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1903 -1977 

30 de ani de la moarte 

"Deşertul solitudinei atente 

Din oaza unor visuri vegetale, 

Îmi urcă-n ceruri negre, colosale 

Ferigi de mari tristeţi arborescente. 

Acum apari, fum de morgane lente, 

Cu templu 'nşelător scobit în dale, 

Şi unde se revarsă pe căi paie 

Albastrul antilopelor absente. 

Nisip încins imită 'n mers izvoare. 

Lumină virtuală, fără nume, 

Îmi tremură grădini 

- fantomă 'n soare. 

Din jocul ireal pe-o plânsă lume, 

Ni s'ar desface'n zări dogorâtoare, 

Imperiale, jlorele postume". 
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Centenar Mircea Eliade 

[Note din Italia] 

Dela Rialto la Lido ,"pom,al ne dace in "ei sJ"'a'; de 
ceas. Ieşim În mare. Palalul Dogilor şi Campanile se 
deosebesc Încă cenuşii. Ne loveşte vînt rece. Privim 

lIlult timp insula cu cimitirul. În faţa debarcaderului, două 
hoteluri, grandioase, tixite de englezi şi americani În timpul 
băilor. Ne Îndreptăm spre plajă pe o şosea largă, luminoasă. 
Trecem printr-un pavilion În care ne Îmbie negustori de 
porţelan uri, de covoare, de curiozităţi locale. Plaja e pustie. 
Valuri verzui, line, se urmăresc, Înaintează şi se scurg obo
site, cernÎnd nisip. Aşteaptă. 

Ea Întoarcere, soarele apune alături de cetate. Nouri 
răsfrînţi se Învineţesc şi se Însîngerează. Se aude, pe apă, 
răsunet de clopote. În faţa Cheiului sclavi/or mişună gondo
le. Ne apropiem. Încep a se distinge trecători pe ţărm. Car
tolina postale. Ne urcăm În Campanile. Cu privirea în cer
cuim întreaga cetate. Amestec trist de cenuşiu şi roşu deco
lorat. În jurul nostru se plimbă vizitatori cu Guide. Se 
desfăşoară hărţi. Pentru unii priveliştea din Campanile 
poate folosi la cunoaşterea geografică a Veneziei. 

Cu gondola pe Canal Grande spre San Marco. Noap
te caldă, cu lună. Luptăm anevoie Împotriva melancoliei. Un 
prieten se simte ispitit să CÎnte. Izbutim să-I împiedicăm. Nu 
se văd lumini. Palatele trec, unul dupii altul, tiicute, valuri se 
ridică pe treptele de marmurii. Parii vopsiţi aşteaptă zadar
nic gomlolierii care să-şi lege gondolele. La riistimpuri, 
liniştea apelor e sfişiatii de vapoare. Trecem pe lÎngă gomlo
le ce lunecă purtînd perechi, sau grupuri gălăgioase. Rugăm 
gOfUlolierul să treacă prin canale laterale. Senzaţii necunos
cute ne tulbură. Tiicem în întuneric. Nil găsim (leCÎt foarte 
puţine ferestre luminate. La colţuri, becuri slabe scurg 
lumină de opaiţe. Ne copleşesc amintirile. Simţim în nări 
lIloartea. Miros de mucegai, de ape stiitute; linişte şi trecut, 
umbre. Gondola alunecă neauzită. La colţuri gondolierul 
jluierii. Răsar alte gondole, tăcute, ce se pierd. Pare că se 
tem de zgomote. Se tem să nu se trezească din somn. Se tem 
sii nu fie privite. Alunecă În taină, se furişeazii precaut, fiirii 
să lase urme. Fiecare, am riimas singuri cu noi Înşine. În 
mintea jiecăruia se zbat alte gînduri. Tristeţi, Întrempte de 
inutile şi ridicule glume balcanice. Nu ne mai putem 
Împotrivi. Tăcem toţi, căutînd luna. 

Trecem pe sub Ponte dei Sospiri. Cu o zi mai Înainte, 
vizitasem închisorile Palatului Ducal şi puntea. Ajunse
serăm la lumină palizi. Am privit soarele cu alţi ochi. Răsu
jlam greu. Şi apoi am uitat. Ne amintim toate acestea treCÎnd 
pe canal. Ajungem pe Cheiul Sclavilor. Plătim cincispre
zece lire şi păşim spre Piazza. E aproape miezul nopţii. 
Pustie. S-a făcut frig. Nu sunt lumini vii deCÎt În localurile 
de consumaţie. Au mai rămas foarte puţine mese ocupate. 
Prin Piazza trec întîrziaţi grăbiţi. Ciţiva "giovani" cu pan
taloni largi, cravate "phantaisie" şi fiiră pălării vizitează 
barurile. Privim mult timp Basilica San Marco, Pallazzo şi 
Campanile. Pentru cea din urmă oară. Poate va trece mult 
timp şi nu le vom revedea. Cînd ne hotărîm să ne Întoarcem, 
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ne ferim privirile. Încercăm să glumim. Dar ne Împiedică un 
riisunet de clopot. Şi ne gîndim că poate Eminescu 1111 s-a 
Înşelat. Reculegere ... 

De vorbă <u Ciova •• i Papi.i. La Floren!a. Via 
Giambattista Vico, nr. 3. O casă cu etaje, din piatrii 
vînătă. Sun la cea dinlÎi uşă. 
- Signor Papini? 
-Di sopra. 
Urc scările hotărît să-mi Înăbuş emoţia. Nu izbutesc. 

Mă tulbură neliniştea ca şi În ceasul CÎnd am primit plicul cu 
scris urît, larg, pătat, din Florenţa. Îmi deschide servitoarea. 
Ajung într-o odaie înaltă, ticsită de cărţi, cu fum de ţigarii. 
Aştept cu ochii prin rafturi. Printr-o uşă nebănuită, între 
biblioteci, apare un bărbat lung, oacheş, cu părul dezordo
nat, fără guler. 

- Signor Eliade? Mi piace. 
Giovanni Papini nu e atÎt de urît pe CÎt se crede. E 

Înalt, zvelt, cu ochi vioi şi cearcăne negre de prea multe lec
turi. Nu se arată deloc stÎnjenit de vizite. Vorbeşte repe(le, 
neobosit, ţin tin du-şi cu privirile tovarăşul. Regretă că nil a 
întÎlnit nici un român la Florenţa care să-i traducă articolele 
pe care le-am publicat asupră-i. 

- Şi sunt prea bătrîn ca să mai Învăţ româneşte ... 
Fumează ţigară după ţigară. Ne oprim În faţa wJor 

rafturi pline cu traducerile operelor sale. Îmi Încarc braţele 
cu tălmăcirile Omului sfîrşit. Storia di Cristo se Întinde pe 
CÎteva rafturi. 

- Nu ştiu de ce 1111 s-a publicat povestea lui Crist În 
româneşte? Alexandru Marcu mi-a scris că va apărea la edi
tura «Fundaţiei Principele Carol», dar nu mai ştiu nimic. 
Cred că nu s-a tipărit Încă. 

Ne aşezăm aproape de fereastrii, pe scaune comode, 
lîngă cutia cu ţigări. ÎI Întreb de Omul renăscut, lmnarea 
lui Un uomo finito. 

Aşteptam cu sinceră neriibdare confesiunea friimîn
tărilor lăuntrice din jurul convertirii. Credeam că va ji o 
operă de artă şi o biograjie reprezentativă generaţiilor. E 
ceea ce ne intereseazii mai mult. Va fi rezolvarea unei pro
bleme pe care trebuie sii şi-o punii elita, ÎntruCÎt e necesară 
experienţa mistică unei conştiinţe contemporane [?J 

- Dumneata Îmi ridici prea multe greutiiţi dintr-o 
datii. [ ... J Deocamdată îţi riispund la cea dintÎi Întrebare. 
Omul renăscut e aproape gata. Nu-l public în cii, pentru cii 
eu nu sunt un scriitor care public pentru bani. Aştept 
apariţia altei ciirţi - opera mea definitivii - asupra căreia Îţi 
pot comunica amiinunte ce pot interesa, cred, pe români. 
Omul renăscut e o carte autobiografică de lin interes 
restrîns. 

- Şi cu toate acestea, dacii va ji scrisă ca Un uomo 
finito, va ciipăta o valoare reprezentativă. Mulţi dintre noi ne 
vom recunoaşte într-însul dupii cum ne-am recunoscut în 
Omul sfîrşit. .. 
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"Şi acum, Între noi doi. .. " 

O[)
CIOmbrie 1925. Aveam 18 ani - şi eram student. Eram 
li~er. Si~gurullucru pc ~are l-am a~ut.?e făc~t a fost să 
ma prezmt la Cancelana Umversltăţn cu dIploma de 

bacalaureat şi să mă Înscriu la Facultatea de Litere şi Filozofie. 
Îmi propusesem să LIImez o sumă de cursuri, dar, cum frec
venţa nu era obligatorie, m-am mulţumit să asist cu regulari
tate doar la primele lec~i. Apoi, aproape fără să-mi dau seama, 
m-am trezit că vin din ce În ce mai rar la Universitate. Nu mă 
dezamăgiseră toţi profesorii, dar mi se părea că pot învăţa mai 
bine la mine În mansardă. Îmi amintesc primele lec~i ale lui 
Rădulescu-Motru. Avea atunci numai vreo 60 de ani, dar arăta 
mult mai bătrîn. Vocea Îi era stinsă, aproape nu mai vedea, 
mergea anevoie, rezemîndu-se În baston, şi nu recunoştea fi
gurile, nu reţinea numele. Cîţiva ani mai tîrziu, În urma unei 
operaţii, reÎntinerise complet. Cînd, în 1932, la reîntoarcerea 
din India, m-am dus să-I văd, părea cu zece ani mai tînăr. Dar 
lecţi ile lui din toamna anului 1925 mă descurajaseră. Am 
preferat să recitesc cu atenţie Cursul său de psihologie, care 
apăruse cu puţini ani mai înainte. 

