixtă istorico-juridică, prezidată de Onisifor Ghibu, dovedise deja din 1931 
nenumărate falsuri în demersuri şi hărţi funciare ale Statusului, care nici în Austria nici în 
Ungaria nu dobîndise vreodată personalitate juridică. În perioada interbelică, ca urmare 
a mai multor procese, hotărîrea definitivă a fost că Statusul sau Statul Catolic nu are 
capacitate şi personalitate juridică (Tribunalul Cluj, 4 iulie 1933). (....)

Să fie o coincidenţă faptul că în 2005 fusese înscăunat un premier romano-catolic (cu 
rădăcini greceşti !!), asociat în afaceri (H-D Motorcycles SRL) cu general-maiorul Rudas Ernö 
(cetăţean maghiar, originar din Cluj) una din cele mai grele piese ale spionajului budapestan 
în România; premier care a optat să efectueze prima sa vizită oficială la Budapesta?

Să fie o coincidenţă că în acelaşi an cînd se dă undă verde pentru împroprietărirea bisericii 
catolice maghiare, cu bunuri estimate la miliarde de euro, guvernul român, în acord cu cel 
maghiar, emite o ordonanţă de urgenţă prin care înfiinţa o Fundaţie Gojdu româno-maghiară, 
substituind fundaţia originală şi renunţînd astfel în favoarea Ungariei la miliarde de euro, ce 
aparţin de drept ortodocşilor români?. E greu de găsit în istoria României asemenea ciudate 
coincidenţe, atîta insolenţă şi cinism. („Nu, nu, niciodată”, pp. 59-60)

Poate fi acest personaj, atît de dedicat binelui tuturor românilor, multdoritul preşedinte? 
În ceea ce-l priveşte pe dl Johannis sînt obligat să constat că maniera în care a tras covorul 

de sub picioarele celui care l-a adus şi promovat în PNL, precum şi lipsa de acurateţe în 
justificarea achiziţiilor sale imobiliare, îl descalifică şi  sînt incompatibile cu multlăudatul 
caracter german.

Despre Monica şi Nuţi, dedicate cu trup şi suflet cotroceanului malign şi care se simt acum 
îndreptăţite, una mai mult decît cealaltă, să-i moştenească tronul terfelit, se poate spune cu 
certitudine că şansa lor este insignifiantă, binefacerile aduse de ele României fiind demult 
arhicunoscute.

Foarte mulţi cetăţeni cu drept de vot se simt înainte de alegeri bulversaţi, nesiguri, 
dezamăgiţi, spunîndu-şi că „toţi sînt la fel” şi n-au pe cine vota. Sînt convins că România 
mai are oameni care să corespundă exigenţelor funcţiei prezidenţiale.

Singurul candidat care am convingerea că nu va înşela aşteptările naţiunii poate fi doar 
un om hotărît, consecvent, care nu renunţă la proiectele sale, bun cunoscător al legilor ţării, 
pentru care respectul constituţiei e sfînt, care n-a fost amestecat în afaceri necurate, nu aparţine 
unei clici, este independent şi cunoaşte foarte bine inclusiv lumea politică. Vreau să cred că 
majoritatea românilor va recunoaşte în portretul de mai sus pe unul  din candidaţii independenţi. 
Sper ca, în sfîrşit, votanţii să nu se mai lase atraşi în cursa manipulatorie a vînzătorilor de 
promisiuni şi să opteze raţional, în deplină cunoştinţă de cauză, cu conştiinţa curată.

     Gheorghe OLTEANU
        12.09.2014, Baden-Baden 

majoritatea românilor habar n-au de istoria lor, mai ales despre suferinţele românilor ardeleni 
sub unguri, cred că a venit vremea istoriei adevărate, altfel ne vom deznaţionaliza prin 
noi înşine, ceea ce nu fac celelalte naţiuni. Revin la Miercurea Ciuc unde funcţionează şi 
SAPIENTIA – universitatea maghiară din  Transilvania, definită şi ,,centru de învăţămînt 
autonom al maghiarimii din România”,  avînd sedii în trei oraşe din Transilvania: Cluj-
Napoca, Tîrgu Mureş, Miercurea Ciuc. Se pot vedea, se pot vizita. Pe lîngă acest învăţămînt 
universitar autonom, sînt şi alte centre universitare, în special Universitatea Babeş - Bolyai 
din Cluj, cu facultăţi ungureşti. Foarte interesant, aberant, se pregătesc specialişti unguri care 
nu cunosc, nu vor să cunoască, limba oficială a ţării în care trăiesc. Unic în lume, ,,datorită” 
guvernanţilor bucureşteni, avuţi după Decembrie 1989, care s-au prostituat pentru nişte voturi 
udemeriste şi continuă să se prostitueze, care mai de care.   

 Diaspora ungurească, impulsionată de ambasadele lor, acuză  statul român de toate relele 
pămîntului printre care şi obstruarea identităţii şi culturii secuieşti. Broşura primarului Raduly 
Robert Kalaman ne prezintă cu totul şi cu totul altfel realitatea,  începînd cu Teatrul Municipal 
Csiki Jatekszin ce are o activitate liberă, variată şi bogată de zece luni pe an. Apoi, cu lux 
de amănunte şi un palmares bogat, este prezentat Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita. 
De reţinut că ansamblul se numeşte naţional secuiesc deşi s-au declarat secui numai o mie, în 
timp ce nouă, românilor ce sîntem milioane, deja ni se zice etnie. Declasare şi auto-declasare, 
mulţumită guvernelor bucureştene şi laşităţii intelectuale, excluzînd excepţiile. Tot la cultura 
maghiară este reliefată reprezentativ  Galeria de Artă ,,Nagy Imbre” ca sa dovedească, a 
nu ştiu cîta oară, ipocrizia udemeriştilor iredentişti. Mai jos, la păstrarea tradiţiei secuieşti 
este prezentată, cu patos naţional, Ziua celor o mie de fete secuiene ce are loc anual şi se 
menţionează că  ,,au depus un legămînt că vor păstra portul, crezul, obiceiurile şi în continuare”. 
Foarte bine şi frumos. Curios este doar că demografic s-au declarat toţi doar o mie de secui, 
dar legămîntul îl păstrează o mie de fete secuiene, fără alte comentarii. Ar mai fi de adăugat 
marele Pelerinaj de Rusalii, pelerinaj religios şi istoric. Citim: ,,Originea pelerinajului de 
Rusalii datează din 1567, cînd secuimea a ieşit victorioasă în bătălia împotriva trupelor lui 
Janos Zsigmond”. Precizare pentru Victor Ponta şi Marko Bela, că la vremea aceea secuii 
erau secui, iar Janos Zsigmond nu era principe român să-i asuprească şi să-i deznaţionalizeze. 
Acum pelerinajului, pe lîngă caracterul religios şi istoric, i s-a dat o puternică notă iredentistă, 
mascată în spatele unei automii secuieşti. Pasul cel de pe urmă. 

Broşura ghid despre Miercurea Ciuc are şi un capitol SĂRBATORILE  NAŢIONALE 
– 15 Martie şi 23 Octombrie – revoluţia şi libertatea maghiarilor din 1848 – 1849 şi 
1956. Aşa scrie, aşa citim: ,,Revoluţia şi lupta pentru libertate din 1848 – 1849 a fost unul 
din evenimentele cruciale ale istoriei moderne a naţiunii maghiare”. Dar  ce a fost crucial 
pentru secui?! Accelerarea deznaţionalizării lor, pe dovezi istorice se poate constata. Despre 
participarea secuilor alături de honvedseg-ul lui Kossuth nici să nu deschidem istoria fiindcă 
aflăm, cu durere, cît de moderni în atrocităţi  au fost împotriva românilor din Transilvania. 
Aşa că îşi merită soarta ca din naţiune aleasă să ajungă doar o mie. Cît priveşte a doua 
sărbătoare naţională, 23 Octombrie 1956, scrie: ,,Revoluţia din 1956 a fost lupta de libertate 
a maghiarilor faţă de dictatura stalinistă şi ocupaţia sovietică”. Aşa a fost. Numai că secuimea 
şi ungurimea din Regiunea Autonomă Maghiară de atunci – întrebaţi-vă de ce nu s-a numit 
regiune autonomă secuiască atunci – nu au făcut nimic! Dovada e acolo şi acum, în 2014, 
în centrul Miercurii Ciuc, într-un părculeţ unde este un obelisc impunător, cu seceră şi 
ciocan, pe care, pe o placă de marmoră scrie în ruseşte şi ungureşte:  GLORIE  ETERNĂ  
OSTAŞILOR  ARMATEI  SOVIETICE  CARE  ŞI-AU  DAT  VIAŢA  ÎN  LUPTA  
PENTRU  ELIBERAREA  OMENIRII  DIN  ROBIA  FASCISTĂ  -  1944. Am citit, 
notat şi comentat făcîndu-ni-se milă de ei, de toţi secuii şi unguri, ce soartă au să trăiască 
numai în fantasme şi minciuni perpetue. În acest caz, minciuna este că armata ungurească 
– viteazul honvedseg – a luptat alături de fascişti împotriva armatei sovietice, eliberatoarea 
omenirii, pînă în martie 1945, iar unele unităţi ungureşti au rămas fidele fascismului pînă la 
sfîrşit, iar fantasma indusă este iluzia că poate glorificînd şi acum, în 2014 la Miercurea Ciuc, 
eliberatoarea omenirii, poate, poate îi va elibera şi pe secui, cum i-a eliberat pe unguri în 
1945, dar, mai ales în 1956, acum mare sărbătoare  naţională secuiească!!   

Păcat de ei, de secui, dacă ungurii nu-i suprimau moral şi nu-i ungurizau, din partea 
românilor erau secui şi astăzi. Am fotografiat şi am plecat printre steagurile secuieşti de-a 
lungul şoselei, atît i-a mai rămas fostei naţiuni alese, astăzi mistuită şi asimilată de ungarismul 
malign. Să  învăţăm şi să luam aminte ... 

Corneliu  FLOREA                                                        
Iulie 2014, Miercurea Ciuc

⇒



Jurnalul literar20 Jurnalul literar 21

Dacia a fost o provincie romană imperială, cu o cultură de tip occidental, latin, şi nu de tip 
greco-oriental. Mutarea capitalei la Constantinopol (330), apoi divizarea oficială a Imperiului (395) 
şi căderea Imperiului Roman de Apus (476), domnia lui Iustinian (527-565), cu extensiunea statului 
lui pînă la Dunăre, au fost cauze importante ale orientării romanicilor de la Dunărea de Jos şi 
Carpaţi spre Noua Romă şi spre Imperiul Bizantin.

Invazia şi stabilirea slavilor în Peninsula Balcanică (masivă după 602) şi formarea statelor 
slave la sud de Dunăre, pe o largă fîşie, de la Marea Neagră la Marea Adriatică, au avut ca efect 
întreruperea legăturilor directe dintre romanicii carpato-dunăreni şi Roma. Ultimul episcop cunoscut 
de pe teritoriul României de azi, care a avut o corespondenţă în limba latină cu papa Virgilius al 
Romei, a fost Valentinian al Tomisului (azi Constanţa, pe malul Mării Negre). Tot el, Valentinian 
de Tomis, a avut şi legături directe cu biserica din Constantinopol. Dar aceste procese istorice care 
au dus la slavizarea Balcanilor şi la întreruperea raporturilor romanicilor dunăreni cu Roma au 
însemnat şi îngreunarea legăturilor acestora din urmă cu Noua Romă. În aceste condiţii de izolare 
faţă de marile centre ale creştinismului, localnicii romanici nord-dunăreni (protoromânii şi românii 
timpurii) au trăit o perioadă îndelungată de „creştinism popular“, fără o ierarhie canonică şi fără 
putinţa organizării temeinice a unei/unor biserici proprii.

Fireşte, tipicul organizării a rămas cel bizantin, dar modelul direct de organizare nu a putut fi 
decît unul slav, mai ales cel bulgar. Biserica bulgară, organizată, cum spuneam, de către Boris-
Mihail (în a doua parte a secolului al IX-lea) şi legată ierarhic de patriarhul de la Constantinopol, 
a devenit singurul şi cel mai apropiat model pentru făurirea bisericii canonice a românilor. Dar 
aici nu este vorba numai de imitarea unui model, ci şi de impunerea acestuia. Ţaratul bulgar, 
extinzîndu-şi temporar dominaţia politică (în secolele IX-X) şi asupra unor regiuni întinse de la 
nordul Dunării de Jos, inclusiv în sudul Transilvaniei, va fi şi impus în aceste zone, în colaborare 
cu ierarhia sa religioasă, propriul tip de organizare a bisericii.

Această organizare includea, alături de alte elemente, şi limba cultului. Or, în ultimele două 
decenii ale secolului al IX-lea, graţie activităţii desfăşurate de Clement şi Naum (discipolii fraţilor 
Chiril şi Metodiu), veniţi din Moravia şi Pannonia, alfabetul chirilic se generalizează în Bulgaria, 
drept haină firească a limbii slave, recunoscute în Commonwealth-ul bizantin – cum ar zice 
bizantinologul Dimitri Obolensky – drept limbă canonică de cult, alături de greacă.