P. P. Negulescu m-a impresionat prin hieratica lui rigi
ditate, pe care, fără îndoială, o socotea expresia supremă a 
stăpînirii de sine. Îşi ţinea trupul înţepenit şi vorbea rar, 
monoton , zîmbind cu măsură, ştergîndu-şi la răstimpuri gura 
şi fruntea cu o batistă pe care şi-o scotea, cu o discretie calcu
lată, dintr-un buzunar interior al hainei. Se spunea că' încearcă 
să-I imitc pe maestrul lui , Titu Maiorescu. Cursul pe care îl 
ţinea era intitulat "Enciclopedia filozofică" şi-şi propunea să 
arate dependenţa gîndirii filozofice de descoperirile şi progre
sul ştiinţific. În lecţiile pe care le-am ascultat, făcea apel la 
istoria tuturor ştiinţelor, de la astronomie la chimie. Asta ar fi 
trebuit să mă încÎnte, dar era ceva în înfăţişarea şi atitudinea 
lui P. P. Negulescu care mă ţinea departe. În primul rînd, com
plexul lui de superioritate, pe care-I trăda zîmbetul palid şi 

sardonic, neglijenţa cu care vorbea de metafizică, de marile 
sistcme filozofice, dînd a Înţelegc că toate acestea nu sînt decît 
"speculaţii fără contact cu realitatea". Credea numai în ştiinţă, 
şi asta cra lăudabil, dar nu era un savant: se infonna citind 
cărţi şi articole de popularizare. Asta facusem şi eu În liceu. În 
lecţiile pe care le-am ascultat, mi se părea că recunoşteam ade
sea pasaje din vreun volum din "Bibliotheque scientifique", 
celebra serie cu copertele roşii pe care o edita Flammarion. 

În al doilea rînd, mi-am dat repede seama că nu am de 
Învăţat lucruri noi, şi nici o metodă nouă, personală de la P. P. 
Negulescl1. Era un profesor onest şi care ştia multe, dar nicio
dată, ascullÎndu-l, n-am avu! sentimentul că învăţătura lui 
răspundea unei necesităţi interioare. Nu ghiceam în erudiţia 
lui setea de cunoaştere a lui Faust, ci numai munca persisten
tă şi metodică a cuiva care ţine cu orice preţ să se informeze, 
pentru că aşa îl obliga meseria. În fond, semăna cu premianţii 
pe care îi cunoscusem în liceu. Dacă i s-ar fi cerut să predea 
fi lozofia comparată, ar fi Învăţat-o cu aceeaşi răbdare şi 

destoinicie - dar după manuale. Calculat şi meticulos, nu s-ar 
fi încumetat să citească monografii şi articole de specialitate. 
Şi-ar fi pierdut prea mult timp, ar fi riscat să se lase antrenat 
În probleme laterale. Nu avea pasiunea cercetării ştiinţifice. Se 
mulţumea să se informeze; de cele mai multe ori , din rezu
matele sau sintezele scrise pentru nespecialişti. 
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În primul an de facultate, n-am prea avut de-a face cu 
P. P. Negulescu. Îmi aduc doar aminte că la un seminar despre 
presocratici m-am ridicat din fundul sălii şi am vorbit despre 
influenţele orientale, În care credeam atunci foarte mult. Cred 
că m-a remarcat, dar intervenţia mea nu i-a făcut o impresie 
favorabilă. Nu-i plăcea ca studenţii să introducă în discuţie 
puncte de vedere pe care el, profesorul, nu le socotise vrednice 
să fie discutate. Nu-i plăcuse, desigur, nici felul cum vor
bisem: repede, Înflăcărat, fără plan, uneori bîlbîindu-mă şi 

avînd aerul că ce spun este extrem de important pentru În
ţelegerea originii gîndirii greceşti. P. P. Negulescu prefera 
tinerii tăiaţi după calapodul lui , domoli, măsuraţi, şterşi. Încă 
din acea toamnă ÎI remarcase pe Posescu, care i-a devenit mai 
tîrziu asistent şi pe care l-ar fi voit succesor la catedră. E drept, 
Posescu nu lipsea de la nici o lecţic, zîmbea de cîte ori zÎmbea 
şi profesorul , îl Însoţea În cancelarie, umbla cu un pas În urma 
lui pe coridoarele Universităţii. De P. P. Negulescu şi de dis
cipolii lui aveam să mă lovesc neîncetat, şi ca student, şi, mai 
apoi, ca suplinitor al catedrei lui Nae Ionescu. 

* * * 

Mircea Florian era pe atunci conferentiar la istoria filo
zofiei. Îi citisem Încă din clasa a VI-a de li~eu Îndrumare În 
filozofie şi mă dusesem să-I ascult ca pe un vechi prieten. Nu 
m-a dezamăgit, dar nici nu m-a cucerit. Vorbea despre Berke
ley şi m-am Înscris printre primii la seminar. Am avut impre
s ia că ar fi voit să mă cunoască mai bine; era afabil , mă invita 
s ă-I întovărăşesc în libră rii , să cumpărăm cărţi pentru bibliotc
ca Seminarului. Pe atunci Mircea Florian era un bărbat În jur 
de 38 - 40 de ani , blond, zdravăn, aproape gras, mirosind 
întotdeauna a apă de colonie. De la cursurile şi conferinţele lui 
nu mi-au rămas decît foarte vagi amintiri. Avea o voce prea 
mică pentru corpolenţa lui şi parcă sugrumată de o emoţie 
secretă neÎnţeleasă. Îi plăcea să vorbească - şi să scrie - "fru
mos". Spunea, bunăoară , "crinul alb al filozofiei lui Niet
zsche ... " Prima lui carte se intitula Trepelnic sufletesc. Era şi 
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bibliotecar la Bibl ioteca Fundaţiei Regale 
şi-I zăream pe catedră, majestuos, citind to
muri vechi din "Revue philosophique". 
Cred că m-aş fi legat mai mult de el dacă 
n-ar fi existat Nae Ionescu. 
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Pe atunci, Nae Ionescu era, ca şi 

Mircea Florian, un tînăr conferenţiar de
abia de cîţiva ani la Universitate. Preda 
logica şi metafizica şi ~nea un seminar de 
istoria logicii. N-am să uit niciodată prima 
lecţie de metafizică la care am asistat. 
Anunţase un curs despre "Faust şi pro
blema salvării". Amfiteatrul "Titu Maio
rescu" era arhiplin şi am găs it cu greu un 
loc În fund, tocmai În ultima bancă. A 
intrat un bărbat brun, palid, cu tîmplele 
descoperite, cu sprîncenele negre, stufoase, 
arcuite mefistofelic şi ochi mari de un 
albastru sumbru, oţelit, neobişnuit de scli
pitori; cînd îşi repezea privirile pe neaştep
tate dintr-un perete în altul, parcă ar fi ful
gerat În amfiteatru. Era slab, destul de Înalt, 

Cei trei fraţi Eliade În 1924: Corina (13 ani), Mircea (17 al;i), Nicu (18 ani) 

îmbrăcat sobru, dar cu o neglijenţă elegan-
tă; şi avea cele mai frumoase şi mai expre-
sive mîini pe care le-am văzut vreodată., cu degete lungi, sub
ţiri, nervoase. Cînd vorbea, mîinile îi modelau gînctirea, su
bliniau nuanţele, anticipau dificultăţile, semnele de întrebare. 

A fost primit, cum se obişnuia pe atunci, cu aplauze; 
dar, Nae Ionescu le-a contenit, ridicînd brusc braţul: 

"Dacă aveţi dreptul de a aplauda, ne-a spus, ar trebui 
să-I ave~ şi pe acela de a huidul cînd nu v-o place o lec~e. Dar 
legea vă interzice huiduiala în sălile Universită~i. Aşa că vă 
rog să nu aplauda~ ... " 

S-a aşezat pe scaun, ~i -a rotit ochii pînă în fundul 
am fi teatru lui şi a Început să vorbească. Deodată, s-a lăsat o 
linişte nefirească, parcă to~ şi-ar fi ~nut răsuflarea. Nae Iones
cu nu vorbea ca un profesor, nu ţinea o lec~e, nici o conferinţă . 

Începuse o convorbire şi ni se adresa direct, fiecăruia în parte, 
parcă ar fi povestit ceva, ar fi prezentat o serie de fapte, pro
punînd o interpretare şi aşteptînd apoi comentariile noastre. 
Aveai impresia că lecţia întreagă e doar o parte dintr-un dia
log, că fiecare din noi era invitat să ia parte la discu~e, să-şi 
mărturisească părerile la sfirşitul orei. Simţeai că ce spune 
Nae Ionescu nu se găsea În nici o carte. Era ceva nou, proaspăt 
gîndit şi organizat acolo, în faţa ta, pe catedră. Era o gîndire 
personală şi, dacă te interesa acest fel de gîndire, ştiai că nu o 
puteai întîlni altundeva, că trebuie să vii aici să o primeşti de 
la un izvor. Omul de pe catedră ~ se adresa direct, îţi des
chidea probleme şi te învăţa să le rezolvi, te silea să gîndeşti. 

Nici n-am ştiut cum au trecut cele cincizeci de minute. 
Aproape că nu luasem note. Dar m-am trezit la sfirşitul orei 
hărtuit de Întrebări şi probleme: se lăsase oare Goethe ispitit 
de 'antropologia maniheistă a atîtor secte medievale, care 
supravieţuiseră camuflate pînă tîrziu În Renaştere? Problema 
răulw, aşa cum se desprindea ea din Faust, era greşit pusă şi 
deci irezolvabilă în cadrele filozofiei tradiţionale, sau pre
supunea o altă problematică şi se cerea dezbătută pe un alt 
plan? Şi multe alte întrebări de acest fel. 

Voi avea necontenit prilejul să vorbesc despre Nae 
Ionescu şi despre ce a însemnat el pentru tinereţea mea. Dar, 
evident, nu voi putea discuta alci gîndirea şi opera IUl, nici 

4 

influenţa pe care a avut-o asupra generaţiei mele. Mă voi 
multumi cu însemnări sumare, pe care le voi continua pc 
măs~ră ce relatiile mele cu Nae Ionescu vor deveni mai 
intime. Dar ast~ se va întîmpla mai tîrziu, cînd voi intra În 
redacţia "Cuvântului". Cît ar părea de curios, entuziasmul cu 
care descoperisem cursul lui Nae Ionescu nu mi-a dat 
îndrăzneala să mă apropii de el. Îi urmam cu regularitate 
prelegerile de logică, deşi mă atrăgeau mai puţin, pentru că în 
acel an profesorul preda un curs de logică matematică. La 
seminar nu m-am Înscris. Se comentau Regulae ad direc
tionem ingenii, text care, pe atunci, nu mă interesa. 

În preajma Crăciunului, nu mai dădeam pe la Universi
tate decît pentru lec~ile lui Nae Ionescu. Mi s~ părea totuşi că 
trăiesc din plin adevărata "viaţă de student". In fiecare seară, 
se aduna la mine În mansardă un grup de studenţi şi studente, 
majoritatea colegi de-ai mei sau de-ai lui Nicu, care era acum 
În al doilea an la chim ia industrială. Centrul Studenţesc 

Ilfovean, din care Taceam amîndoi parte, pregătea un cor pen
tru Crăciun, şi unele repetiţii aveau loc În mansarda noastră. 
Întîlnirile către căderea serii mi se păreau bogale în semnifi
caţii şi mistere. La început, nu ştiam cine va veni, nu-i 
cunoşteam pe noii mei colegi. Mansarda era luminată doar de 
lampa de pe birou. Din penumbră, apăreau chipuri necunos
cute şi îşi Taceau drum către soba de zid sau către pat, se lipeau 
de biblioteci. Îi ghiceam surprinşi şi fermeca~ de aceste două 
odăiţe, încărcate de cărţi şi obiecte curioase, insectare, pietre, 
retorte. În serile ploioase de la sfirşitul lui noiembrie, nou
veniţii se apropiau pe rind de soba de zid să-şi usuce hainele. 
Prezenta atîtor fete În mansarda mea mi se părea că face parte 
din mitologia studenţiei . Aşa îmi Închipuiam eu "viaţa de stu
dent", un amestec din Scenes de la vie de boheme, romane 
ruseşti şi literatură sămănătoristă. Fete sărace, care studiau 
medicina sau literele, Învăţînd o parte din noapte, la lumina 
slabă a unei lămpi cu petrol, Îndrăgostite, ameninţate de ftizie; 
băieti de ţărani sau de muncitori care-şi cîştigau viaţa dînd 
med;ta~i, găzdw~ în cămine insalubre, veghind pînă în zori În 
fata tratatelor de medicină sau inginerie, rezistînd tuturor is
pitelor de a se căpătui prin politică, cura~ şi naivi, "idealişti" 
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... reproşul cel mai grav pe care am avut Îndrăzneala să i-I aduc li fost că s-a ocupat de religii fără să fi avut un spi
rit religios. Niciodată nu am abordat subiectul acesta deschis, dar I'U Încape Îndoială că rezervele mele mai mult sau mai 
puţin explicite asupra unui punct atît de important nu aveau cum să nu-i displacă. Să fi fost vorba de o obiecţie Întemeiată? 
Să spunem că era mai degrabă o ipoteză care degenerase În convingere. Cu CÎteva săptămîni Înainte de a ne părăsi, a 
răspuns unui ziarist care-i amintea de reproşul meu, Într-un interviu, cii atitudinea lui faţii de religie nu era CÎtuşi de puţin 
aceea a unui savant. "Mă străduiesc să Înţeleg", spunea el. Fără Îndoială, dar savantul lUI face altceva. Iar dacă Îi Înţe
legi pe toţi zeii, Înseamnă că nu te interesează cu adevărat nici unul. Un zeu trebuie adorat sau blestemat. Nu poţi să ţi-I 
închipui pe lOII erudit. 

cum li se mai spunea, hotărîţi "să ducă lumina" la sate sau prin 
tîrguri uitate de Dumnezeu ş i să rămînă acolo pentru tot restul 
vie~i, luptînd împotriva malariei, ajutînd să se facă dreptate, 
clădind şco li . 

Evident, mitologia aceasta studenţească nu era pe de-a 
întregul inventată din lecturile mele. Făcea parte din spiritul 
vremurilor de atunci, o regăseam în literatura postsămănă
toristă, în revistele pe care le citeam, în fo ile studenţeşti. Eu 
Însă o elaborasem necontenit, introducînd elemente noi: bună
oară, personajul studentului surmenat, ameninţat de nebunie, 
dar neîndrăznind să-ş i întrerupă lucrul pentTu că tot i se părea 
că se afl ă În pragul unei "descoperiri" care ar fi revoluţionat 
gîndirea omenească ... 

În noaptea de Aj un 1925, am fost să cîn tăm colinde de 
Crăciun la Palat, la Mitropolie ş i la cîţiva profesori . La Palat, 
Regele Ferdinand ş i Regina Maria s-au între~nut cu fiecare 
din noi, în timp ce lacheii În livrele aurite ne Îmbiau, pe tăv i 

somptuoase, cu feli i de cozonac şi vin alb În pahare ieftine de 
sticlă verde. Regelc Fcrdinand se oprea în faţa studentelor şi le 
întreba, pe rînd, ce studiază: "Interesant, interesant!" repeta el. 

La Mitropolie, ca şi la celelalte gazde, am fost ospătaţi 
din belşug, şi, În preajma plecării, cineva ÎI căută discret pe 
casierul Centrului ş i Îi În mînă un plic. O parte din banii strînşi 
În noaptea aceea erau mai dinainte destina~ petrecerii noastre 
Într-o cîrciumă . Au mai ven it şi al~ colegi şi am rămas pînă 
aproape de dimineaţă, bînd, mîncînd, dar mai ales cîntînd, şi 
nu numai colinde de Crăciun. Eram vreo patruzeci - cincizeci 
de studen~ ş i studente, aşezaţi la mai multe mese lungi de 

. lemn, sub plafonul jos şi afumat - şi ne bucuram că ne aflăm 
Împreună În această cîrciumă ascunsă între troienele de 
zăpadă. Eu, Îndeosebi, eram fericit. Mi se părea că trăiam, în 
sfîrşit, "viaţa studenţească" pe care atîta o jinduisem. Mi se 
părea că totul în jurul meu este "nou" faţă de distracţiile noas
tre de altădată, din liceu. Prezenţa fetelor transforma această 
petrecere într-o dramaturgie inepuizabilă. Totul devenea posi 
bil alături de o studentă: idilă, pasiune, aventură, amiciţie; 
Vechiul Heide/berg; viaţa legendară a primilor studenţi români 
de la Începutul secolului al XIX-lea. Simţeam că, cel puţin, nu 
voi regreta că n-am trăit "v iaţa de student". În noaptea aceea, 
am băut mai mult ca de obicei, am sărutat fetele, am Învăţat să 
Îndrăznesc . 

Pe atunci, tinerii Învăţau să Îndrăznească mai ales În 
sălile de cinematograf. În iarna aceea, am fost şi eu de 
nenumărate ori la cinematograf, mai ales cu Thea. Şi tot cu ea 
îmi plăcea să rămîn ceasuri întregi în penumbra mansardei. 
Dar, În afară de o puternică atracţie fizică şi mare simpatie 
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Prima din cele trei pagini cu titlurile lecturilor lui 
Mircea Eliade asupra Religiilor misterice 

umană, Thea nu mi-a inspirat nici un fel de sentiment. Uneori, 
credeam că aş putea să mă îndrăgostesc de rca. Dar, de cîte ori 
uşa mansardei se deschidea şi auzeam paşii uşori ai R[icăi], 
rîsul ei scurt, grav şi senzual, simţeam cum începe să-mi bată 
inima. R[ica] avea obiceiul să vină la intervale destul de rare, 
dar întotdeauna pe neaşteptate şi sub pretexte neverosimile: 
să-i împumut cinci lei pentru tramvai sau să-i descifrez cîteva 
ti tluri greceşti sau să mă roage să- i cînt la pian tangoul ei 
favorit, la/ousie (ş i atunci trebuia să coborîm din mansardă, 

evitînd să dăm ochii cu părin~ i , să ne Închidem repede în 
salon, unde, ca $ă nu observe mama că am venit numai pentru 
la/ousie, eram nevoit să Încep cu alte bucăţi ... ) 
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Despre Mircea Eliade 

A\ 

I
n toate faze le v i e ~ii sa le Eliade a nutrit un puternic senti-
ment de "Îndatorare". Despre părinţii să i , el spunea că "Le 
datorez foarte mult. .. Ei mi-au pernlis să fac tot ce mi-am 

dorit: să vizitez Italia, să cumpăr tot felul de cărţi, să studiez 
ebraica ş i persana. Mi-au acordat o libertate enormă" (Ordeal 
by Labyrinth). Pînă la sfirş itul v i eţii , el a continuat să se simtă 
Îndatorat prietenilor să i din şcoala primară ş i cea secundară, 
coleg ilor din an ii stud enţie i ş i mai ales profesorilor lui. Lista 
de prieteni ş i colegi faţă de care Eliade se s imţea Îndatorat este 
lungă şi Îi include pe intelectualii ce făceau parte din grupul 
Critcrion, pe o seamă de spec ia li ş ti europeni şi nord-americani 
În istoria religiilor, precum ş i numeroşi ori enta li şt i , etnologi, 
ps ihologi şi oameni care Îi fuseseră studenţi. 