În acest fel, în biserica de limbă şi de tradiţie latină a românilor – biserică populară, fără 
organizare canonică – începe să se impună modelul bizantino-slav sud-dunărean. Nu este exclus 
ca fervoarea creştină şi amploarea impunerii creştinismului la slavi în secolele IX-X să fi condus 
chiar la creştinarea după canoane a celor din urmă insule româneşti păgîne sau neîncadrate clar sub 
aspectul organizării bisericeşti. Oricum, modelul bizantino-slav de organizare a vieţii religioase era 
copleşitor, omniprezent, presant pentru români şi venea adesea însoţit şi impus de factorul politic. 
Acest model includea drept element exterior esenţial limba de cult slavonă şi alfabetul chirilic.

Faptul a fost posibil nu doar datorită vecinătăţii şi dominaţiei politice, ci şi prezenţei de cîteva 
secole a elementelor etnice slave alături de români şi între români. Treptat, aceste grupuri slave au 
fost asimilate, nu înainte de a lăsa importante urme în limba şi cultura românilor. Cu alte cuvinte, 
elita românească (formată pînă în secolele XII-XIII dintr-o mixtură de elemente etnice româneşti, 
slave, pecenego-cumane etc.) a adoptat liturghia slavă, limba de cancelarie slavă, tradiţia slavă. 
Faptul acesta de spiritualitate nu s-a putut realiza nici el instantaneu, ci pe parcursul cîtorva secole, 
probabil cu intensitate mai mare în secolele XII-XIII.

La un moment dat, în jurul românilor şi printre ei, în secolele XI-XIII, erau state puternice, 
organizate formal şi sub aspect bisericesc. Predominau cele de tradiţie şi de orientare bizantină 
şi de limbă slavă, precum Bulgaria, Serbia, Rusia. Ungaria şi Polonia, deşi legate de papalitate, 
aveau o puternică ierarhie bizantină şi o numeroasă populaţie ortodoxă. Toate acestea i-au influenţat 
puternic pe români, care au trecut treptat la liturghia slavă.

Cum s-a ajuns de la liturghia slavă la cultura scrisă în limba slavonă? Destul de uşor! În Evul 
Mediu, mai ales în Răsărit, nu se poate imagina cultura scrisă în afara bisericii. Biserica era marea 
patroană a culturii, a tuturor compartimentelor sale. Odată adoptată liturghia slavonă – adică limba 
slavonă ca limbă a cultului –, şi celelalte produse scrise s-au adaptat modelului slavon. Aşadar, 
deşi slavonismul etnic dispare la nord de Dunăre în secolele XII-XIII, românii au păstrat ca pe o 
preţioasă tradiţie cultura bisericească şi politică a slavilor încă vreo patru secole, iar alfabetul chirilic 
pînă pe la jumătatea secolului al XIX-lea. O mărturie impresionantă a acestui dualism medieval al 
românilor, cu o limbă cultă scrisă (slava) şi o limbă vernaculară vorbită (româna, de origine latină), 
datează de dinainte de 1473 şi aparţine lui Nicolae, episcop de Modrusa, un apropiat colaborator 
al papei Pius al II-lea. Pe cînd Enea Silvio Piccolomini (viitorul papă menţionat) îşi redacta vasta 
sa scriere geografică în care expunea pe larg teoria originii romane a românilor (însoţită şi de 
unele deducţii etimologice fanteziste), Nicolae de Modrusa, în lucrarea De bellis Gothorum, nota: 
„Românii aduc ca argument al originii lor faptul că deşi se folosesc cu toţii [în scris] de limba 
moesilor, care e ilirică, totuşi ei vorbesc din leagăn o limbă populară, care e latina, al cărei uz nu 
l-au părăsit deloc; şi cînd se întîlnesc cu necunoscuţi cu care încearcă să intre în vorbă, îi întreabă 
dacă nu ştiu să vorbească romana“. Mărturia lui Nicolae de Modrusa (care a călătorit în Europa 
Centro-Orientală, a vorbit personal cu episcopul de Oradea, umanistul Ioan Vitez, şi l-a cunoscut 
la curtea regelui Matia Corvinul, la 1463, pe principele român Vlad Ţepeş, viitorul Dracula!) este 
importantă cel puţin din două motive: 1) ea arată că unii români aveau conştiinţa romanităţii lor 
în Evul Mediu şi 2) că aceştia constatau ei înşişi deosebirea dintre funcţia limbii române (latina) 
folosită de popor (loquuntur) şi cea a limbii slave (moesice), utilizată ca instrument de exprimare 
a culturii scrise (utantur).

Limba slavonă se învăţa ca limbă cultă în mănăstirile din Ţările Române şi era o limbă moartă, 
cu anumite influenţe ale limbilor slave vii (bulgară, sîrbă, rusă) şi ale limbii române. Limba slavă 
bisericească la români era limba în care Chiril şi Metodiu traduseseră cărţile bisericeşti cu ocazia 
creştinării slavilor. Principalele texte bisericeşti scrise de români şi pentru români datează din 
secolele XIV-XVII, perioadă din care s-au păstrat şi texte de cronici (istoriografie), cărţi de legi 
(literatură juridică), povestiri şi acte de cancelarie (mai ales documente de proprietate), porunci 
princiare, corespondenţă diplomatică şi particulară. Existau centre ale scrisului slavon în mănăstiri 
şi pe lîngă biserici, dar şi în cancelariile de la curţile domneşti şi din oraşe. Slavona se învăţa şi 
la curtea domnească şi la unele curţi boiereşti. Ulterior, s-au creat şi academii princiare în limba 
slavonă. Există încă din secolul al XVI-lea importante biblioteci, mai ales la mitropolii, episcopii, 
mănăstiri şi biserici. Tiparul, introdus la români în 1508, a fost şi el iniţial în limba slavonă, 
trecîndu-se abia după cîteva decenii şi la cărţi imprimate în româneşte (dar tot cu litere chirilice). 
În secolul al XVII-lea se produce o adevărată „renaştere ortodoxă“ în Ţările Române, însoţită de 
tipărirea unor valoroase cărţi în limba română, dar şi în slavonă, prin eforturile principilor Matei 
Basarab şi Vasile Lupu, sprijiniţi de Petru Movilă, mitropolitul de origine română al Kievului (oraş 
aflat atunci în Polonia).

Interesant este faptul că şi elita românească din Transilvania şi Părţile Vestice – formată din 
mărunţi feudali numiţi cnezi, din clerici şi puţini orăşeni – avea ca limbă a cultului şi a culturii 
tot slavona. Faptul este evident din cărţile care circulau, se scriau ori se tipăreau aici, din pisaniile 
bisericilor şi mănăstirilor ortodoxe, din atelierele de copişti, din arhivele şi bibliotecile păstrate. În 
plus, pe verso-urile unor documente de danie emise în limba latină de către regii Ungariei pentru 
pomeniţii cnezi şi nobili români din anumite regiuni (Haţeg, Banat), în secolele XV-XVI, se găsesc 
însemnări personale ale donatarilor (beneficiarilor) în limba slavonă, nume proprii şi un fel de 
explicaţii a ceea ce conţineau înscrisurile respective în latină.

De altminteri, biserica românilor din Transilvania a fost în permanentă legătură cu mitropoliile 
şi episcopiile din Ţara Românească şi Moldova. Mitropolitul Ţării Româneşti era încă din secolul 
al XIV-lea „exarh“ al Transilvaniei şi Ungariei, iar ierarhii transilvăneni şi unii dintre preoţi şi 
protopopi se hirotoniseau la sud de Carpaţi. Din secolul al XV-lea se observă un fel de patronaj 
spiritual al Mitropoliei Moldovei asupra românilor din Transilvania, mai ales asupra celor din 
regiunile nordice şi estice ale provinciei intracarpatice.

Slavonismul cultural – adică folosirea limbii slavone în cadrul creaţiilor culte, în operele religioase, 
istorice, literare, juridice, filosofice etc. şi chiar în lucrările tipărite, precum şi în cancelariile 
instituţiilor statale – începe să devină anacronic la finele Evului Mediu şi la începuturile epocii 
moderne (în secolele XVI-XVII). Modelul cultural adecvat unui popor neolatin, care păşea timid pe 
calea modernizării, era cel occidental, dinamic şi inovativ, iar slavonismul rămînea ancorat în tradiţia 
răsăriteană. Limba slavonă liturgică, de cultură şi de cancelarie, altoită peste o limbă neolatină, 
cum era româna, nu contribuia la evoluţia firească a limbii române, nu-i întărea latinitatea, ci o 

impregna, mai ales la nivelul elitei, cu slavisme livreşti. Multe dintre cuvintele de origine slavă 
ale limbii române – astăzi, în mare parte, de circulaţie restrînsă, devenite arhaisme sau dispărute 
– provin din perioada de apogeu a slavonismului cultural la români, şi nu din timpul convieţuirii 
românilor şi a strămoşilor lor cu slavii.

Dimpotrivă, limbile neolatine occidentale, beneficiind de uzul constant al latinei medievale în 
biserică, universităţi, cancelarii etc., s-au îmbogăţit cu noi latinisme, şi-au fortificat aspectul lor 
literar, au devenit mai armonioase şi mai complete. După trecerea şi printre români la folosirea 
limbii vernaculare în scris, a rămas o altă contradicţie, anume perpetuarea alfabetului chirilic (tipic 
pentru multe limbi slave) în cadrul unei limbi romanice. Dincolo de faptul că unele sunete ale limbii 
române erau dificil de redat prin semne chirilice (care au trebuit adaptate!), acest alfabet inadecvat 
dădea adesea impresia necunoscătorilor că româna era o limbă slavă sau, oricum, îi obtura serios 
caracterul latin. Cert este că, odată cu zorile modernităţii şi cu reluarea legăturilor constante ale 
românilor cu latinitatea şi cu lumea occidentală, în general, slavonismul cultural cu toate aspectele 
sale apare tot mai mult ca un corp străin care se cuvenea eliminat.

Începuturile culturii scrise în limba română se produc în secolul al XV-lea, prin anumite texte 
religioase rotacizante, elaborate tot în Transilvania, regiunea cu cele mai puternice influenţe 
occidentale. Tot aici apar şi primele şcoli româneşti, primele traduceri de cărţi în româneşte, aici 
se trece la primele tipărituri româneşti, ca şi la scrierea cu caractere latine.

Din secolul al XVI-lea începînd, influenţa Occidentului latin şi neolatin devine tot mai puternică 
(cu precădere în Transilvania) şi odată cu aceasta se restrînge aria slavonismului cultural la români. 
Cronicarii secolului al XVII-lea scriu în limba română, Dimitrie Cantemir (principe al Moldovei) 
este un preiluminist, membru al Academiei din Berlin, care foloseşte mult latina şi româna, iar 
unirea românilor transilvani cu biserica Romei (1697-1701) şi Şcoala Ardeleană – principalul 
curent iluminist românesc – apropie cultura românească şi mai mult de Occident. Prin aceasta, 
după mai multe secole de slavonism cultural şi bisericesc, poporul român îşi sincronizează cultura 
cu specificul său neolatin.

Prima „revoluţie“ în acest sens s-a produs prin românii transilvăneni, deveniţi greco-catolici şi 
promotori ai curentului iluminist, în secolul al XVIII-lea, în legătură cu latinitatea clasică şi cu 
Roma. Curentul latinist, deşi exagerat la un moment dat, a făcut din nou vizibilă între români şi în 
Europa romanitatea românilor şi latinitatea limbii române, contribuind şi la impunerea definitivă şi 
generalizată a alfabetului latin. El a demonstrat absurditatea perpetuării unui veşmînt slav pentru o 
limbă neolatină. Ca urmare, pe la jumătatea secolului al XIX-lea, după mai bine de două secole de 
dualism alfabetic (încă din secolul al XVI-lea, se scria în româneşte, sporadic, şi cu alfabet latin), 
s-a impus oficial uzul exclusiv al literelor latine.

Însă cea mai intensă şi eficientă reapropiere a românilor de Occident, adică de vechile lor 
rădăcini – cum se spunea în ideologia naţională a vremii – s-a produs în secolul al XIX-lea, 
graţie influenţei franceze din Principatele Dunărene şi apoi din România. Un fapt interesant este 
că această influenţă a venit parţial în timpul ocupaţiei ruse a Principatelor Dunărene (1828-1834), 
odată cu demnitarii şi ofiţerii ruşi, vorbitori de franceză şi pătrunşi de modelul francez. Ulterior 
însă, generaţii întregi de tineri români, mai ales fii de boieri, de orăşeni înstăriţi şi de intelectuali, 
au studiat în Franţa, de unde s-au întors nu numai cu serioase cunoştinţe în varii domenii, ci şi cu 
limba lui Voltaire, pe care au continuat s-o vorbească şi s-o răspîndească.

Din secolul al XIX-lea pînă recent, inclusiv în marea parte a deceniilor comuniste, principala 
limbă străină studiată în şcolile din România a fost franceza. Ea a fost nu numai vectorul unei 
înalte civilizaţii şi a unei mari culturi, devenită „clasică“ în sens de model, ci şi simbolul lumii 
occidentale, de care anumite curente, tendinţe şi forţe – mai ales comunismul – încercau să-i izoleze 
pe români. Şi astăzi, România este principala ţară francofonă din Europa Centrală şi Orientală. 
Mai mult, în cultura modernă românească, curentul cultural-ideologic care privilegia latinitatea, 
legăturile cu Occidentul, sincronizarea României cu structurile moderne europene era unul modern, 
pragmatic şi progresist, pe cînd curentul care susţinea originea dacică, autohtonismul, tradiţia 
ortodoxă, bizantino-slavă marca un trend conservator, paseist, letargic.

Pînă la urmă, în secolul al XX-lea – punînd între paranteze cea mai mare parte a regimului de 
dictatură comunistă, străin de spiritul general al românilor – orientarea dominantă a României a fost 
spre modelul european occidental, spre civilizaţia şi cultura promovate de acesta. Fireşte, această 
orientare dominantă nu a putut şterge specificul sau identitatea românilor, constituite în timp, pe 
fondul interferenţelor dintre Occidentul latin şi Răsăritul bizantin.

În acest spirit, perioada slavonă la români nu trebuie privită ca un accident al istoriei, ci ca 
o realitate de mai multe secole, fascinantă din unele puncte de vedere, rezultat al specificului 
„frontierei“. Românii au fost în Evul Mediu un popor romanic de credinţă ortodoxă şi de cultură 
slavonă (este vorba de cultura elitelor), în primul rînd datorită geografiei şi apoi datorită istoriei. 
Aşezat geografic în aria de influenţă bizantină, dar în vecinătatea imediată a celei latine, era firesc 
ca acest popor să oscileze un timp, dar apoi să aparţină sub aspect bisericesc şi cultural Bizanţului.

Influenţa bizantină a fost însă mediată de slavi, aşezaţi geografic între Bizanţ şi români. Bizanţul 
a fost cel mai important centru de cultură în Europa la începuturile Evului Mediu. În plus, din 
secolul al XVI-lea, odată cu formarea ideologiei „celei de-a treia Rome“ – Moscova –, slavonismul 
românilor a primit impuls şi sprijin şi dinspre Răsărit. Tradiţia bizantină însemna predominarea 
clasicismului, a concretului asupra abstracţiei şi intelectualismului; în politică a primat autoritatea 
centralizată în contrast cu feudalismul cavaleresc apusean etc. Această cultură bizantină era potrivită 
pentru un imperiu, pentru Noua Romă, iar slavii şi românii erau popoare de comunităţi rurale, cu 
monarhii patriarhale şi agricole.

Slavii au luat de la Bizanţ ceea ce au putut, ceea ce era potrivit cu genul şi cu gradul lor 
de organizare socială: nu filosofia creştină sofisticată, ci predicile pentru mase ale călugărilor; 
nu scrierile istorice retorice de genul celor ale lui Tucidide, ci modelul cronicilor de curte, cu 
evenimentele anuale; nu arta luxoasă a mozaicurilor strălucitoare, ci pictura bisericească pe zid, 
care să-i înveţe pe cei ce nu ştiau să citească faptele Mîntuitorului, ale sfinţilor, să povestească în 
imagini Cartea Sfîntă; au luat apoi vieţile asceţilor şi mucenicilor, cîntecele simple de laudă adusă 
Fecioarei, proverbele isteţe etc., adică tot ceea ce se potrivea vieţii lor de ţărani. Cu alte cuvinte, 
slavii şi românii au luat de la bizantini, de la marea cultură bizantină, numai părţile populare, 
inteligibile pentru ei.

Este vorba despre o cultură bisericească de origine bizantină-răsăriteană, în haină slavonă, 
adaptată nevoilor spirituale ale unor popoare agrare patriarhale. Slavii au adaptat treptat slavonismul 
medieval la cultura lor modernă, tot de sorginte slavă, pe cînd românii, deşi rămaşi de rit bizantin, 
au revenit la cultura apuseană în haină latină. Revenirea aceasta a fost destul de problematică şi 
contradictorie: slavii i-au privit pe români ca pe nişte intruşi ciudaţi şi nerecunoscători, iar apoi 
ca pe nişte „trădători“, iar occidentalii, inclusiv romanicii, ca pe nişte rude sărace şi impertinente, 
cu pretenţii de a intra în clubul selecţilor. De fapt, românii nu au nicio vină pentru destinul care 
le-a fost rezervat, dar trebuie să fie responsabili pentru felul cum şi-au construit istoria, cu cele 
bune şi cu cele rele, în limitele acestui destin.

Un popor neolatin de credinţă ortodoxă şi cu o cultură slavă în Evul Mediu, cu o viaţă modestă, 
situat la interferenţa Apusului cu Răsăritul, poate să fie o ciudăţenie pentru Europa, dar şi o provocare, 
un îndemn spre înţelegere şi cunoaştere. Poporul român nu aduce, probabil, în concertul european 
nimic excepţional, ci doar o experienţă unică de viaţă: este vorba despre o comunitate cu rădăcini 
la Roma, mediată prin influenţa celei de-a doua Rome, cu o limbă neolatină, cu o confesiune 
bizantină şi biserică de model slav, intrată azi în era calculatoarelor şi a telefoniei mobile! Toate 
aceste elemente atît de diferite au fost sintetizate prin experienţa de viaţă a românilor şi au format 
treptat o identitate puternică de grup, numită românească, dar care este şi europeană în acelaşi timp.

Românii au şi experienţa alterităţii, trăind de multe secole alături de maghiari, saşi, secui, şvabi, 
evrei, armeni, greci etc. Aceasta i-a făcut, dincolo de momentele tensionate, să-i respecte pe ceilalţi, 
să le accepte valorile şi tradiţiile, calităţile şi defectele. Numai în România se văd, în acelaşi oraş, 
cupole bizantine, turnuri gotice, biserici calvine, luterane, unitariene, sinagogi etc., numai în România 
sînt universităţi cu cîte patru facultăţi teologice şi cu cîte trei-patru limbi oficiale de predare!

Românii au învăţat, mai ales în ultimele decenii, că nu sînt singuri, că nu au suferit numai ei, că 
nu au doar ei dreptate, că nu sînt doar victime ale istoriei şi că trăiesc într-un concert de naţiuni, 
etnii şi regiuni numit Europa. Oscilînd secole la rînd între Occidentul latin, catolic şi protestant, şi 
Orientul bizantino-slav şi ortodox, românii şi-au făurit civilizaţia şi cultura lor modernă cu privirea 
spre Europa Centrală şi Vestică. De-acolo şi-au luat modelele recente de progres, care sînt pe cale 
să le asigure nu doar perpetuarea, ci şi prosperitatea.

Cu o veche şi intensă conştiinţă europeană, românii învaţă azi să fie şi cetăţeni europeni, cu 
drepturi şi îndatoriri, egali cu ceilalţi, dar şi diferiţi, adică specifici. Nu este simplu, dar merită 
încercat, în numele viitorului, al copiilor noştri, altfel spus al noii Europe.

Ioan Aurel POP

Românii – între Occidentul latin 
şi Orientul bizantin

(urmare din numărul trecut)

(continuare în numărul viitor)

Kranzberg Lecture

L’Histoire des Techniques et l’Unité de l’Europe

C’est un honneur et un grand privilège de présenter la  Kranzberg Lecture, qui ouvre depuis 17 
ans les symposia de l’ICOHTEC (the International Committee for the Cooperation in the History 
of Technology). 

ICOHTEC a été fondé, à Paris en 1968, en tant que section scientifique dans le cadre de l’Union 
Internationale d’Histoire et Philosophie des Sciences (IUHPS/DHST), les principaux promoteurs 
étant le professeur américain Melvin Kranzberg (1917 – 1996), dont cette conférence porte le nom 
et le professeur français Maurice Daumas (1910 – 1984), élu secrétaire général. 

Il y a 30 ans disparaissait Maurice Daumas, mon professeur et maître en histoire des techniques ; 
je dédie cette conférence à sa mémoire. 

Et parce que nous sommes en Roumanie je rappelle aussi que le premier secrétaire général de 
l’Union Internationale d’Histoire et Philosophie des Sciences (IUHPS), créée à Paris en 1947, a 
été Petre (Pierre) Sergescu (1893 – 1954), mathématicien roumain, président de « Universitatea 
Politehnica » de Bucarest, réfugié à Paris. Il a joué un rôle éminent dans l’histoire des sciences ; 
a été secrétaire perpétuel de l’Académie Internationale d’Histoire des Sciences (AIHS) et rédacteur 
en chef des « Archives Internationales d’Histoire des Sciences ». 

Comme le titre l’indique, je parlerai au cours de cette conférence de l’histoire des techniques et 
de l’unité de l’Europe. Ma présentation mettra en parallèle la naissance et l’évolution, en Europe, 
d’une discipline : l’histoire des techniques et celle d’une idée et de sa mise en œuvre : l’unité de 
l’Europe. Ceci fera apparaitre leur dépendance de l’évolution de la pensée, du contexte culturel, voire 
spirituel et mettra en évidence l’existence d’un calendrier commun. Elle est divisée chronologiquement 
en cinq parties : Le Moyen Age ; La Renaissance ; Le 18ème siècle et la première moitié du 19ème 
siècle ; Du milieu du 19ème siècle à la Deuxième Guerre Mondiale ; Après la Deuxième Guerre 
Mondiale, jusqu’au traité sur l’Union européenne (1992). 

La technique et son histoire, tout comme l’idée d’unité de l’Europe et sa mise en œuvre, font 
partie intégrante de la même culture et civilisation. Ces dernières se sont développées à partir de 
deux racines : le naturalisme et le rationalisme grec d’un coté et la spiritualité judéo-chrétienne de 
l’autre. C’est en Grèce qu’apparait l’histoire définie comme enquête portant sur le passé et c’est 
le christianisme qui fait de l’homme, doté par Dieu de la liberté, un être responsable qui peut et 
doit agir.

Le Moyen Age
L’idée de l’existence d’une Europe fondée sur la Chrétienté et la possibilité de la réalisation 

de son unité politique apparait déjà au Moyen-îge. Elle est partiellement réalisée par Charlemagne 
dont les frontières de l’empire sont aussi celle de l’Eglise romaine. Au cours des siècles suivants, 
l’Europe garde une unité culturelle due à la religion et à la langue latine. Le réseau des monastères 
cisterciens (l’un d’eux se trouve dans le village de Carta, à 80 km de Brasov) jouent un rôle de 
premier plan.  Au niveau de la technique, ils sont des endroits d’innovation, d’accélération du 
changement technique, considéré par certains comme une vraie révolution technique au Moyen Îge. 
Hughes de Saint Victor, le grand scolastique du 12ème siècle, écrit que : « la raison humaine brille 
par l’invention de toutes les choses qu’elle fait ». Mais celles-ci sont pour la technique également 
l’endroit de préservation du savoir et la conservation de la mémoire technique dans les monastères 
européens constitue une forme primaire d’histoire des techniques. C’est la religion et ses institutions 
qui assurent, au Moyen Age, à l’Europe une certaine unité et à la mémoire technique son existence.  

La Renaissance 
Au 15ème siècle, la Réforme et l’apparition d’Etats structurés affaiblissent l’unité de l’Europe, 

déjà marquée par le schisme entre catholiques et orthodoxes de 1054. Mais l’unité culturelle de 
l’Europe perdure grîce aux intellectuels qui gardent et développent des contacts soutenus et se 
déplacent souvent d’un pays à l’autre. Tel est le cas de l’évêque Johannes Honterus (1498–1549) 
de Brasov qui a introduit la Réforme et l’imprimerie en Transylvanie (1535), après avoir séjourné à 
Bîle, où il a dû côtoyer Erasme et qui est l’auteur de « Rudimenta Cosmografica » publié, à partir 
de 1542, en 39 éditions dans plusieurs grandes villes d’Europe. Ou le cas du cardinal Nicolaus 
Olahus (1493-1568), le premier humaniste d’origine roumaine, né à Sibiu, qui séjourne beaucoup 
aux Pays Bas, est primat de Hongrie et entretient une correspondance soutenue avec plusieurs 
érudits de son temps, dont Erasme de Rotterdam.

C’est  à partir de la Renaissance, du 15ème siècle, que le terme « Europe » commence à être 
fréquemment employé et l’idée de l’unité de l’Europe va donner naissance à des projets variés, 
souvent utopiques. Deux approches s’en dégagent : celle des états indépendants et souverains en 
compétition, à la recherche perpétuelle d’un équilibre, réalisé par des alliances et celle d’une Europe 
unie par la volonté librement exprimée. C’est cette dernière qui nous concerne. Erasme avançait 
déjà au début du 16ème siècle dans son « Plaidoyer pour la paix » l’idée d’un grand ensemble 
européen, formé par les Etats chrétiens et reposant sur la tolérance et la paix. Au 17ème siècle, le 
projet de Sully, ministre de Louis XIII, appelé « Le Grand Dessein » qui préconise la création 
d’une « République très chrétienne » dirigée par un « Grand Conseil de l’Europe » est parmi les 
plus connus. Gottfried Wilhelm Leibnitz s’y intéresse également. 