Întreţesută cu acest sentiment de Îndatorare era convin
gerea sa că avea vocaţia sintezei. EI scria la un moment dat că: 
"Mă consider a fi o s inteză: tată l meu era moldovean, iar 
mama era olteancă ... Am moştenit tradiţia tată lui şi bunicului 
meu, care era ţăran. Sînt foarte mÎndm să pot spune că , În 
familia mea, eu fac parte din a treia generaţie care poartă 
pantofi .. ," (Ordeal by Labyrinth). Eliade menţiona adesea 
faptu l că, În timp ce se afla În India, a devenit conştient de 
originea sa europeană. Acea călătorie i-a pernlis sa discearnă 
faptul că atît cultura românilor, cît şi cea a indieni lor şi altor 
popoare au rădăcini neolitice comune, universale. Eliade 
considera că menirea sa era de a descoperi o metodă de sinte
tizare, integrare ş i reeva luare a acestor variante, nu pentm a le 
reduce la o asemănare artificial ă, ci pentru a orîndui şi integra 
diferitele sisteme de gîndire ş i tradiţii culturale ş i religioase 
întT-o broderie de licată de armonie creatoare. Aşa cum spunea 
el: "Eram descendent şi moştenitor al unei culturi care ... 
constituie un pod Între două lumi : eram occidental pentru că 
limba română ş i multe dintre obiceiurile noastre provin din 
civilizaţia romană, dar În ace laşi timp Taceam parte dintr-o 
cu ltură influe n ţa tă de Orient şi Înrădăcin ată în epoca 
neolitică ... Am profitat de pe urma acestor daruri pe care 
le-am primit pentru simplul fap t că m-am născut acolo unde 
m-am născut" (Ordeal by Labyrinth). EI cons idera că era de 
datoria sa să consemneze eforturi le sale de sintetizare spre 
binele generaţiil or următoare de pelerini. 

Eliade a fo losit două concepte centrale În eforturile sale 
de sintetizare, sau integrare, anume "sacrul" (sau, mai precis, 
dialectica sacrului) În cazul lucrărilor ştiinţifice şi "dragostea" 
În cazul celor literare, iar gen iul său a constat În perceperea 
l egăturii dintre aceste două concepte. EI Îşi amintea că, deşi 
familia sa era cred incioasă, el Însuşi s-a s imţit mai curînd atras 
de filozofie decît de religie. EI şi -a dat Însă seama că destinul 
uman (şi condiţia umană În viaţa pămÎnteană) nu putea fi Înţe
les În tcrnleni filozofici fără a fi luată În consideraţie expe
rienţa religioasă a omenirii. În urma călătoriilor sale În Orient 
şi Occident, Eliade a devenit convins de existen~a revelaţiei 
primare dăruită om~nirii la Începutul timpurilor. 

Conform concepţiei lui Eliade despre structura cos
mică a hierofaniei, "sacrul" se manifestă prin profan şi este 
camuflat de profan. Fiinţele umane, spunea el, chiar şi occi-
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dentalii, care au trăit nu numai prima, ci şi o a doua " izgonire 
din Paradis", dispun de o amintire vagă a sacmlui (realului), 
care a fost transmisă , oricît de imperfect, prin mituri , sim
boluri şi ritualuri sau prin anumite genuri de creaţii artistice 
(drept dor nostalgic de Paradis). Astfel, toate civilizaţiile dis
pun de legende care descriu Începutul lumii , acesta fiind 
motivul pentru care oamenii se simt atraşi de simbolurile cen
trului cosmic (axis mundi) . Chiar dacă nu există dovezi 
empirice pentru dialectica sacrului, care, foarte adesea, 
implică contradicţii aparente (coincidentia oppositorum), 
menirea istoriei religiilor este de a cerceta omenirea dintr-o 
perspe<;tivă internă prin construirea unei hernleneutici proprii, 
altfel spus, printr-o căutare s i s tematică a Înţelesurilor. Eliade 
credea În creativitatea hermeneuticii pentru că acest efort "de 
a descifra revel aţiil e prezente în oricare creaţie re lig ioasă - ri
tual, simbol, mit, personaj divin - În scopul de a- i discerne 
semnificaţia" Îmbogăţeşte persoana cercetătomlui. În plus, 
hermeneutica "dezvăluie anumite valori care nu sînt evidente 
la nivelul experienţei directe" (Ordeal by Labyrinth). 

Pentru Mircea Eliade, activitatea beletri st i că nu consti
tuia un divertisment. El a continuat tradiţia română conform 
căreia savanţii erau adesea şi literaţi , iar necesitatea de a scrie 
s-a manifestat În cazul său foarte timpuriu. Aşa cum a afi nnat 
În repetate rînduri , un lucru important pentru el era păstrarea 
echilibrului spiritual prin oscilaţii Între condiţia diurnă a spiri
tului (raţionalismul gîndirii ştiinţifice) şi condiţia nocturnă a 
acestuia (aspectul mitologic al imaginaţiei şi fanteziei). EI 
considera că dualismul vocaţiei sale constituia un element 
esenţial al destinului său. În India, el a Învăţat un lucru impor
tant: aşa-zisul objel d 'art nu era ceva ce se cerea atîrnat pe 
perete, ci ceva care trebuia integrat În v iaţa cotidiană a indi
vidului . Oamenii trăiesc Într-un univers care este Întotdeauna 
un univers religios al imaginaţiei ş i simbolismului. În ace l aş i 
timp, destinul omului implică convieţuirea cu fenomene 
miraculoase, mistice, fantastice, însoţite de ceea ce Eliade 
numea "teroarea istoriei". S-ar putea ca această convingere să 
constituie motivul pentru care mul te dintre romanele sale au 
drept temă principală timpul. 

Este demn de remarcat faptul că, pentru Eliade, lumea 
imaginaţi e i literare era foarte rea l ă, ch iar dacă era de o a ltă 

natură decît lumea v i eţii cotidiene. "În momentul În care Încep 
să lucrez la un roman", spunea el, "intru Într-o lume cu o 
structură temporală proprie, o lume în care raporturile mele cu 
cei care o populează sînt de ordin imaginar, nu critic" (Ordeal 
by Labyrinth) . EI lăsa adesea impres ia că putea "vedea", 
Într-un sens aproape concret al cuvîntului , textura raporturilor 
dintre oameni şi a conflictelor ce caracter izează labirintu l 
vieţii pe pămînt. Într-un fel, ca savant, Eliade insista, pe de o 
parte, asupra realităţii sacrului, În ciuda deghizării profane a 
acestuia, iar pe de alta, ca scriitor, el intuia realitatea dragostei 
ca fiind o "amintire din Paradis", cum o numea Virgillcrunca. 
De aceea, În multe romane ale sale, dragostea nu-şi poate găsi 
împlin irea pe pămînt şi este strîns legată de moarte, care este 
o altă temă tratată fTecvent de Eliade. La fel cum re-
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cunoaşterea sacrului îi ajută pe oameni să discearnă structura 
revelaţiei primare ("orice amintire este o amintire despre ori
ginea lumii"), tot astfel dragostea autentică purifică erotismul 
senzual şi permite fiinţelor umane să întrezărească un crîmpei 
din Înţelesul transuman al vieţii. 

Cînd Eliade a venit la Chicago, În 1956, el se apropia 
deja de vîrsta de 50 de ani şi era un savant recunoscut în lumea 
Întreagă; lista cărţilor şi articolelor publicate de el era impre
s ionantă. În mod firesc , studenţi i l-au tratat cu o veneraţie 
neţăm1Urită, dar aveau să descopere curînd cît de binevoitor 
cra acest savant ilustru. EI ş i -a împărţit multă vreme timpul 
între Chicago şi Paris, prcdînd la Chicago doar toamna şi 

iarna. Programul său zilnic se deosebea mult de cel al ameri
canului obişnuit. EI lucra pînă în zorii zilei şi dormea apoi pînă 
tîrziu. De asemenea, lua mesele mult mai tîrz iu decît la orele 
obişnuite. EI nu a folosit niciodată un aparat de fotografiat şi 
nu a condus niciodată un automobil. De asemenea, nu citea 
ziare. "Ele nu conţin decît veşt i proaste". îi explica el unui 
reporter al publicaţiei People Weekly. În acelaş i articol putem 
citi umlătoarele: "Eliade este tipul clasic de pedagog care 
fumează pipă şi este lipsit de simţ practic: EI nu a Învăţat să 
scrie la maşină, preferînd să scri e ciornele cu creionul, iar ver
siunile finale, cu stiloul. .. " EI şi soţia sa au fo 't invita~ o dată 
la o premieră de către o balerină renumită care locuia la New 
York. Ei au chemat un taxi la l ocuinţa lor din Chicago şi i-au 
arătat şoferu lui adresa teatrului, tipărită pe invitaţie. "Doriţi să 
mergeţi cu taxiul pînă la New York?", a întrebat acesta sur
prins. Eliade a aruncat o privire mai atentă pe invitaţie şi a tre
buit să admită că era vorba de o adresă newyorkeză. 

Studenţi i s-au obişnuit curînd să-I vadă pe acest "cărtu
rar medieval rătăcitor" păşind îngîndurat în drum spre casă, 
sălile de cursuri şi bibliotecă. În buzunar, el avea întotdeauna 
o rczervă de alune pentru veveriţele din parcul universităţii. 
La puţină vreme după sosirea sa la Universitatea Chicago, un 
profesor de antropologie l-a întrebat ce anume îl impresionase 
cel mai mult în Statele Unite pînă atunci, iar el a răspuns : 

" Veveritcle". Eliade era convins că, Înaintea " izgonirii din 
Paradis", aşa cum susţin scripturile ebraice, oamenii "trăiau în 
pace alături de sălbăticiuni; ei Înţelegeau limbajul jivinelor şi 
vorbeau cu ele prieteneşte". Pentru el, vcveriţele erau o 
am intirc a acelui sindrom paradisiac. 