L’époque de la Renaissance est aussi celle du retour à la vision naturaliste-rationaliste des grecs 
qui renait de ses cendres. Ceci entraine la séparation entre la Philosophie et la Théologie pour 
qu’ensuite la Science se sépare de la Philosophie. C’est la naissance, à la fin du 16ème siècle de 
la science dite galiléenne, appelée ainsi d’après le nom de l’un de ses pionniers, Galileo Galilée. 
Elle se définit comme connaissance par concept, donc structurée logiquement et validée soit par 
des procédures expérimentales soit par des procédures formelles (mathématiques). C’est Francis 
Bacon qui précise les règles de la méthode expérimentale dans son « Novum Organum », publié en 
1624 et attire l’attention sur l’application technique du savoir. A partir de cette date de nouveaux 
courants de pensée apparaissent (mécanisme, empirisme, positivisme) et de nouveaux rapports 
commencent à s’établir entre science et techniques. Le grand Leonardo da Vinci les avait prévus 
et affirma : « Je cherche la lumière de la science et ses bienfaits ». 

Tout ceci est lié à de profonds bouleversements au niveau des valeurs. L’utile devient critère de 
vrai et l’expérimentation permet de l’atteindre. La science qui recherche la vérité s’accommode de la 
technique qui est une ruse (tekné en grec signifie ruser) et dont la principale valeur est l’efficacité. 
Celle-ci commence à écraser les autres notamment la morale et la déontologie. Un siècle auparavant 
Nicolas Machiavel avait déjà écrit son « Il Principe » où le pragmatisme et le cynisme de l’efficacité 
sont propulsés sur le devant de la scène. Heureusement l’éthique de l’Humanisme apparait aussi. 

Désormais, l’innovation sera aussi provoquée par les opportunités créées par le progrès de la 
science et pour les promouvoir, on envisage la création d’établissements spécifiques. C’est Francis 
Bacon qui décrit dans son pays idéal « The New Atlantis » les maisons de Salomon, où habitent et 
travaillent les scientifiques et un peut plus tard, en 1648, René Descartes plaide, en France, pour la 
mise en place de vastes salles d’expositions où seront présentés des objets et procédés techniques. 
A la même époque, apparaissent en Angleterre (1660) et en France (1666) les Académies des 
sciences et l’institution des brevets. L’obtention d’un brevet exige désormais une nouveauté, donc 
une recherche d’antériorité qui se rapporte à l’histoire des techniques. En Angleterre, le premier 
système juridique de brevets (« le statut des monopoles ») date de 1623 et en France, on octroie, 
en 1699,  à l’Académie des Sciences le rôle d’examiner les nouveautés techniques.

Le 15ème siècle est aussi celui de la réalisation d’une invention technique d’une portée sans 
précédant : l’imprimerie qui donnera naissance à ce qu’on appelle « la galaxie Gutenberg ». Elle 
permettra au siècle suivant l’apparition des premiers ouvrages imprimés consacrés à la technique : 
les célèbres « Theatrum Machinarum ». Ces livres succèdent aux « carnets d’ingénieurs » qui 
rassemblent des informations sur différents métiers, voire professions ; les carnets de Léonard 
de Vinci en sont un exemple bien connu. Parmi les théîtres de machines, je mentionne  « De Re 
Metalica » de Georgius Agricola publié en 1556 et le « Theatrum Machinarum » de Jacob Leopold, 
9 volumes publiés à Leipzig entre 1724 et 34, dernier ouvrage paru sous ce nom. 

Le 18ème siècle et la première moitié du 19ème  siècle
Au 18ème siècle, à l’époque des lumières, l’idée d’Europe va continuer de se trouver dans 

l’attention des grands intellectuels, d’être analysée et débattue par eux. Tel est le cas de Jean Jacques 
Rousseau qui plaide pour l’existence d’une société européenne fondée sur une opinion publique 
consciente d’avoir une histoire commune, de partager les mêmes valeurs et donc d’appartenir à 

une communauté culturelle. L’un des projets les plus connus de cette époque est celui de l’abbé 
de Saint-Pierre, de 1713 intitulé : « Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe » et son 
abrégé de 1728. Il prévoit une alliance entre des souverains soumis aux décisions d’un « Sénat 
Européen » dotés de pouvoirs législatifs et judiciaires. 

Dans la première moitié du 19ème siècle, l’essor de l’idée d’union européenne continue son chemin. 
Napoléon la tente par la conquête, qui donnera naissance à une réaction vive : La Sainte Alliance 
de 1815 entre l’Autriche, la Russie et la Prusse et la politique des congrès qui lui a succédé sous 
l’œil attentif de Klemens von Metternich.

Mais la personne qui a marqué de son sceau l’idée de l’Europe au 19ème siècle est Claude-Henri 
de Rouvroy, comte de Saint-Simon, élève de d’Alembert. Il le fait personnellement mais aussi à 
travers ses collaborateurs et disciples parmi lesquels Augustin Thierry et Auguste Comte. En 1814 
il publie, avec Augustin Thierry, un petit traité intitulé : « De la réorganisation de la Société 
européenne ou de la nécessité et des Moyens de rassembler les peuples de l’Europe en un seul 
corps politique, en conservant à chacun son indépendance nationale ». C’est aussi l’époque quand 
l’idée d’unité de l’Europe est embrassée par le peuple et descend dans la rue. Les mouvements 
révolutionnaires et républicains des années 1830-40 menés par l’italien Giuseppe Mazzini et 
Alexandre Ledru-Rollin auxquels participent français, italiens, allemands, polonais, roumains et 
autres nationalités en témoignent. Ils se battent comme l’écrit Mazzini pour « l’unité morale de 
l’Europe par la république démocratique qui doit conduire à la fédération des peuples ». A la fin 
de cette période, le 21 août 1849, Victor Hugo prononce à Paris un célèbre discours, dans lequel 
il plaide pour les « Etats Unis d’Europe ». 

Mais l’Europe des lumières et celle de la première moitié du 19ème siècle est aussi celle de la 
Révolution Industrielle, ce grand tournant au plan économique et social en Europe, tributaire de 
l’accélération sans précédent du changement technique. Elle commence en Angleterre et se répand 
en Europe continentale, traversant la Manche. C’est l’époque où l’intégration de la technique dans 
la culture européenne émerge, suite aux évolutions du 17ème siècle déjà mentionnées. A Paris, 
par exemple, sont publiés plusieurs ouvrages célèbres, notamment : « Machines approuvées par 
MM. de l’Académie des Sciences », 6 volumes, première forme de publicité des inventions et 
« l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers » de d’Alembert 
et Diderot, édité entre 1751 et 1772, l’ouvrage le plus représentatif du 18ème siècle. Elle touche à 
tous les domaines : arts, science, philosophie,  politique, religion et souligne ainsi que la technique 
fait partie de la culture.

La mémoire technique commence à être sauvegardée aussi à travers les objets. Une première 
collection de machines est constituée à l’Académie des Sciences peu d’années après sa création ; 
elle est présentée à la première exposition d’objets techniques organisée au Louvre en 1699. Le 
pouvoir politique accorde d’ailleurs une grande attention au développement technique. Jean-Baptiste 
Colbert, ministre de Louis XIV, l’érige en politique nationale et lance un appel aux scientifiques 
pour contribuer à son développement. Des collections d’objets techniques, les cabinets, vont se 
créer, au 18ème siècle, dans les grands pays d’Europe. Il s’agit parfois des modèles réduits de 
machines dont une première collection significative est réalisée par l’ingénieur suédois des mines 
Christopher Polhem au début du siècle.

Apparaitront également des établissements spécifiquement dédiés à la technique, dont le but n’est 
pas seulement l’amélioration des techniques existantes mais aussi la conservation de la mémoire 
technique. C’est le cas de  l’Hôtel de Mortagne  créé, à Paris en 1750,  par Jacques Vaucanson, 
le célèbre inventeur français, inspecteur des manufactures royales. Cet établissement se trouve à 
l’origine du  Conservatoire des Arts et Métiers  qui date de 1794 et qui, comme lui, doit remplir 
trois tîches : le perfectionnement des machines, l’enseignement de leur utilisation et leur conservation. 

A la même époque les premiers ouvrages consacrés à l’histoire des techniques font leur apparition 
en Allemagne. Johann Beckmann, professeur à l’université de Göttingen, publie entre 1780 et 1805 
„Beiträge zur Geschichte der Erfindungen“ (Contributions à l’Histoire des Inventions), et Johan 
Heinrich Moritz Poppe, professeur de technologie à l’université de Tübingen, publie entre 1807 
et 1811 „Geschichte der Wissenschaften bis an das Ende des 18 Jahrhunderts“ (L’Histoire des 
Savoirs jusqu’à la fin du 18ème siècle). 

Au début du 19ème siècle la technique, en particulier les machines et la mécanique, bénéficie 
d’une attention particulière, souvent en rapport avec la législation et les offices des brevets. Ils 
se créent sur l’exemple anglais et français dans la plupart des pays européens : en Prusse (1815), 
au Pays – Bas (1817), dans l’Empire autrichien (1820), en Suède (1834), au Portugal (1837).  La 
majorité des législations prévoit l’examen préalable d’antériorité, lié à l’Histoire des Techniques. 

De la deuxième moitié du 19ème siècle à la Deuxième Guerre Mondiale
La révolution de 1848 en partant de Paris se répand à travers toute l’Europe et avec elle se 

répand aussi l’idée européenne. Mais celle-ci n’est pas seulement celle des révolutionnaires, elle 
est aussi celle de nombreux penseurs et philosophes. Les héritiers de Saint-Simon sont en première 
ligne notamment Charles Lemonnier, auteur du livre publié en 1872 « Les Etats-Unis d’Europe » et 
le père du positivisme, Auguste Comte qui plaide pour une « République Occidentale » formée par 
les cinq grands pays occidentaux : France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Espagne auxquels 
il joint à titre d’associés les Pays-Bas, La Belgique, les pays scandinaves, le Portugal et la Grèce. 
Le grand philosophe Friedrich Nietzsche, celui qui place la technique au centre de ses réflexions 
voit l’avènement de l’Europe unie comme inéluctable. Il écrit en 1885 « les petits Etats d’Europe 
vont devenir dans peu de temps économiquement intenables, sous la poussée inconditionnelle du 
grand commerce et des grands échanges ».

Le débat sur la forme juridique de l’Europe unie se développe : union des pays par fusion, 
fédéralisme ou autre. En France le socialiste Pierre-Joseph Proudhon et en Allemagne le philosophe 
Constantin Frantz, plaident pour le fédéralisme. Dans un autre contexte et quelques années plus 
tard, en 1906, le juriste et homme politique roumain, Aurel Popovici, proposa la fédéralisation de 
l’Autriche-Hongrie en une union qu’il nomma « Vereinigte Staaten von Gross-Österreich » (Etats-
Unis de Grand Autriche).  

Mais la seconde moitié du 19ème siècle est aussi celle de l’unification de l’Allemagne, de l’Italie, 
des deux Principautés roumaines et de l’exacerbation du sentiment national. Après la Guerre 
franco-prussienne de 1870 et jusqu’à la fin de la Première Guerre Mondiale si l’idée de l’Europe 
continue d’être promue par quelques intellectuels, les opinions publiques s’en éloignent, proies 
d’un nationalisme romantique. 

La Première Guerre Mondiale, la Grande Guerre, amorce le déclin de l’Europe, fait qui apporte 
des arguments à ceux qui militent pour son unification. C’est après la guerre que l’idée d’union 
européenne fédérale sera relancée. Aristide Briand, président du Conseil et ministre des Affaires 
étrangères en France s’engage dans le combat. Suite à son discours prononcé devant la Ligue des 
Nations, le 5 septembre 1929, le Quai d’Orsay, sous l’autorité d’Axel Léger (futur Saint-John Perse), 
rédige un document portant sur « l’organisation d’un régime d’Union fédérale européenne ». C’est 
pour la première fois que le syntagme « union européenne » est utilisé.

Depuis la seconde moitié du 19ème siècle jusqu’à la Deuxième Guerre Mondiale, la route vers 
l’établissement, en Europe, d’une nouvelle discipline : l’histoire des techniques est moins accidentée 
que celle de l’idée d’Europe unie. C‘est l’époque où elle s’affirme de plus en plus clairement et 
se manifeste dans plusieurs cadres. 

Citons d’abord la création des grands musées techniques. Le plus ancien est le « Conservatoire 
National des Arts et Métiers » de Paris dont nous avons déjà parlé qui sert de modèle aux « Science 
Museum » de Londres et au « Deutsches Museum » de Munich. Le premier a été fondé en 1863 
par Bennet Woodcroft et le second en 1903 par Oskar von Miller. Des musées techniques sont 
créés dans d’autres capitales européennes : à Vienne et Prague en 1908, à Bucarest en 1909, etc.

Mais ce ne sont pas seulement les objets techniques qu’on essaye de conserver, la sauvegarde 
du savoir-faire commence aussi à constituer une préoccupation. Par exemple, le célèbre architecte 
Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc en France utilise au milieu du 19ème siècle des savoir-faire anciens 
dans la restauration des constructions médiévales. Parmi les nombreux bîtiments restaurés peuvent 
être cités la cathédrale Notre Dame de Paris et la cité de Carcassonne.  

Un autre aspect révélateur de la place que l’histoire des techniques commence à prendre, en Europe, 
à partir de la deuxième moitié du 19ème siècle, est celui de l’enseignement et de la vulgarisation 
des techniques industrielles. Ainsi les livres techniques comprennent souvent une large introduction 
historique tels les traités sur les moteurs thermiques d’Aimé Witz (1892), en France et d’Hugo 
Güldner (1905), en Allemagne. Et les publications de vulgarisation des différentes techniques ont 
souvent un caractère historique très prononcé. Citons en exemple « Les merveilles de l’industrie » 
de Louis Figuier parus en 4 volumes, à Paris, entre 1873 et 1876.  

Des livres spécifiquement dédiés à l’histoire des techniques, font leur apparition. Il s’agit tant 
des livres qui portent sur l’histoire des inventions en général que des monographies des différentes 
branches de la technique. Citons pour les premiers celui du professeur allemand de génie 
mécanique père fondateur de la cinématique, Franz Reuleaux « Einführung in die Geschichte ⇒



Jurnalul literar22 Jurnalul literar 23
⇐
⇐

der Erfindungen » (Introduction à l’Histoire des Inventions) paru à Leipzig en 1884. Parmi 
les monographies mentionnons en Allemagne l’ouvrage de Ludwig Beck sur les techniques 

sidérurgiques, publié en 1903 et celui de Théodore Beck sur la construction des machines et en 
France la monographie d’Augustin Blanchet sur l’histoire du papier, paru en 1900 et celle de 
Charles Frémont sur les mécanismes. 

Mais une véritable percée vers la création d’une histoire des techniques, tel qu’elle est définie 
aujourd’hui, se produit avec la prise en compte de la technique et de son évolution dans les analyses 
historiques, économiques, sociologiques, politiques, philosophiques. La technique est ainsi intégrée 
dans l’histoire. L’histoire des techniques nous le rappelle bien. Cette dernière n’est autre chose que 
l’histoire tout court, enchaînée par le monde matériel, formule utilisée par Bertrand Gilles un des 
pères fondateurs de la discipline en France 

Les grandes synthèses philosophiques du 19ème siècle basées sur l’histoire de la Raison (Hegel, 
Marx, Comte) concernent et marquent de leur sceau aussi l’histoire des techniques. Les places 
occupées et les rôles joués par le positivisme et le marxisme pour l’évolution de celle-ci ont été 
déterminants. 

Le positivisme attribue le progrès de l’esprit humain au développement des  sciences dures 
(positives) et s’intéresse à l’ensemble du savoir humain. Il considère que celui-ci est disposé suivant 
un certain ordre qui permet d’en saisir les connexions et l’unité, plonge ses racines dans la pensée 
de Francis Bacon et de d’Alembert. Auguste Comte lui donne tout son éclat dans la deuxième 
moitié du 19ème siècle. C’est l’époque où l’on croit que grîce à la science (Maxwell est passé aussi 
par là) on parviendra bientôt à tout expliquer et comprendre. La technique est tout simplement 
intégrée à la science, est considérée science appliquée. Quant au marxisme il intègre la technique 
dans l’analyse économique et l’explication de l’évolution historique. Marx appelle en faveur d’une 
« histoire des organes productifs de l’homme social » à l’image de l’histoire naturelle de Darwin.  

C’est un des élèves d’Auguste Comte: le sociologue Alfred Victor Espinas qui publie à Paris 
en 1897 le livre « Les origines de la Technologie » dans lequel il insiste sur le rôle de l’histoire 
des techniques dans l’analyse historique et sociologique.

C’est dans ce contexte que Paul Mantoux, professeur de l’histoire du travail au Conservatoire 
National des Arts et Métiers, publie en 1906 son fameux livre « La Révolution Industrielle au 
18ème siècle. Essai sur les Commencements de la Grande Industrie Moderne en Angleterre », 
introduisant le concept de « révolution industrielle » si fréquemment utilisé aujourd’hui. C’est à 
cette même époque, en 1909, que l’ingénieur Conrad Matschoss devient professeur à la Technische 
Hochschule Charlottenburg où est créée la première chaire d’Histoire des Techniques dans une école 
d’ingénieurs. C’est toujours lui qui fonde le premier périodique dans le domaine : « Beiträge zur 
Geschichte der Technik und Industrie » (Contributions à l’Histoire des Techniques et de l’Industrie). 
Il a été très soutenu par la VDI, la société des ingénieurs allemands, après avoir publié en 1901 
le livre « Die Geschichte der Dampfmachine » (L’Histoire de la Machine à Vapeur) qui est non 
seulement une histoire interne des techniques mais fait référence aussi aux impacts sur la société 
et l’économie de l’énergie vapeur.

Paul Mantoux et Conrad Matschoss, membres du corps professoral de deux des plus prestigieux 
établissements d’enseignement technique en France et en Allemagne, incarnent bien les deux racines 
de l’histoire des techniques : celle issue de l’approche historique et sociologique imprégnée d’une 
idéologie de gauche, voire marxiste et celle issue de l’ouverture de la boite noire de la technique, 
proche du modèle de l’histoire des sciences, surtout celle de l’histoire de mathématiques.

Ces deux approches sont promues dans le cadre des sociétés savantes qui voient le jour dans 
plusieurs pays d’Europe. En Allemagne en 1901 est créée la « Gesellschaft für Geschichte des 
Medizine, Naturwissenschaft und Technik » (Société pour l’histoire de la Médecine, sciences 
naturelles et technique) suivie en 1926 de la « Georg Agricola Gesellschaft », société d’histoire 
des sciences et des techniques et en 1930 la société des ingénieurs allemands, la VDI, établit dans 
son cadre, une section spécialement dédiée à l’histoire des techniques. Entre temps en Angleterre a 
vu le jour, en 1920, la plus ancienne société qui s’intéresse uniquement à l’histoire des techniques, 
la « Newcomen Society » 

Si en Allemagne ceux qui s’intéressent à l’histoire des techniques sont souvent des ingénieurs, en 
France ce sont plutôt les historiens et sociologues regroupés autour de la revue « Annales d’histoire 
économique et sociale »  créée par Marcel Bloch et Lucien Febvre à Paris en 1929.  L’Ecole des 
Annales, orientée politiquement à gauche, milite pour une histoire engagée dans le présent, d’où 
son intérêt pour l’histoire des techniques.

C’est dans un numéro spécial de la revue de l’Ecole des Annales que Lucien Febvre lance, 
en 1935, un manifeste pour la création d’une nouvelle branche de l’histoire – l’histoire des 
techniques. Il considère qu’il y a trois étapes qui doivent être franchies pour cela : l’élaboration 
d’une histoire technique des techniques, œuvre des ingénieurs qui ont les connaissances nécessaires 
pour rentrer dans la boite noire de la technique ; une histoire des relations science-technique qui 
doit être, également et pour les mêmes raisons, l’œuvre des ingénieurs et des scientifiques et enfin 
l’intégration de ces deux histoires dans une histoire globale dans laquelle l’histoire économique, 
l’histoire sociale, l’histoire politique doivent être présentes. 

Dans les années 1930, la création en Europe d’une histoire des techniques est stimulée aussi 
par son développement aux Etats-Unis. Le livre de Lewis Mumford « Technics and Civilizations », 
paru en 1932, connaît un grand succès sur le vieux continent. Il met en avant deux techniques 
dominantes : l’énergie et les matériaux en fonction desquels un découpage de l’histoire en trois 
périodes (eo, paleo et neo technique) est proposé. Il s’agit de la mise en place d’une nouvelle 
périodisation en fonction des techniques qui sera développée après la Guerre.

Les philosophes de la première moitié du 20ème siècle sont eux aussi, comme leurs homologues 
des siècles précédents, concernés par la technique et son évolution. L’allemand Oswald Spengler 
publie en 1931 « Der Mensch und die Technik » (L’homme et la technique) livre dans lequel 
la technique, vue comme expression de la volonté faustienne de puissance propre à la culture 
occidentale, est suivie dans son évolution. Dans le stade du développement dans lequel elle est 
arrivée, elle transforme l’homme en esclave de la machine et est cause du désastre écologique.  

Après la Deuxième Guerre Mondiale, jusqu’au traité sur l’Union européenne (1992)
C’est dans le climat de guerre froide qui s’installe immédiatement après la Deuxième Guerre 

Mondiale, que l’idée d’unité européenne devient une affaire de mouvements politiques et un aspect 
essentiel de la politique des Etats européens. Après plusieurs prises de position et réalisations, tel le 
discours de Churchill à Zurich en septembre 1946, la création de l’Union occidentale (future UEO) 
et de l’Organisation européenne de coopération économique (OECE) au printemps 1948, l’alliance 
Atlantique et le Conseil de l’Europe au printemps 1949, la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 
1950, le traité de Paris instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) 
est signé en avril 1951. La CECA a un caractère supranational, son organe exécutif permanent, la 
Haute Autorité, échappant à toute intervention gouvernementale.

Depuis et jusqu’à la signature, à Maastricht, du traité  sur l’Union européenne (TUE) en 
février 1992 un long chemin a été parcouru. Un chemin difficile pavé de doutes, de scepticisme et 
même d’échecs, mais qui au bout du compte est un chemin de succès. Il est du, en grande partie, 
au pragmatisme de la démarche, celle de la politique des petits pas qui évite toute controverse 
théorétique – idéologique (fédéralisme), lancée par Jean Monnet. C’est un processus qui met en 
avant les valeurs de paix, liberté, démocratie, droit de l’homme, justice, solidarité, valeurs défendues 
par les promoteurs chrétiens – démocrates qui se trouvent en tête de la construction européenne : 
Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi. Les socio-démocrates, tel le belge Paul-
Henri Spaak, s’engagent également.  

Jusqu’au traité de Maastricht qui marque l’aboutissement d’une évolution et en même temps 
le début d’une nouvelle phase de progrès de la construction européenne, quelques grandes dates 
jalonnent celle-ci, telles: Le Traité de Rome (1957) qui donne naissance à la CEE (Communauté 
Economique Européenne) et à l’Euratom (CEEA - Communauté Européenne de l’Energie Atomique) ; 
le Traité de fusion des trois exécutifs : CECA, CEE, CEEA (1965) ; l’entrée en vigueur de l’union 
douanière et du tarif extérieur commun (1968) ; le sommet de La Haye qui accepte le premier 
élargissement (1969) ; la première élection du Parlement européen au suffrage universel (1979) ; 
l’Acte unique européen (1985) qui établit les objectifs du marché unique et codifie la coopération 
politique européenne. 

Pendant les deux premières décennies, l’accent a été mis sur l’approfondissement de la construction 
européenne et à partir de la fin des années 1960 l’élargissement de celle-ci sera son autre facette. 
Après la chute du mur de Berlin, la perspective de  l’élargissement à l’Est a été à l’origine d’un 
large débat sur la définition de l’UE et de ses frontières qui a statué que : a la vocation d’être 
membre de l’UE tout Etat qui appartient géographiquement à l’Europe et dont les politiques et 
actions sont fondées sur les valeurs sur lesquelles l’Europe s’est engagée, évoquées plus haut. 

Mais je ne vais pas m’arrêter sur l’histoire de la construction européenne qui a fait couler 
tellement d’encre, je vais consacrer le temps qui me reste à l’histoire des techniques en Europe 

après la Deuxième Guerre Mondiale quand elle s’affirme académiquement. 
Le nouveau statut que l’histoire des techniques acquiert en Europe est du aux universitaires et 

chercheurs européens et à la collaboration avec leurs collègues des Etats-Unis. Ces derniers jouent 
désormais un rôle majeur dans le développement de la discipline. Ils se trouvent sur la première 
ligne du progrès dans le domaine, comme le prouvent le périodique “Technology and Culture” et la 
société américaine d’histoire des techniques, American Society for History of Technology – SHOT. 

Parmi ceux qui jouent un rôle important, en Europe après la Seconde Guerre Mondiale, dans 
l’essor de l’histoire des techniques en tant que discipline académique, il faut citer : en Grande 
Bretagne, Charles Singer, premier président de la British Society for the History of Science et de 
l’Union Internationale d’Histoire et Philosophie des Sciences, sous la direction duquel fut publié 
le prestigieux traité « A History of Technology » et Rupert Hall, professeur à Imperial College 
Londres ; en France, Maurice Daumas, directeur du Musée National des Techniques, professeur 
au CNAM et Bertrand Gille, directeur de recherches à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, professeur au Collège de France ; en Allemagne, Friedrich Klemm, directeur de la 
Bibliothèque et du Centre de Recherche en Histoire des Sciences et des Techniques du Deutsches 
Museum, professeur à l’Université de Munich. Ils ont tous publié des traités de référence et ont 
joué un rôle important dans la structuration de la discipline. D’autres professeurs et chercheurs 
des universités et musées des pays d’Europe vont y prendre part. Tels ceux travaillant dans les 
établissements mentionnés ci-dessus ; ceux des universités techniques de: Munich, Berlin, Aachen, 
Darmstadt, Eindhoven, Stockholm, Vienne; des universités de Oxford, Paris-Sorbonne, Nantes, 
Bochum, Hambourg, Barcelone ; les chercheurs du Science Museum de Londres, du Technisches 
Museum de Vienne, etc. Dans les pays d’Europe de l’Est doivent être cités ceux travaillant dans 
les universités et musées de Prague, Dresde, Budapest, Bucarest.