Unul dintre puţinele lucruri cu care Eliade nu s-a 
obişnuit la Universitatea Chicago a fost lipsa asistenţilor. Nu 
lipsa lor în sine îl deranja, ci faptul că el trebuia să petreacă 
prea mult timp cu studenţii care purtau discuţii asupra notelor 
după examene, Încercînd să le Îmbunătăţească. Eliade, care 
era foarte zgircit în privinţa timpului ce-i stătea la dispoziţie, 
a adoptat În cele din unnă un sistem menit să-I elibereze de 
această povară: el dădea note mai bune decît cele meritate. 
Desigur, studenţii au fost şi ei Încînta~ de acestă inovaţie. 

Pe de altă parte, atunci cînd era pasionat de o idee, El i
ade pierdea simţu l timpului . O dată, În vremea şederii sale În 
Japonia, el a ţinut, printre altele, o prelegere În localitatea 
Sendai, care se află În nordul ţării. După prelegere, el a fost 
Însoţit la gară de către un grup de profesori şi cîţiva admiratori 
din rîndurile studenţilor. În Japonia, trenurile circulă cu mare 
punctualitate, dar În acea zi orarul nu putuse fi respectat din 
cauza unei furtuni care avusese loc în munţi . Gazdele l-au 
invitat pe Eliade În cafeneaua gării, unde umlau să aştepte 
venirea trenului , unul dintre studenţi rămînînd pe peron ca 
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să-i poată anunţa din timp de sosirea acestuia. Studentului i-a 
fost Însă imposibil să Întrerupă şirul discuţiei care se înfiripase 
În cafenea, aşa Încît trenul a plecat ş i a plecat fără Eliade, care 
a trebuit să recurgă la un alt mij loc de transport pentru a se 
întoarce la Tokio. 

A trecut o vreme pînă cînd studenţii săi s-au obişnuit cu 
ideea că Eliade era atît savant, cît şi om de litere. Deşi el preda 
într-o engleză tluentă, majoritatea lucrărilor sale ştiinţifice 

erau scrise în franceză, iar romanele, piesele şi jurnalele, în 
română. Multe dintre aceste lucrări fuseseră traduse în 
franceză, italiană, spaniolă, germană şi japoneză înainte de a fi 
traduse în limba engleză. Astfel, studenţii care cunoşteau una 
sau mai multe dintre aceste limbi aveau avantajul de a 
descoperi mai uşor cele două vocaţii ale lui Eliade, şt i in ţa şi 

beletristica, ambele fiind, cum spunea el, esenţiale în efortul 
său de a discerne "adevăra te le visuri ale omenirii" , 

Mircea Eliade ne-a lăsa t un număr mare de lucrări 

ştiinţifice şi literare scrise în diferite limbi. Printre cele care au 
fost traduse în limba engleză se numără stud ii sistematice 
(Palferm; in Comparative Religion), studii istorice (A History 
of Religious Ideas, în trei volume), monografii (Yoga, Sha
manism, Allstralian Religion), eseuri (The Forge and the Cru
cibLe, The My/h of the Eternal Re/urn, The Sacred and the 
Projone, Myths, Dreams and Mysteries, IlIIages and SYl11hols, 
Mephislopheles CInd Androgyne), cel mai important roman al 
său lThe Forbidden Fores!) ş i nuvele (Two Occult Stories, The 
Secret of Dr. Honigberger şi Night in Serampore, The Old 
Man and the Bureaucrat). 

Multe dintre lucrările lui Eliade tratează tema tehnicii, 
de la tehnicile psihofizice ale yoghismului pînă la inter
pretarea şamanismului ca tehnică arhaică de extaz. Pe Eliade 
îl interesau metalurgia, alchimia şi agricultura ca tehnici de 
descoperire a înţelesuri lor ascunse ale universului. Aşa cum 
observa cu multă perspicacitate Claude-Henri Rocquet, pentru 
Eliade, istoria religiilor, În special aspectele ei hermeneutice, 
poseda toate atributele tehnice ale unei discipline izbăvitoare 
sau eliberatoare (Ordeal by Labyrinth). La fel, Eugen Simion 
este de părere că, pentru Eliade, literatura avea o forţă mÎn
tuitoare, ea fiind un fel de tehnică de autenticizare în confor
mitate cu vocaţia cosmică. 

Eliade Însuşi susţinea că procesul creaţiei li terare poate 
fi considerat drept un instnunent de cunoaştere: "Există o 
analogie structurală între universul Înţelesurilor dezvăluite de 
fenomenele religioase şi mesajele relevante exprimate În 
scrierile literare" (Criterion). EI era de asemenea convins că 
omenirea, chiar În lumea [de ]sacralizată a zilelor noastTe, me
rită mai mult decît pozitivismul ştiinţific propagat frenetic În 
cercurile academice occidentale. De-a lungul celor 79 de ani 
ai pelerinajului său În această lume, Eli ade a aprofundat înţe

lesul cuvîntului "martor": " ... martor al unei anumite con
cepţii despre lume - concepţia omului ca fiinţă religioasă - ş i 

la încercarea de a-i ajuta pe contemporanii noştri să descopere 
înţelesul şi valoarea acesteia ... " (Ordeal by Labyrinth). EI era 
convins că îi rămăseseră încă multe lucruri de făcut, dar oare 
ne putem îndoi că spiritul său, eliberat de povara labirintului 
vieţii, se apropie acum de acel centru al înţelesului vieţii către 
care s-a îndreptat de-a lungul întregului său pelerinaj pămîn

tean? 
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Doctorul Gaster 

B ătrânul şi de mult ilustrul savant, 
Dr. Moses Gaster, i-a dăruit 

JD)Bibliotecii Academiei Române 
colec~a sa de manuscrise şi cărţi vechi 
româneşti. Sunt peste două sute de ra
rităp bib liografice, multe din ele adunate 
de M ihai Em inescu şi cumpărate apoi de 
savantul doctor Gaster. Pe temeiul aces
tor manuscri se şi cărţi vechi a publicat 
M. Gaster lucrarea sa din tinereţe, Lite
ratura română populară (Bucureşt i , 

1882), care, Împreună cu al doilea tom 
din Cuvente den betrani al lui Hasdeu, 
a l cătuia până mai deunăzi singura 
monografie critică ş i completă asupra 
literaturii române scri se; până mai 
deunăzi , adică până În 1929, când profe
sorul Cartojan a dat la lumină primul 
volum din lucrarea sa de sinteză, Cărţile 

populare în literatura românească. 

Aceeaşi bogată co l ecţie personală a 
fo losit-o ş i la alcătuirea Crestomaţiei 

române (Leipzig, 189 1). 
Doctorul Gaster a plecat din ţară în 1885. S-a stabilit 

dc-atunci la Londra, unde a ajuns rabinul Comunităţii Is
raelite. În anul acesta a împlinit 80 de ani, căci s-a născut În 
1856. A fost contemporan şi a cunoscut îndeaproape genera~a 
de scriitori ş i savan~ români ai Independenţei. A cunoscut pe 
Eminescu, de la care a cumpărat o bună parte din manuscri
se le ş i cărţile vechi care se vor Întoarce zilele acestea în ţară şi 
vor fi depuse în Biblioteca Academiei Române. A cunoscut pe 
Odobescu, a cunoscut mai ales pe Hasdeu, la revista căruia 
("Columna lui Traian", 1876 - 1877) colabora încă din timpul 
când îş i pregătea doctoratul la Breslau. De acolo trimite 
Gaster Câteva rectificări la etimologii/e grece, turce şi 

maghiare ale lui Rosler ("Columna", 1876, pp. 521 - 524); 
Başker/ = Bucureşti?, fântâne arabe pentru istoria română 
("Columna", 1877, pp. 244 - 247); o recenzie la Dictionnaire 
/urc-arabe-persan al lui Zencker (pp . 298 - 300); un comen
tar la un studiu comparativ al lui Ispirescu (pp. 447 - 449). 
Tânăru l savant dovedea de pe atunci o prodigioasă erudiţie 
lingvistică ş i folclorică. De la Hasdeu învăţase să aprecieze 
importanţa limbilor s lave ş i orientale pentru înţelegerea isto
riei româneşti ş i balcanice. Pregătirea -sa lingvistică i-a fost de 
un mare folos după ce ne-a părăsit. Gaster a uluit lLUnea ştiin~

fică din Apus prin mulţimea şi varietatea limbilor pe care le 
tăpânea. Căci , deşi s-a specializat apoi În limbile semite, 

putea folosi în cercetările sale de fo lklor comparat toate lim
bile slave şi romanice, limbile clasice, limba turcă, persană, 
arabă, limbile germanice ... 

Este semni ftcativ faptul că Moses Gaster debutează în 
revi ta antisemitului Hasdeu. Tot atât de semnificativ ca şi 

faptul că singurul asistent-conferenţiar pe care ş i l-a ales Has
deu a fost Lazăr Şăineanu , un erudit evreu. Este drept că, după 
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ce a publicat Li/era/ura populară 

română - unde afirma că unele basme şi 
legende populare româneşti îşi au 
izvorul În legendele biblice - Gaster s-a 
răc it de Hasdeu. În scrierile lui Hasdeu 
de după 1882, se Întâ lnesc multe Înţepă
turi împotriva lui Gaster. Dar nu ştim 

dacă marele antisemit s-a bucurat Într
adevăr de expulzarea rivalului său . Pri
etenia lui Hasdeu pentru elevul ş i asis
tentul său Şăineanu - cel puţin până la 
penibilul episod din 1900 - a lcătuieşte 

una din paginile cele mai frumoase din 
viaţa marelui enciclopedist ş i antisemi t. 
Dealtfel , fie spus în treacăt, nu ştiu dacă 
vreun bancher sau arendaş evreu a fost 
expulzat în epoca dintre 1870 - 1916. 
Au fost însă siliţi să plece trei mari 
savanţi evrei: Gaster, Şăineanu, Tiktin. 
Toţi trei şi-au cucerit un renume euro
pean. În anii când noi primeam fel de fel 
de negustori galiţieni - am izgonit trei 

capacităţi de mare clasă europeană ... 
Lazăr Şăineanu a abandonat studiile sale de folklor 

românesc, dedicându-se - cu cât succes, o ştie astăzi toată 

lumea - dialectologiei franceze şi lingvistici i generale. Doc
torul Gaster nu şi -a părăsit Însă niciodată cercetările Începute 
în tinereţe. Este adevărat că s-a preocupat mai mult de secte le 
iudaice şi de literaturile apocrife. A ediiat ş i a tradus texte 
ebraice. 