C’est à la même époque qu’est née, en Angleterre, l’archéologie industrielle, parent proche de 
l’histoire des techniques, qui étudie le patrimoine industriel et s’occupe de sa protection et mise 
en valeur. Kenneth Hudson ouvre la voie en créant, en 1963, à Londres le « Journal of Industrial 
Archeology » ; en 1967 est inauguré le premier site d’archéologie industrielle le « Iron Bridge 
Museum » de la vallée de Coalbrookdale. Cette nouvelle discipline se développe rapidement en 
Europe : Belgique, Allemagne, Suède, France. Les historiens des techniques jouent un rôle de 
premier plan ; c’est Maurice Daumas, par exemple, qui publie en France, en 1980, le premier 
livre dans le domaine intitulé « L’Archéologie Industrielle en France », après avoir contribué à la 
création, en 1978, du CILAC, la société française d’archéologie industrielle.

Mentionnons aussi le fort développement de la muséologie technique, après la Deuxième Guerre 
Mondiale. Un nombre relativement important de musées des techniques spécialisés dans diverses 
branches des techniques (automobile, aviation, mines, etc.), se créent, à côté des grands musées 
existants, dans les pays d’Europe occidentale. Des écomusées, sur le modèle de ceux développés 
aux Etats-Unis, voient également le jour à partir des années 1970. Tout ceci dans le cadre d’une  
action pour la promotion de la culture scientifique et technique. 

Les problèmes débattus après la Deuxième Guerre Mondiale concernent :
- la définition, l’identité de l’histoire des techniques, notamment histoire interne (histoire technique 

des techniques) ou externe (histoire sociale, politique, économique des techniques). 
- les aspects conceptuels : système technique (complexe, modèle), changement technique (rupture 

ou continuité, révolution industrielle), périodisation en histoire des techniques, méthodologie 
(structuralisme), 

- les relations de la technique au cours de l’histoire avec les sciences, l’économie, la société, la 
politique (la guerre), l’environnement, la philosophie, les croyances et les idéologies, 

- la sauvegarde de la mémoire technique : muséologie des techniques, archéologie industrielle, 
archives

- les relations avec d’autres disciplines qui lui sont proches : anthropologie, droit de propriété 
industrielle, prospective

- la place de l’histoire des techniques dans la culture, la recherche, l’enseignement et son 
organisation institutionnelle. 

Je m’arrête très brièvement seulement sur quelques aspects des problèmes mentionnés. Je donne 
la priorité aux aspects qui ont trait à l’identité de la discipline. 

Le débat histoire externe - histoire interne des techniques a reçu, jusqu’à la chute du mur de 
Berlin, des réponses très différentes en Europe de l’Ouest et en celle de l’Est. Dans les pays d’Europe 
occidentale la question histoire externe - histoire interne des techniques ne se pose plus, après 
Guerre, en termes de l’une ou l’autre, à l’unanimité on considère désormais qu’il s’agit de l’une 
et de l’autre, étroitement imbriquées. La question qui  perdure porte sur la profondeur à laquelle la 
boite noire de la technique doit être explorée quand on étudie son histoire. La réponse est d’adapter 
l’analyse de la boite noire aux besoins de l’histoire à étudier. Dans les pays d’Europe de l’Est 
c’est une histoire interne qui a apporté souvent une contribution importante au développement de 
la discipline, mais elle était sectaire, sortie du contexte. Certains vestiges sont encore là. C’est le 
cas de la Roumanie où l’histoire des techniques ne fait pas partie de la liste des disciplines dans 
lesquelles on peut s’inscrire en thèse. Les travaux sont toujours considérés comme appartenant 
aux différents domaines d’ingénierie ou des  sciences dures dont ils étudient l’histoire et dans le 
cadre desquels ils doivent être soutenus. Ceci pénalise gravement le développement de l’histoire 
des techniques en Roumanie.

Remarquons aussi que l’histoire des techniques est mieux implantée dans les pays de culture 
anglo-saxonne que dans ceux de culture latine. Ceci s’explique par le fait que dans ces derniers pays 
la technique a été et continue d’être considérée moins prestigieuse et intellectuellement valorisante 
que les lettres ou les sciences. C’est en l’Allemagne et en Angleterre que la discipline jouit de 
la meilleure place et cela depuis le 19ème siècle. Au début des années ‘90 en Allemagne il y a 
environ 20  chaires dans les universités. Une synthèse sur l’état de l’enseignement de l’histoire des 
sciences et des techniques a été publiée suite à la conférence « History of Science and Technology 
in Education and Training in Europe » qui a eu lieu à Strasbourg en 1998, sponsorisée par la 
Commission Européenne. 

En ce qui concerne la conceptualisation et la méthodologie, on note l’utilisation du structuralisme, 
théorie qui statue que les éléments (les structures) n’ont aucune existence séparée et ne prennent 
sens que dans leurs relations aux autres éléments existants dans le cadre d’un système. Très en 
vogue en économie, au début des années 1970, Bertrand Gille propose son utilisation en histoire 
des techniques. Il affirme que le structuralisme « est le seul moyen que la science ait trouvé 
jusqu’ici pour jeter un pont entre les deux ordres de recherches, trop souvent séparés : la recherche 
historique et l’analyse théorique ». C’est une contribution importante de l’historiographie européenne 
des techniques au développement de la discipline. La notion de système technique, défini comme 
l’ensemble des structures, simples et complexes, et des filières techniques, cohérentes et compatibles 
les unes avec les autres est une notion centrale en histoire des techniques. 

Cette notion mène aussi à celle de périodisation en histoire. Le découpage classique est souvent 
gardé et on décrit et analyse alors le système technique de l’une ou l’autre des périodes, solution 
choisie par Bertrand Gilles et la plupart des historiens des techniques en Europe. Mais la définition 
d’une nouvelle périodisation qui tient compte des techniques, notamment des techniques dominantes, 
est également promue. Le choix des techniques dominantes varie, pourtant l’énergie, les matériaux, 
l’information et les relations avec le vivant sont celles généralement utilisées. 

Maurice Daumas met en évidence, tout au long de l’histoire, cinq systèmes techniques, complexes 
techniques, comme il les appelle et met l’accent sur les interdépendances, les cohérences qui 
existent entre les structures et filières qui forment le système technique à la recherche incessante 
d’équilibre. Il considère que le changement technique se produit sans ruptures (révolutions) et son 
accélération tout au long de l’histoire, s’effectue suivant une courbe qui après le Néolithique, n’a 
connu qu’un seul point d’inflexion au moment de la Révolution Industrielle. Ce point de vue est 
contesté par un grand nombre d’historiens (surtout historiens de l’économie mais aussi historiens 
des techniques) qui considèrent qu’il y a plusieurs points d’inflexion, sinon de rupture, tel celui de 
la fin du 19ème siècle et celui que nous vivons aujourd’hui lié aux technologies de l’information. 

L’évolution, tout au long de l’histoire, des relations entre les techniques et les sciences, 
l’économie, la société, la politique et les guerres, l’environnement, la philosophie, les croyances et 
les idéologies, est abordée ou reçoit de nouveaux éclairages après la Deuxième Guerre Mondiale. 
Ces champs d’investigation se trouvent élargis à un rythme de plus en plus accéléré compte tenu 
des changements que notre monde connaît. Je m’arrête très brièvement, à titre d’exemple, sur 
quelques-uns, en commençant par les relations des techniques avec les sciences et l’économie qui 
occupent des places privilégiées et qui ont connu des changements importants. 

Ainsi l’histoire des relations science-technique, est revue. La technique n’est plus 
considérée, comme science appliquée. On met en évidence que jusqu’à la fin du 19ème 
siècle, à quelques exceptions près, la technique a précédé la science. Que même si à partir 

du début du 20ème siècle les deux sont intimement liées, si les techniques sont de plus en 
plus tributaires de la science et de l’esprit scientifique, elles sont loin d’être seulement 

science appliquée. Le domaine des relations science-technique s’enrichit et devient de plus en plus 
complexe au fur et à mesure que les nouvelles technologies apparaissent dans les divers  domaines 
tel : l’information et la communication, l’énergie, les matériaux, les biotechnologies. Le suivi de 
la problématique est désormais plus difficile. Dans le dernier numéro de « ICON », périodique de 
l’ICOHTEC, est publiée une étude sur la contribution de notre association à ce débat.

Les relations entre technique et économie sont tout aussi riches et substantielles que celles 
entre science et technique et ont continué de bénéficier de la même place privilégiée qu’elles 
occupaient déjà depuis le milieu du 19ème siècle. L’étude du processus  recherche - invention 
– innovation – développement, lie fortement l’histoire des techniques et l’histoire économique. 
L’économiste Joseph Schumpeter, l’auteur de « Business Cycles», publié à New York en 1939, y 
joue un rôle important, comme d’autres chercheurs américains, après Guerre. On met en évidence 
que l’accélération du changement technique est fonction de l’accroissement des investissements. 
François Caron, professeur d’histoire économique à l’Université de Paris IV – Sorbonne, considère 
qu’il est impossible d’analyser séparément le système technique et le système économique et propose 
la notion de « modèle » qui regroupe dans un seul ensemble ces deux systèmes. Il souligne que le 
disfonctionnement technique est source d’innovation et que plusieurs concepts utilisés en histoire 
des techniques et en histoire économique sont convergents tel ceux de « goulot d’étranglement » 
et de « demande d’invention ». L’histoire économique joue un rôle de locomotive pour l’histoire 
des techniques, en prenant en quelque sorte la place que l’histoire sociale, l’histoire du travail,  
jouait dans la première moitié du 20ème siècle. 

Après guerre, les recherches sur les relations technique – société se renforcent également. La 
technique est vue comme une construction sociale ; les choix la concernant sont orientés par des 
choix de société, façonnés eux-mêmes de plus en plus par les techniques. Les axes de recherches 
sont consistants et nombreux, surtout ceux concernant les relations technique société après la Seconde 
Guerre. Tel est le cas, du processus de rationalisation du travail qui entraine la disparition des 
industries traditionnelles, la concentration des entreprises, le remplacement accéléré des techniques. 
A partir des années 1990, le passage de la société industrielle à la société d’information, société 
en réseaux, dans l’établissement de laquelle la technique a eu un rôle déterminant, forme un autre 
grand sujet, qui dépasse les limites chronologiques qu’on s’est fixées.

Entre technique et politique existe également et depuis toujours des liens étroits, notamment 
dans le domaine militaire, mais aussi dans celui du civil.  La France qui depuis la fin du 17ème 
siècle, est le pays le plus centralisé d’Europe occidentale, en est un très bon exemple. Après la 
Deuxième Guerre, le rôle de l’Etat est capital quand il s’agit de la défense ou des grands projets 
de recherche. Les frontières entre le privé et le publique s’estompent face aux industries d’intérêt 
stratégique notamment l’énergie nucléaire ou l’informatique. La guerre qu’elle soit chaude ou froide 
a fortement contribué à l’accélération du changement technique. L’environnement et le réchauffement 
climatique commencent aujourd’hui à la concurrencer sur ce plan. Espérons que bientôt ils joueront 
le premier rôle, au niveau des politiques industrielles.

La technique et son histoire continuent à être présentes, après Guerre, dans l’œuvre des philosophes, 
anthropologues, ethnologues, épistémologues européens. C’est le cas du grand philosophe Martin 
Heidegger en Allemagne et Jacques Ellul en France Le premier dans son étude « La question de 
la technique  », publié en 1954,  affirme que la technique, qui est beaucoup plus que technique 
industrielle, caractérise le rapport de l’homme moderne avec le monde. Qu’elle est la métaphysique 
de notre temps. Jacques Ellul dans ses livres: « La technique ou l’enjeu du siècle » (1954), « Le 
système technicien » (1977), et « Le bluff technologique » (1988) considère qu’en partant de l’outil, 
la technique est devenue un processus autonome auquel l’homme est asservi. Mentionnons aussi 
l’anthropologue des techniques, André Leroi Gouhrand, avec ses deux livres : «L’Homme et la 
matière » (1943) et «Milieu et techniques» (1945) qui a fourni à la fois des principes théoriques, 
des cadres méthodologiques et une classification générale de l’action technique. 

Conclusion
En guise de conclusion je souhaite rappeler, qu’aussi bien l’histoire des techniques que l’idée 

d’unité européenne ont, à titre différent, des rapports avec les évolutions de notre monde qui se 
déroulent dans un rythme de plus en plus accéléré et compte tenu de la mondialisation, dans une 
interdépendance accrue. Le passage, ces dernières décennies, de la société industrielle à la société 
d’information en est un des aspects. Les crises que nous traversons, crises financières, économiques, 
énergétiques, d’environnement ne sont que le prélude et les composantes d’une crise de système 
avec une dimension morale importante. 

Elles mettent en cause l’ensemble de l’actuel système technico-économique, basé sur une croissance 
illimitée. Des réponses sont exigées, mais malheureusement elles se font attendre et quand elles 
existent sont bien timides. Au niveau des crises de l’énergie, de l’environnement et du changement 
climatique l’UE se trouve en tête de ceux qui essayent d’y répondre (voir la stratégie Europe 2000). 

L’histoire des techniques joue un rôle au niveau de l’évaluation et de la prévision technologique. 
Elle rappelle fort utilement que l’approche exploratoire utilisée dans la prospective ne peut pas 
être réduite à une simple extrapolation des tendances antérieures. Cette approche doit prendre en 
considération les multiples interactions qui existent entre diverses techniques à l’intérieur du système 
technique et entre celui-ci et tous les autres systèmes. Elle rappelle aussi que l’accélération continuelle 
du changement fait que celui-ci devient une variable essentielle de l’évolution technologique et 
qu’en conséquence il est difficile de savoir ce qui est cause et ce qui est effet.

Mais en dehors de son implication au niveau de la technologie et de l’économie l’UE doit veiller 
aussi au respect des valeurs, qu’elle affirme promouvoir (liberté, démocratie, justice, solidarité), au 
niveau politique et social. Ici aussi elle a enregistré des succès, mais aussi quelques échecs. Tel a 
été le cas pour certains aspects concernant l’intégration des pays PECO. La stratégie (les critères 
de Copenhague), arrêtée n’a eu en vue que l’efficacité, sans tenir compte suffisamment de l’histoire 
d’après la Deuxième Guerre Mondiale de ces pays. Ainsi dans plusieurs d’entre eux, le pouvoir 
réel est resté entre les mains de ceux qui le détenaient à l’époque communiste. Ceci, en dehors 
de l’aspect moral inacceptable, compte tenu du caractère criminel du communisme, est la cause 
principale de la corruption et du mauvais fonctionnement de certaines institutions, dont la justice.

Ainsi qu’il s’agisse des choix technologiques, économiques, financiers, sociaux, politiques, je 
suis convaincu, que la seule voie pour éviter ou sortir de l’impasse est celle du respect des valeurs ; 
c’est le retour aux fondamentaux qui s’impose. L’histoire par l’éclairage qu’elle jette sur le passé se 
trouve dans une position privilégiée et l’UE doit veiller à ce que toutes les valeurs qu’elle affirme 
défendre soient rigoureusement prises en compte. L’efficacité doit cesser de dominer l’éthique.

Alexandru HERLEA
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de Lettres, Université Babes – Bolyai, Cluj - Napoca 

Résumé conférence: 
Tricentenaire Brancovan: politique, culture, 

valeurs

Le 15 août 1714, les ambassadeurs européens 
auprès le Sultan de l’Empire Ottoman assistaient, 
à son invitation, au spectacle de l’exécution du 
Prince Constantin Brancovan, de ses quatre fils 
et de son gendre. En reniant leur croyance, ils 
auraient pu échapper à ce sort tragique qui n’était 
que la conséquence de la place que le prince 
roumain occupait sur la scène internationale de 
l’époque. Les presque vingt six ans du règne 
de Constantin Brancovan – un record absolu 
pour cette période d’incessante instabilité – 
commencent sous les auspices de la défaite des 
Turcs sous les murs de Vienne et de l’ascension 
du pouvoir des Habsbourg dans le sud est de 
l’Europe. Le prince a donc du trouver une 
difficile formule de cohabitation avec les trois 
grands pouvoirs antagonistes (les Autrichiens, les 
Russes et les Turcs), moyennant un art exquis 
du compromis politique.

 En même temps, sous le règne de Constantin 
Brancovan, prince éclairé, l’art et la culture 
en général, connaissent un grand essor et un 
renouveau indéniable, d’une réelle originalité. 
Le progrès de la littérature en langue roumaine, 
l’intense activité typographique, la richesse de 
la bibliothèque privée du prince – qui possédait 
même les plus récentes éditions des grands 
auteurs byzantins (publiées par Du Cange), 
le haut niveau de l’enseignement offert par 
l’Ecole princière, la splendeur des églises et 
des monastères édifiés ou seulement restaurés, 
la beauté architecturale et artistique des palais et 
résidences officielles, le raffinement de la cour, 
dévoilent l’envergure culturelle du prince. Celle-
ci s’exprime en grande partie par sa largesse, 
dans la tradition byzantine, envers l’Eglise et 
ses œuvres culturelles ; la culture et l’art restent 
principalement, à cette époque, un apanage 
ecclésiastique. Les prémisses culturelles apparues 
pendant la seconde moitié du XVIIème siècle se 
sont épanouies. Elles mélangent la tradition locale 
avec les influences du Baroque européen et de 
l’Orient islamique, dans une originale formule 
éclectique nourrie par l’art byzantin. Cet esprit 
de « renaissance byzantine » est l’un des traits 
les plus surprenants de la culture de l’époque, 
une dernière affirmation de l’internationalisme 
hellénique, avant la naissance du nationalisme 
hellénique sous l’influence accrue des Lumières.

Cette conférence se propose de présenter 
les quelques traits essentiels de la culture et de 
l’art pendant le règne de Constantin Brancovan 
(traditionalisme, byzantinisme, polémique 
confessionnelle contre le Catholicisme et la 
Réforme, adhésion aux valeur culturelles de 
l’humanisme européen pré-moderne) et de les 
aborder dans leur contexte politique.

En guise de conclusion nous soulignerons 
l’importance, dans l’histoire de la Roumanie, 
de Constantin Brancovan, ce repère de courage, 
dignité et moralité pour lequel l’identité, l’îme, 
les grands principes sont des valeurs non-
négociables.  D’autre martyrs roumains ont suivi 
son exemple dans l’histoire du pays, surtout dans 
celle du XXème siècle.

Vlad Bedros – CV 
Vlad Bedros, docteur en histoire de l’art, est 

maître de conférences à l’Université Nationale 
des Arts de Bucarest, où il enseigne l’art 
roumain médiéval, et est chargé de recherche 
à l’Institut d’histoire de l’art « G. Oprescu » 
de l’Académie Roumaine. Dans les domaines 
de l’art roumain des XVème et XVIème 
siècles et de l’héritage artistique arménien en 
Roumanie, il a publié plusieurs articles et pris 
part à plusieurs conférences internationales. Il 
a aussi participé au projet de réalisation d’un 
répertoire iconographique des peintures murales 
de l’époque du Constantin Brancovan dans 
le district de Vîlcea. Vlad Bedros est ancien 
boursier du Collège « La Nouvelle Europe » de 
Bucarest et, actuellement, boursier postdoctoral 
de l’Académie Roumaine.

Résumé conférence:  
La musique classique en Roumanie au 

XXIème siècle.

De nos jours, des genres musicaux oubliés 
au fil du temps ( musique médiévale,  de la 
Renaissance, du Baroque, etc.) sont de retour dans 
les différents festivals, dans les ensembles, allant 
des petites formations de musique de chambre 
jusqu’aux grands orchestres symphoniques 
et dans les spectacles de grande envergure, 
vocal-symphoniques. En Roumanie, la situation 
politique et économique n’a pas été et n’est 
pas favorable à la musique classique qui est, en 
quelque mesure, négligée.

Mon exposé se propose de faire:
a) une courte incursion dans l’histoire de 

la création et de l’évolution des ensembles 
orchestraux et d’opéra – des premières institutions 
officielles de Roumanie (les Orchestres 
Philarmoniques de Bucarest et de Iasi – 1868) 
, en passant par la période communiste (qui 
voit l’épanouissement des collectifs musicaux 
en même temps que le refus des valeurs 
autochtones : Enescu, Rogalski, Celibidache), 
jusqu’à aujourd’hui, quand apparait un déclin tant 
au niveau de l’interprétation que dans l’intérêt 
manifesté par le public pour la musique classique.

b) une analyse de la situation actuelle des 
orchestres autochtones, du point de vue culturel 
et financier, impliquant la responsabilité du 
Ministère de la Culture dans leur situation. De nos 
jours, les formations orchestrales symphoniques  
n’ont jamais été aussi nombreuses. En effet, 
outre les 18 orchestres philarmoniques importants 
(créés aux XIXème et XXème siècles.) un grand 
nombre d’ensembles nouveaux est apparu dans 
les dernières années, en partant de quelques 
orchestres soutenus par l’état (ceux de Pitesti, 
Giurgiu, Miercurea Ciuc), jusqu’aux orchestres 
privés (« Bucharest Symphony Orchestra », 
« Romanian Philarmonic Orchestra », « Silvestri 
Orchestra ») et ceux de la jeunesse, (« l’Orchestre 
Roumain de la Jeunesse », « Notes & Ties », 
« Sibiu Youth Orchestra », etc).

c) une évocation du problème de l’indifférence 
du public jeune face à la  musique symphonique. 
On constate une réduction substantielle de leur 
présence aux concerts symphoniques (moins aux 
spectacles de l’opéra), la moyenne d’îge des 
auditeurs dépassant 40 ans. Il y a une multitude 
de projets pour attirer le public vers la musique 
classique (financement par l’état, ou bien par les 
particuliers), mais seuls les orchestres de jeunes 
passionnés, ceux qui combinent l’élément musical 
avec celui du théître instrumental, où l’artiste est 
proche du public attirent la jeunesse. 

VLAD AGACHI – CV
VLAD AGACHI est l’un des jeunes chefs 

d’orchestre roumains les plus actifs , son 
éducation musicale a été marquée par Daniel 
Barenboim, sous la direction duquel il a fait 
un stage de perfectionnement à la Staatsoper 
Berlin. En Roumanie, il est le chef d’orchestre 
et le fondateur de l’orchestre Notes & Ties à 
Cluj-Napoca, sa ville natale, et le chef d’orchestre 
de l’Orchestre Philarmonique de Piteşti. Cette 
année il a été invité en tant que chef d’orchestre à 
l’Opéra National de Cluj-Napoca. A l’étranger, 
Vlad Agachi , grîce à une bourse Seiji Ozawa , a 
participé au Festival International de Musique 
de Tanglewood ,aux Etats Unis, où il a étudié 
avec André Previn, Charles Dutoit, Miguel Harth-
Bedoya. Il a enrichi son expérience avec Christian 
Badea, Jorma Panula et Yoel Levi. Il s’est 
formé à l’Université Nationale de Musique de 
Bucarest, où il a fini parallèlement deux sections: 
celle de chef d’orchestre (chef de promotion 
sous la direction des professeurs Dumitru Goia 
et Petru Andriesi) et celle d’instrumentiste 
-  trombone. A l’heure actuelle son programme 
de travail est orienté vers le renouvellement de 
l’intérêt du public pour la musique classique 
en organisant une série d’événements musicaux 
liés à ce problème (concerts, flash mobs, etc.).

⇒
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IN MEMORIAM 
Constantin POPESCU CADEM

De la stînga la dreapta, Constantin Popescu Cadem, 
împreună cu Cicerone Poghirc și Nicolae Florescu

Accent

Sütö András pe 
vremea Regiunii 

Autonome Maghiare 
(sau invers)

De ce „sau invers”? Pentru 
că perioada respectivă a fost 
realmente „vremea lui Sütö 
András”, cînd antiromânismul 
şi comunismul său, pentru care 
astăzi i se ridică statui, puteau 
să zburde în voie.

În cele ce urmează n-am să 
pun accentul pe antiromânismul 
lui Sütö ( de care, între timp,    
s-au contaminat, se pare, pînă 
şi românii), ci pe comunismul 
NKVD-ist al ilustrului scriitor, 
aşa cum răzbate acesta din 
zugrăvirea „realităţilor” Regiunii 
Autonome Maghiare (RAM) – 
comunism ce continuă să fie 
incomparabil mai incriminant 
decît antiromânismul.

Acestea fiind spuse, mai 
întîi cîteva repere istorice. 
Cum s-a născut RAM? Unii 
ar răspunde, probabil, în felul 
următor: pe la sfîrşitul anilor 
’40, după preluarea totală a 
puterii de către comunişti, noua 
putere, profitînd de rearondarea 
administrativ teritorială (trecerea 
de la judeţe la regiuni şi raioane), 
a creat, prin comasarea fostelor 
judeţe  Trei  Scaune,  Ciuc, 
Odorhei şi (parţial) Mureş, 
această regiune autonomă, ca o 
expresie a „înţeleptei politici” a 
partidului faţă de naţionalităţile 
conlocuitoare, în speţă faţă de 
minoritatea maghiară, grupată 
relativ omogen în secuime.