În cele trei mari volume de Tex/s and S/udies (1931) 
ş i-a adunat aproape tot ce rămăsese îngropat în vechi reviste 
de folklor şi lingvistică. Un volum întreg e ocupat numai de 
texte ebraice. Cartea despre Samariteni (London, 1925), 
Asatirul sau Cartea samariteană despre tainele lui Moise 
(London, 1927), precum şi traducerea mai veche a Cronici/or 
lui Jerahmeel (London, 1899) --:- au făcut din doctorul Gaster o 
autoritate în tot ce priveşte literatura eretică şi apocrifă 

iudaică. Dar iubirea sa pentru Începuturile scrisului românesc 
şi folklorul românesc - n-a Încetat niciodată. A continuat, şi 
după plecarea din ţară, să dea seama despre publicaţiile 

româneşti în " Kritischer lahresbericht liber die Fortschritte 
der Rumănischen Philologie" . În 1901 , co laborează la Grun
driss-ul lui Grober cu o Rumănische Litera/UI: In 1915 publi
că frumoasa carte: Roumanian Bird and Beast. Stories (Lon
don). În sfârş it , zilele acestea apare în colecţia îngrijită de pro
feso rul Cartojan ş i editată de "Scrisul Românesc" - o culegere 
din scrierile lui Anton Pann. 

Îmi aduc aminte de un articol scris de mult de d. Em. 
Bucuţa, În care povestea o vizită la Dr. Gaster, la Londra. Tre
cuseră numai câţiva ani de la război. Domnul Bucuţa admira 
bogata colecţie de manuscrise şi cărţi vechi româneşti; se gân
dea, cu melancolie, că ochii obosi~ ai bătrânului savant nu se 
vor mai opri asupra rânduri lor migălos şi evlavios scrise cu 
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sute de ani În unnă; se Întreba dacă această comoară se va 
Întoarce cândva În ţară şi dacă doctorul Gaster va putea vreo
dată uita jignirea de acum cinzeci de ani .. . Iată că astăzi 

colecţia de manuscrise şi tipărituri vechi se Întoarce În ţară. Şi 
doctorul Gaster a uitat jignirea, căci şi-a Închinat o parte din 
ultimele sale puteri editării unui clasic român: Anton Pann. 
Evenimentul e prea important, ca să nu fie subliniat şi comen
tat. 

Mai rămân Însă o sumă de lucruri de făcut. Şi pentru 
mângâierea doctorului Gaster, şi pentru folosul nostru. Am 
putea cunoaşte de la Dr. Gaster foarte multe amănunte care 
privesc deaproape generaţia Independenţei. Numai el ne-ar 
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putea spune lucruri interesante despre un Odobescu, un Has
deu şi poate chiar Mihail Eminescu. La vârsta patriarhală pe 
care o poartă atât de glorios - optzeci de ani - poate ar fi greu 
pentru doctorul Gaster să mai vină până la noi. Dar ar trebui 
delegat un tânăr isteţ de la Lega~a noastră de la Londra, să 
adune de la el toate infonnaţiile despre generaţia Indepen
denţei. 

Îmi Îngădui o indiscreţie. îmi Îngădui să citez dintr-o 
scrisoare a lui M. Gaster, trimisă de la Londra În 12 mai 1936, 
câteva rânduri : "Mi se pare că era ceva firesc ca biblioteca 
mea să se Întoarcă În ţară printr-un nepot al meu. S-a potrivit 
foarte bine. Şi acuma, să le fie norocul acolo unde sunt! " ... 

Texte şi imagini reproduse din: Mircea Eliade, Contribuţii la filosofia Renaşterii. [Itinerar italian], texte Îngrijite de Constantin 
Popescu-Cadem, prefaţă de Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Revista de Istorie şi Teorie literară, Supl iment anual, nr. 1/1984, pp. 88 - 90, 95 -
97; Mircea Eliade, Memorii (1907 - 1960), ediţia a II-a revăzută şi indice de Mircea Handoca, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, pp. 104 
- 109, 112 - 113 ; "Caiete critice" nr. 1 - 2/1988, pp. 59 - 63, 66; "Vatra" nr. 6 - 7/2000, Târgu Mureş, pp. 55 - 56; Mircea Handoca, Mircea 
Eliade. O biografie ilustrată, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004; M. Gaster În corespondenţă, Editura Minerva, Bucureşti, 1985. 

Nicolae Vermont - Ioane, Ioane, ai cerut pământ 

CENTENAR 1907 

Reproduceri În paginile 12, 27, 32 
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Bucureştii de altădată 

Arhive bucureştene 

Alexandru Ch. Tell 

I
storicii rămân o comunitate profesională norocoasă pentru 
că materia primă cu care lucrează - arhivele - oferă în per
manenţă un nebănuit tezaur de informa~i, În cele mai 

diverse domenii. Dacă la prima vedere un nume nu spune 
mare lucru, l egături l e de rudenie, elementele de viaţă cotidi
ană, instituţiile amintite, adresele, datele de stare civilă recon
stituie ori completează un univers soc ial de mare valoare 
istorică. 

E şi cazul arhivei de faţă, păstrată la Biblioteca Naţio
nală, fondul St. Georges. Paulina Tell se căsătoreşte În 1876 cu 
dr. Ştefan Măcescu . Cei doi fac cumpărături la diferite maga
z ine bucureştene cu firme dintre cele mai năstruşnice, nu 
totdeauna scrise într-o românească corectă: V. Racoviţă, La 
Chinezu, str. Lipscani 29 (1 /2 I rom "Jamaica", cu 1,50 fr.); 
Jacob Michalowitz et fii , La mielul d'Aur, str. Lipscani 66 
(cowore mari de salon "de pres I 'entn:e În diferite" şi "Iether 
gloth americaine" - adică haine americane de piele!). De la 
Maison Briol din "Han Crezzulesco Bucharest", "marchesa 
Tell" cumpără "une robe de faille blanche" de 280 fr. La 
Câinele negru, magaz in rară adresă pe notele de plată, ~nut de 
1. Onessa, se aprovizionează în repetate rânduri cu ulei, 
terebentină, pământ roşu , pământ galben şi măsline. De la G. 
Dobriceanu (Au Gourmet, rue Mogoschoi no. 40, vizavi du 
Theâtre) ia brânză de Penteleu pentru 1,55 fr. 

Familia Măcescu locuia în casa Făgărăşanu a Eforiei 
Spitalelor Civile, unde plătea o chirie de 650 lei pe jumătate 
de an (Între Sf. Dumitru şi Sf. Gheorghe). În 1880, obligaţiile 
sale faţă de Primărie priveau: taxa pe căile de comunica~e 
(22,50 lei), patenta (150 lei), zecimile judeţene (17,15 lei), 
zecimile comunale (102,90 lei). 

So~a lui se implică în ac~uni caritabile privind aju
torarea veteranilor din războiul pentru independenţă. Ea scrie 
unui " respectabile nene" în Oltenia, cerându-i bani: "Adu-~ 
aminte de acei nenoroci~ care au realţat renumele român prin 
vărsarea sângelui lor. . . ar fi injust ca tocmai dânşii, ultimii 
încoronatori ai victoriei noastre belice să fie părăsiţi ... " 

În 1891 doctorul Măcescu încetează din viaţă şi pe 
patul morţii îi spune so~ei: "Mâine nu ai om. Sărută-mă 

cadavru", după cum relata aceasta în scrisori către rudele 
Magheru din Oltenia. Văduva primeşte o pensie de 62 lei; pe 
decizia de pensionare iscălesc C. Dâmboviceanu, C. Bălcescu, 
Vârnav, D. Brătianu. Ea continuă să facă cumpărături la St. 
Focănescu, "adevăratul furnizor al Curţi i Regale. Cordonier 
pentru dame", de unde Îşi procură "botine flanel" de 120 lei . 
De la 1. Wappner, succesorul lui Marcus Littman - fără adresă 

- pentru care primeşte un "Memorandum" de 100 lei , ia o 
lampă de suspendat completă cu petrol. Se implică, asemeni 
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multor femei din epoca, In ac~uni caritabile (la Căminul 
românesc. Societate pentru protec~a fetelor; Societatea Aco
perământul Maicii Domnului din palatul Ghica Tei, unde 
func~ona şi un seminar monahicesc; Societatea Ortodoxă 
Naţională, care inaugurează "grădina de copii din Duşumea", 
str. Eminescu nr. 30). La festivalul artistic din 1911 al acesteia 
din urmă programul cuprinde muzică de Schubert, Mozart, 
Denza, Puccini, Carini, Weber, Vieuxtemps, Verdi, Leonca
vallo, Beethoven. Dar şi Alecsandri (Concertul în luncă) şi 

Coşbuc (Nunta Zamfirei) "zise de doamna Lucia Calomeri". 
Bufetul oferă: ceai complet (1,50 fr.). tizana-şampanie (sic!), 
2 fr., pâine cu foie gras (0,50 fr.) etc. 

Tot în arhiva Paul inei Măcescu se păstrează prospectul 
Institutului de domnişoare al Societă~i Ortodoxe Na~onale. 
Iată trusoul adus de fete în 191 2: 1 rochie cenuşie de iarnă cu 
jachetă, I rochie cenuşie de vară, 2 şorţuri negre de caşmir, 1 
jachetă cenuşie de iarnă, 1 pălărie de paie, I pălărie cenuşie de 
fetru, 1 broboadă cenuşie de lână, 1 pereche de mănuşi cenuşii 
de piele, 1 casetă pentru lucru. Lenjerie: 6 cămăşi de zi, 6 
cămăşi de noapte, 24 batiste, 6 şervete masă, 6 per. pantaloni, 
12 per. ciorapi, 6 fuste albe, 4 capoate de noapte, 6 prosoape, 
8 cearceafuri, 6 feţe pernă, 6 tulpane, 1 sac. Apoi 1 saltea (0,80 
pe 1,80 m), 2 perne de puf, o plapumă de iarnă, alta de vară, 
perie de haine, de păr, de dinţi şi de unghii, 1 per. pantofi uşori 
de dormitor, 2 per. ghete negre, 1 per. galoşi, 1 per. şoşoni. 

* * * 

Dosarele care îl privesc pe Al. Ch. Tell , judecător şi 
legionar ardent, dispărut în timpul rebeliunii din ianuarie 
1941, re~n, în afara literaturii propagandistice naţionaliste, 
câteva repere ce pot contribui la recompunerea universului 
cotidian. Aşa, de pildă, e consemnat evenimentul Carmen 
Sylva la Academie. La 25 martie/6 aprilie regele Carol 1 vine 
în aula înaltului for cultural şi declară că "e prima oară când o 
regină ia cuvântul la Academie. Sunt mândru că tocmai Aca
demia Română poate să înscrie în Curriculum vitae suae, încă 
în ajunul nun~i sale de argint, acest fapt unic". Regina Elisa
beta a citit atunci în aulă lucrarea sa Visul poetului. 

La încoronarea regelui Ferdinand şi a reginei Maria, 
din 16 oct. 1922, s-au distribuit " bilete de trotuar", cu iscăli
tura posesorului; în fine, în 1930 Jean Orleanu Îi trimite o invi
ta~e la expozi~a sa de acuarele (30 piese, din care 2 reprezen
tau Sinaia), organizată la Paris, scriindu-i emoţionat: "C'est la 
plus belle action de mon coeur". 

Ca militant convins că trebuie să participe la regene
rarea neamului său, Al. Tell scrie, împreună cu M. Polihro-
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niade, cartea Carol I şi timpul său (voI. 1, 1937, celelalte 2 voI. 
anunţate n-au mai apărut) . Recenziile laudative reiau limbajul 
inflamat al autorilor, considerând-o "o carte de căpătâi". C. 
Noica scria: "Substanţa românească e uneori străină de durata 
istorică şi mai plină de gustul eternităţii decât te-ai aştepta. 
Pentru înţelegerea Întreg acestui fenomen românesc fiecare 
dintre cei tineri trebuie să admită că n-a racut încă destul... 
Cartea [nu este] decât o pregătire pentru realităţile noastre". 
Iar Alex. Constant în "Buna vestire": ,,0 prospeţime, o c1ari-
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tate, o Îl1 tocmire şi mai presus de toate un realism ... Tinerii 
scriu istoria, nu numai o fac". 

Al. Tell se simte dator să se pronunţe şi asupra vieţii 
culturale a capitalei . Pe lângă alte instituţii de profil (pina
cotecă, muzee), el di scută absenţa unei biblioteci municipale. 
Piesa publicată În continuare de noi după mss. păstrat în arhi
va sa (şi tipărită, după cum se înţelege, în "Cuvântul") este în 
acelaşi timp o mărturie ce se poate adăuga la istoria Biblio
tecii Metropolitane Bucureşti de astăzi: 

<<Biblioteca municipiului Bucureşti 

Să nu-şi chinuie zadarnic mintea cititorii" Cuvântului" 
.~)trudindu-se să descopere unde se poate ascunde 
~ această bibliotecă, de existenţa căreia nu au cu
noştinţă. Biblioteca oraşului Bucureşti nu există pana ln 

prezent decât ca titlu al acestui articol şi tocmai pentru infi
inţarea ei apar aceste rânduri. Oricât ar părea de ruşinos, 

capitala noastră nu are 
o singură bibliotecă 

deschisă tuturor acelor 
dornici de cultură. 

pe care de bine de rău o subvenţionează. Atunci? Primăria 
oraşului are datoria de a ingriji de infiinţarea unei biblioteci 
publice pentru cetăţenii săi. În occident, În toate oraşele, 
bibliotecile comunale sunt mândria oraşului; În Germania se 
cheltuiesc averi pentru inzestrarea lor iar in America monu
mentul oraşului nu este nici catedrala, nici Primăria, nici o 

altă clădire, ci Public 
Library, biblioteca pu
blică a oraşului. 

Iată intr-adevăr 

bibliotecile ce se găsesc 

in Bucureşti: 1) Biblio
teca Academiei Româ
ne, accesibilă numai 
specialiştilor; 2) Bi
blioteca Fundaţiei Ca
rol 1, special Înfiinţată 

pentru studenţi; 3) Bi
blioteca Casei Şcoa

le/or, deschisă numai 
şcolarilor; 4) Biblioteca 
Pedagogică; 5) Biblio
teca studenţească Maior 
Brezeanu; 6) Biblioteca 
studenţească Niculescu 
Dorobanţu; 7) Biblio
teca Fundaţiei Voievo
dul Mihai. 

Biblioteca Metropolitană Bucureşti 

Se va invoca 
lipsa de fonduri, tim
purile de criză prin 
care trecem şi alte 
asemenea clişee. Să 

coste, oare, aşa de mult 
înfiinţarea unei bi
blioteci? Să calculăm 
ce trebuie pentru Înfi
inţarea unei biblioteci: 
local, pesonal şi mate
rial. În lipsa unui local 
special şi până la con
struirea lui se poate 
găsi o clădire in care să 
se instaleze biblioteca, 
jără ca chiria sa anu
ală să ruineze Pri
măria. Casa Kreţules

cu, care, dacă nu mă 
inşel, aparţine chiar În afară de aces

tea mai există biblioteci 
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ale fundaţiilor culturale, ca biblioteca Ligii Culturale, Bi
blioteca A teneului, inchisă Însă din lipsă de fonduri, precum 
şi altele mai puţin importante. 

Din acest tablou se poate constata situaţia biblioteci
lor de specialitate, pentru specialişti, Însă nici o bibliotecă 
pentru public. 

Să mai căutăm să mai demonstrăm necesitatea unei 
astfel de biblioteci şi binefacerile sale? Zadarnic. Toată lumea 
este de acord asupra necesităţii infiinţării unei astfel de bi
blioteci, insă fiecare aşteaptă ca altul s-o înfiinţeze. 

Cine trebuie dar să ia asupră-şi infiinţarea acestei bi
blioteci? Statul? În situaţia actuală jără indoială că nu i se 
poate cere. Şi apoi statul are asupră-şi Biblioteca Academiei, 

II 

Primăriei, ar fi destul 
de bună pentru inceput. Personalul. Prin inlocuirea unora din 
agenţii electorali plasaţi actualmente la discreţie la Primărie, 

s-ar putea angaja un număr de studenţi sau licenţiaţi pentru a 
indeplini misiunea de bibliotecari, ca fiind cei mai apţi pentru 
o astfel de ocupaţiune, care cere nu numai muncă, dar şi pri
cepere şi dragoste a cărţii. Rămâne dar elementul cel mai 
important, materialul, cărţile. Aceasta este partea cea mai 
importantă şi cea mai costisitoare. Cred însă că cu puţină 
bunăvoinţă s-ar putea găsi mijlocul de a se realiza şi acest al 
treilea elementjără cheltuieli prea mari. În primul rând arfi 
contopirea Bibliotecii Casei Şcoalelor, a Fundaţiei Voievodul 
Mihai, Maior Brezeanu şi înglobarea lor in Biblioteca ora
şului Bucureşti. Cu bunăvoinţa conducători/or s-ar putea 
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obţine curtea Bibliotecii A teneului şi a Ligii Culturale, ori la 
Niculescu Dorobanţu, care in situaţia actuală nu corespund 
scopului lor intru nimic, dar care ar fi de mare folos prin 
inglobarea lor in Biblioteca oraşului. Dl. Nicolae Iorga şi dr. 
C. Angelescu, al căror efort pentru culturalizarea poporului 
nostru este cunoscut, nu s-ar putea da inapoi intru aceasta. 

S-ar mai putea obţine un bogat material prin trierea 
bibliotecilor a1ltorităţilor din capitală căci conţin cărţi fără 
nici o utilitate pentru ele, ce nu ali alt rost decât acela de 
mobilă. Astfel, pentru a nu da decât un singur exemplu, iată 
ce am găsit În biblioteca secţ iei de notariat a Tribunalului de 
/({o v: Dicţionaru! Academiei Franceze; Viaţa şi operele lui 
Mirabcau; Istoria Revoluţiei Franceze de Thiers; Radu Roset
ti, J\cte şi legiuiri privitoare la chestia ţărănească; Sturdza 
'Scheianll, Chestia ţă rănească; Dim. Sturdza, Domnia regelui 
Carol 1; S. P Radian. Din trecutul şi prezentul agriculturii 
române: Garibaldi, Cei o mie; Crătunescu, Poporul româ
nesc; Convenţ i a de la Palis; Raoul de Pontbriand, Dicţionar 
francez-român; Anuarul statistic al Bucureştilor pe 1896; 
Penescu, Revoluţie şi revoluţionari; Memoriul fundărei schi
tului român de la Muntele Athos; Almanahul orfanilor de 
război pe 1922; Const. Broşteanu, Salinele noastre; Const. 
MănesclI, lstoricul căilor ferate din România; Verax, La 
Roumanie et les juifs; Poezii de D. Stoenescu, Bolintineanu, 
Bolliar, Aricescu; Dicţionarul limbii române de Massim şi 
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Laurian, Operele lui Montesquieu; Literatura franceză de 
Beaugeand; Filologia lui Laurian; Dezbaterile Consiliului 
Comunal pe 1866 şi altele. Se poate dar uşor inchipui câte 
cărţi se pot aduna printr-o conştiincioasă triere a tllturor 
acestor biblioteci. 