Noi am formula altfel, ba, 
dintr-un anumit punct de vedere, 
chiar invers acest proces de 
geneză. Am spune că s-a recurs 
la amintita rearondare tocmai 
pentru a se putea crea, mai lesne 
şi mai discret, respectiva regiune 
autonomă. (După cum, pentru 
desfiinţarea ei, s-a apelat, pînă la 
urmă, tot la o rearondare – prin 
revenirea la judeţe!).

Cî t  pr iveş te  „ în ţe leapta 
poli t ică”,  aceasta n-a fost 
decît expresia recunoştinţei – 
răsplata bine-meritată acordată 
colaboraţioniştilor maghiari. 
Ce fel de colaboraţionism? Cu 
ocupantul sovietic, cu structurile 
comuniste ce se înfiripau, cu 
Puterea comunistă – mai apoi. În 
ce scop?   Într-unul etnic sau, mai 
bine zis, etno-politic, nicidecum 
într-unul politic propriu-zis. Cu 
ce finalitate? Păstrarea Ardealului 
de Nord sau (după verdictul din 
1947 al Conferinţei de Pace 
de la Paris) măcar obţinerea 
autonomiei acestuia în cadrul 
statului român. (Am tratat pe 
larg subiectul în cîteva numere 
anterioare ale revistei).

Acesta a fost contextul istoric 
în care a apărut RAM, ca o 
răsplată a colaboraţionismului 
maghiar sau, mai degrabă, ca 

un „premiu de consolare”. De ce 
premiu de consolare? Pentru că 
obţinerea respectivei autonomii 
(alături de Universitate maghiară 
la Cluj, IMF maghiar la Tîrgu 
Mureş etc.) a fost departe de a-i 
mulţumi pe ungurii din Ardeal. 
De ce spunem asta? Dar mai 
bine să ne întoarcem la uneltele 
noastre, la citate.

D-l Jakab Antal, la data 
de 6 martie 1992, publică în 
prestigiosul „Brassoi Lapok” 
articolul „Păduchele” (A tetü), 
articol ce îl viza direct (inclusiv 
„apelativul”) pe Radu Cîmpeanu, 
în intenţia de-al sancţiona pentru 
„trădarea UDMR-ului”. Ambalat 
în discursul său punitiv, d-lui 
Jakab îi scapă, la un moment dat, 
următoarea „confidenţă”:

…Radu Cîmpeanu a venit cu 
mari promisiuni pentru noi (…) 
şi iată că în urmă cu doi ani  
i-am acordat cu toţii votul. Nu 
pentru prima oară, dar şi de 
această dată ne-am păcălit, aşa 
cum ne-am păcălit şi pe vremea 
lui Petru Groza.

Trebuie să înţelegem că 
există o analogie în ceea ce 
priveşte promisiunile celor doi 
şi unanimitatea susţinerii care 
le-a onorat. Nu pricepem însă 
prea bine cum e cu păcăleala. 
Radu Cîmpeanu i-o fi păcălit – 
pierzînd (lamentabil) alegerile 
din 1990 şi, mai cu seamă, 
părăsind „Convenţia” mai apoi, 
„spre a nu fi părtaş la pretenţiile 
udemeriste”, dar Groza? De ce 
oare s-au păcălit conaţionalii 
d-lui Jakab, la vremea respectivă, 
cînd regimul comunist le-a 
dăruit autonomia „Pămîntului 
Secuiesc”, sub forma RAM? 
Ce alte promisiuni (mai mari) 
li s-au mai făcut – şi nu au 
fost respectate – pe vremea lui 
Petru Groza? Ce altceva se poate 
deduce din cele de mai sus, 
decît că atît pretenţiile, cît şi 
promisiunile respective depăşeau 
„derizoria” autonomie secuiască? 
(Şi, extrapolînd, ne putem întreba, 
cu îndreptăţită îngrijorare, ce 
fel de promisiuni au făcut, 
la rîndul lor, prezidenţiabilii 
preferaţi şi votaţi, în bloc, de 
către minoritarii maghiari – în 
anii de după ’90?)

După ce ne-am lămurit ce 
a reprezentat şi cum a apărut 
RAM, va trebui să completăm 
imaginea pe care am încercat s-o 
schiţăm (inclusiv în nişte scrieri 
anterioare) în ceea ce priveşte 
realităţile din respectiva enclavă, 
în speţă cele privitoare la secui – 
în calitatea lor de, totuşi, cetăţeni 
ai statului român (şi, evident, cu 
referire la statutul românilor cu 
care „convieţuiau”).

Vom cita, în acest sens, 
din Sütö András, cel ce în 14 
octombrie 1990, la Viena, ţinea 
discursuri „între două pogromuri” 
(„A hét”, nr. 44/1 XI 1990), iar 
cu trei ani mai tîrziu, la Duna 
TV (19 martie 1994) declara 
următoarele:

După decembrie ’89, toată 
puterea a rămas în mîinile 
nomenclaturii comuniste, singura 
opoziţ ie democratică f i ind 
reprezentată de către unguri. 
Pentru a ne intimida, pentru 
a ne servi o lecţie, Puterea 
provizor ie  a  ins trumentat 
pogromul antimaghiar din 20 
martie 1990. După care, făcîndu-
ne răspunzători pe noi de cele 
întîmplate, a folosit evenimentele 
tragice de la Tîrgu Mureş ca 
pretext pentru înfiinţarea SRI. 
(Comentariile credem că, astăzi, 
ar fi de prisos!)

Să vedem, însă, ce scria 

acelaşi Sütö András, în urmă 
cu peste 50 de ani, pe vremea  
comunismului „atotbiruitor” şi a 
(astăzi rerîvnitei) RAM. Fireşte, 
ne interesează, în primul rînd, 
realităţile din respectiva enclavă, 
aşa cum transpar acestea, la 
o citire mai atentă, din textul 
d-lui Sütö, dar, nu putem nega, 
ne interesează şi  ce hram 
purta, la acea vreme, vajnicul 
anticomunist din perioada post-
decembristă.

Este vorba despre volumul 
Te slăvim ţară nouă, o culegere 
de reportaje apărută, în 1960, 
la ESPLA, în care,  într-o 
companie selectă (Miko Erwin, 
Nagy István, Romulus Rusan 
etc.), Sütö András vorbeşte, 
cu aplicaţie, despre „oameni şi 
locuri” (din RAM). Reproducem 
din cel de al treilea reportaj 
semnat de susnumitul, intitulat 
Zile noi – obiceiuri noi:

Cu învăţătorul Biro Dénes 
am vorbit la Sîngiorgiu de 
Pădure despre viaţa şi munca 
de azi a învăţătorilor, despre 
cunoştinţele numeroase ce 
trebuie transmise copiilor. Şi, 
din vorbă în vorbă, am ajuns la 
problema cea mai importantă: 
cum creşte şi se dezvoltă în 
inima copilului mlădiţa gingaşă 
care se numeşte dragoste de 
ţară. Biro Dénes vorbeşte cu 
însufleţire, căci în copilărie şi-a 
dat seama ce a însemnat otrava 
naţionalismului. Cum n-ar face el 
totul ca acum, cînd în Republica 
Populară Română fiecare om 
al muncii, fără deosebire de 
naţionalitate, şi-a găsit patria sa 
adevărată, liberă, să cultive cu 
conştiinţa educatorului comunist 
sentimentul măreţ al dragostei 
pentru patria comună a celor ce 
muncesc! Faptul că a devenit un 
cetăţean egal în drepturi, şcoala 
din Odorhei, bursa, posibilitatea 
minunată de a munci, aprecierea 
acordată învăţătorului – toate 
sînt datorate Republicii Populare 
Române, politicii naţionale 
leniniste a partidului.  Din 
iniţiativa învăţătorului, copiii 
din Sărăţeni, alături de cîntece 

maghiare intonează cîntece 
româneşti. Ei se străduiesc 
să cunoască comorile culturii 
poporului frate român. S-a 
organizat la căminul cultural 
un curs de limba română; cei de 
la cămin plănuiesc organizarea 
unei excursii la Bucureşti şi la 
Doftana, unde fiii credincioşi 
ai partidului nostru au suferit 
pentru prezentul liber, luminos. 
Ei  au ini ţ iat  un ciclu de 
conferinţe despre luptele comune 
ale poporului român şi ale 
naţionalităţilor conlocuitoare, 
despre trecutul şi prezentul lor.

 Aş vrea să amintesc, 
în încheiere, de un fenomen 
nou, emoţionant, din Regiunea 
Autonomă Maghiară, un obicei 
născut din sentimentul puternic 
al patriotismului socialist . 
În ziua de 30 decembrie, la 
Sărăţeni, 19 tineri s-au urcat 
pe scenă, îmbrăcaţi în haine de 
sărbătoare. Tineri de 18 ani. 
(După un vechi obicei urmau 
să fie declaraţi majori. Dar cît 
de mult s-a schimbat, s-a înnoit 
acest vechi obicei!) În ajunul 
serbării, aceşti tineri – după un 
curs voluntar de două săptămîni 
– au avut de trecut un examen de 
drept constituţional. Cunoscînd 
temeinic Constituţia republicii 
noastre, au fost declaraţi majori. 
(…) ,,La examen toţi au răspuns 
bine” - îmi spune învăţătorul 
Biro Dénes, cu un sentiment de 
mulţumire. El organizase cursul.

Deci, către sfîrşitul anilor ’50, 
pe vremea RAM, Sütö András, 
marele justiţiar anticomunist 
postdecembrist, slăvea regimul 
comunist şi „minunatele condiţii 
create de partid”, în cel mai 
autentic stil proletcultist al 
epocii!

Doar atît că ceea ce (de)scria 
susnumitul, la acea vreme, nu 
reflecta realităţi ale locului, ci 
imagini „paralele”, ficţiuni (pre)
fabricate pe gustul regimului 
şi în concordanţă cu dogmele 
acestuia, ca, de pildă, dragostea 
secuilor pentru „patria comună 
a celor ce muncesc”, izvorîtă 
din „luptele comune împotriva 
exploatării şi exploatatorilor”, 

din „sacrificiul fiilor credincioşi 
ai partidului etc.

Trebuie să remarcăm, însă, în 
reportajul lui Sütö şi niscaiva 
scăpări revelatoare. Astfel:

 -  copi i i  d in  Sără ţen i , 
DIN INIŢIATIVA ÎNVĂŢĂ-
TORULUI, alături de cîntece 
maghiare intonează şi cîntece 
româneşti (pe post de „Au claire 
de la lune/Mon ami Pierrot” – 
cum ar veni.);

 - ei SE STRĂDUIESC să 
cunoască cultura poporului 
român, frate cu POPORUL 
m a g h i a r  ( î n v ă ţ î n d  l i m b a 
română…cîntînd, din iniţiativa 
proprie a învăţătorului!);

 - s-a organizat la căminul 
cultural un curs de limba română 
(de ce şi pentru cine?!);

 - cît priveşte „înduioşătoarea” 
poveste cu majoratul, doar atît că, 
la vremea respectivă, Constituţia 
ţării se studia în şcolile din RPR, 
ca materie obligatorie – şi nu prin 
cursuri „voluntare” organizate 
din iniţiativa personală a cuiva.

Cam aşa arăta RAM pe vremea 
lui Sütö András – şi Sütö András 
pe vremea RAM!

Ridicaţi-i statuie, că merită! 
Pentru cameleonism – fireşte!!!

Zeno MILLEA

Constantin Popescu-Cadem 
(27 iulie 1928 – 17 iunie 2014), 
istoric literar, editor și poet, a 
părăsit această lume, lăsînd în 
urmă amintirea unui om de litere 
pasionat de munca sa, a unui 
cercetător avizat al arhivelor, un 
iscusit iscoditor al fascinantelor 
unghere ale literaturii române. 
Seria de articole însoțite de probe 
documentaristice, publicate în 
revista Manuscriptum, încă din 
1975, sub denumirea Document în 
replică, importantele clarificări și 
rectificări la biografia lui Tudor 
Arghezi, numeroasele documente 
ce aduc modificări esențiale în 
ceea ce privește viața și opera 
unor scriitori români precum 
Mihai Eminescu, I.L. Caragiale, 
Ion Minulescu, Octavian Goga, 
Mihail Sadoveanu, Mateiu I. 
Caragiale, E. Lovinescu, Emil 
Cioran etc., descoperirea și 
editarea tezei de licență a lui 
Mircea Eliade, Contribuții la 
filosofia Renașterii, în 1984, și 
editarea în 1992 a tezei de doctorat 
a istoricului religiilor, Psihologia 
meditației indiene. Studii despre 
yoga, jurnalul lui Alexandru 
Busuioceanu, Caietele de la 

miezul nopții, ampla monografie 
Titu Maiorescu în fața instanței 
(2002), precum și volumul de 
versuri Rondeluri (2003) vorbesc 
despre sîrguința, sensibilitatea 
și spiritul său investigativ, 
transgresînd obișnuitul lumii 
literare. Pe calea luminii, veșnică 
aspirație a sufletului, îl însoțesc 

gîndurile noastre pe cel care, 
deseori, surprins, pe scena vieții, 
în exemplare reprezentații de fin 
umor, a fost învins de perpetua 
ironie a sorții.

Dana DAD