Un apel adresat publicului, librarilor şi autorilor ar 
putea iarăşi completa multe goluri căci să nu se uite că dacă 
pentru lin particular o carte poate să nil aibă valoare, putân
du-se uşor despărţi de ea, pentru o bibliotecă publică des
chisă tuturor gusturilor şi tutllror nevoi/oI' nu există carte/ără 

valoare. 
Prin modificarea Legii depozitlliui legal s-ar putea 

obliga tari editorii să depuie câte un exemplar din publicaţiile 
lor la Biblioteca oraşului Bucureşti. În q{ară de toate acesle 
mijloace, trebuie pe /lrmă conlat pe daniile particularilol; căci 
nu trebuie să se uite că aproape toate bibliotecile publice ce 
există astăzi in Ţara românească provin din daniile unor 
Aman, Bibicescu, Xenopol şi alţi mulţi. 

Iată dar cum aproape cu noroc şi cu multă bunăvoinţă 
se poate infiinţa o bibliotecă demnă de capitala unui slat 
modern. Domnului Dobrescu, primarul capitalei, care a 
dovedit in scurtul timp de când conduce destinele acestui oraş 
multă insufleţire pentru toate cauzele generoase, ii revine 
datoria de a face tot posibilul pent/'1l ca Biblioteca oraşului 

Bucureşti să ia naştere». 

Francisc Şirato - Făclia adevărului 
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Patrimoniu 

Din colecţiile Bibliotecii Metropolitane Bucureşti 

Direcţiunea Generală a Archivelor Statului 
Publicaţiuni istorico-fiIologice. Texturi şi Glosse romane Între] 550 - 1600 
B. PETRICEICU-HASDEU, Limba română vorbită Între 1550 -1600 
Studiu paleografico-Iinguistic 
Cu observa~uni filologice de Hugo Schuchardt. Tomul 1. Typografia Societăţii Aca

demice Române, Bucuresci, 1878 

Publicaţiunea de faţă nu este o brută colecţiune de documente. 
Texturile şi glosele n-au fost pentru noi decât un simplu material, cu ajutorul căruia, 

Înlăturând orice teorie apriori, am putut studia În cunoştinţă de cauză, sub toate raporturile, 
limba cea vorbită a străbunilor noştri În a doua jumătate a secolului XVI. 

Jntenţiunea autorului a fost de a pune o ·erioasă temelie analitică pentru filologia ş i 

diplomatica română, după cum, pe un teren diferit, dar tot prin analiza cea mai minuţioasă, ne 
Încercasem altă dată de a limpezi, mergând din disecţiune În disecţiune, trecutul nostru naţio
nal prin Istoria critică a Românilor ... (Hasdeu) 

Antim lVlREANUL, Mitropolitul Ungrovlachiei 1709 - 1716, Predice făcute pe la 
praznice mari 

Publicate după manuscrisul de la 1781 cu cheltuiala Ministeriului Cultelor şi al Instrucţi
unei publice de prof. 1. Bianu, Bibliotecarul Academiei Române. Cu notiţe biografice despre 
Mitropolitul Ungrovlachiei Antim Ivireanul de P.S.S. Episcopul Melchisedec, Tipo-Litografia 
"Cărţi lor Bisericesci", Bucureşti, 1886 

... Predicele lui Antim sunt unul din cele mai preţioase monumente În literatura noastră 
bisericească, nu numai pentru că ele sunt singurele În felul lor, căci de la nici un alt prelat româ
nesc din trecut nu avem o lucrare de acest fel, dar şi pentru valoarea lor reală, pentru căldura 
elocinţei care adeseori minunează, şi pentru frumuseţea, bogăţia şi câteodată chiar eleganţa 
limbii În care sunt scrise. (1. Bianu) 

V. A. URECBIA, 1storia şcoalelor de la 1800 -1864 
Imprimeria Statului, Bucuresci, 1892 

1/ 
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În anul 1889, Academia română a publicat concurs pentru scrierea unei istorii a 
şcoalelor noastre, de la Începutul secolului al XiX până la 1864. 

Cred că ceea ce a Îndemnat pe Învăţattil corp să publice asemenea istorie, este convin
gerea că aproape toţi acei bărbaţi de Stat, care Îşi propuneau să reformeze instrucţiunea noas
tră publică şi care, dintr-o zi În alta, inundau arhivele ministeriale şi parlamentare cu proiecte 
de asemenea specie, probau, În lucrările lor, o mare ignoranţă de tot ce s-ajăcut şi a existat În 
ţările române, În direcţiunea şcolară, În sfera aceasta culturală a Românimei. 

Ca material, ca arhivă portativă, pentru luminarea prezentului, a provocat Academia 
română scrierea ce dau aci. 

Prezentată la concursul publicat, În mod anonim, ea a avut onoarea să fie distinsă de 
Academia română, care i-a acordat premiul Eliad În anul 1890 ... 

13 
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IN MEMORIAM VIRGIL CÂNDEA 
16 februarie 2007 

~I' ~ n ceas de mari şi grele Încercâri pentru ţarâ, s-a stins Vir
gil Cândea, minat de o boalii Ilecruţâtoare. S-a stins cu 
mintea limpede şi luminoasâ. Aşa mi-a apărut auzindu-I 

la telefon cu CÎteva zile inainte de a ne pârâsi. Recunoşteam 
uşor inconjimdabila-i erudiţie metodicâ, bogată În rezultate 
indubitabile, care i-a fost chemarea, destinul pe acest pă
mînt. România (le astăzi a pierdut 11/1 sfetnic, poate cea mai 
strălucitii minte a sa de acum. Este o pierdere uriaşă şi 
Ilimeni, nici o instituţie importantă de culturii nu a lâsat, cel 
puţin ÎII ziua ÎllmormÎntării, stellgllrile În bernă. Trăim bez
metici ÎII ultimii 16 ani. Nişte semidocţi Ilefericiţi in cearcă 
să tulbure minţile noastre, Îndeosebi ale tinerilor, cu ne
putinţele minţii lor răsfrÎnte in clişee vulgare şi primitive, in 
lozinci imunde despre o generaţie aşa-zis expirată, În pre
mii acordate Între ei şi reclame despre ei Înşişi asemenea 
celor făcute capacelor de bere. Însingurat Între cărţile şi 
malluscrisele sale a trăit Virgil Cândea aceşti ultimi ani. EI 
m-a Îndemnat, pe CÎna eram un simplu ucenic, proaspăt 
absolvellt de facultate, să urmez drumul spinos al cercetării 
În domeniul cărţilor vechi. Ne revedeam anual in cadrul 
unei sesiuni ştiinţifice dedicatii Valorilor bibliofile ale pa
trimoniului cultural. Întîlnirile cu el erau ziditoare. A 
creZllt În biruinţii, s-a zbâtut CÎt i-a fost cu putinţii În strîn
gerea mc'irturiilor româneşti risipite În străinătate. Îşi dorea 
nespus să pună hotarele hărţii spirituale a românităţii. and 
am vorbit ultima dată simţeam imperios dorinţa să-i măr
turisesc graniţele spiritualităţii româneşti reconstituite de 
mine. Nu puteam merge mai departe fără să-i ascult pă
rerea. A fost ultima binecuvîntare pe care mi-a dat-o. Acum 
Îmi cunosc drumul şi, totuşi, IiPS(I lui Virgil Cândea mă 
cutremură. Nu vorbeam des, dar ştiam că oriCÎnd imi poate 
ji 1111 sprijin în drumul câutărilor mele. Cu toţii sintem acum 
mult mai singuri. Exclu(l, evident, minţile cu "burtă la 
creier" care moralizeazii astăzi România, pseudo intelectu
alii din stirpea lui Dincii Gogoşaru. Aceşti netrebnici i-au 

Virgil Când ea s-a născut la 29 aprilie 1927. 

umbrit anii ultimi lui Virgil Cândea şi stau şi astiizi printre 
noi păziţi de fiara egoismului lor josnic. Savantul i-a igno
rat, dar zilele Îi erau tulburate. O parte din ceea ce ar fi putut 
să scrie s-a risipit. Am pierdut noi, dar În primul rînd a pier
dut viitorimea. Îi privesc ciirţile şi le mingÎi. Regret enorm că 
n-am putut sii-i aşez În braţe cartea mea despre care ii vor
bisem ultima dată. Ar fi fost o rază de linişte pentru viaţa pe 
care o mai am de trăit pe pămînt. Acest ceva se cheamc'i 
indignare. Sint mîhnit şi dezorientat. Virgil Câmlea era un 
cavaler dintr-o lume apusă. În teza mea de (Ioctorat am COIl

trazis o ipoteză enunţatâ de dînsul. Şi-a apărat propria-i 
spusă În referat, dar n-a ezitat să voteze pentru magna cum 
laude. 

A crezut În iubirea de ţarii, În unirea sufletească 
deplină in cuprinsul hotarelor României, ca sii putem spera 
la salvarea patriei şi la o bunc'istare materilllă. Spera să fie 
treciitoare această etapii a politicienilor primitivi, cu ins
tincte de cioclii grăbiţi sii-i smulgc'i ţării şi cel din urmă inel 
din deget. Se bucura CÎnd vedea că trăiesc Încâ iubitori de 

. ţară şi de neam sau că există locuri unde prezentul cheamă 
tradiţia surghiunită În faţa recunoştinţei. Era cauza re
fugiului său prin mÎnâstirile ţării. Intrase ÎI' viaţâ În liniştea 
profesiei de bibliotecar. 

A lucrat CÎţiva ani buni la Biblioteca Academiei Ro
mâne, oblâduit de directorul de atunci, Tudor VialZu. Întot
deauna s-a mîndrii cu titlul de bibliotecar. Sfirşea viaţa În 
liniştea minăstirilor. Iubea mult Episcopia RÎmnicului culc'i
caşurile sale şi cu biblioteca sa. Cărţile Îi erau bucuria sujle
tului. A intrat in luntrea rîului de uitare, nu fără un zîmbet 
amar faţă de lumea nedesţelenitii, rămasă pe pămînt. La
crima e felul În care ne exprimăm bucuria, tristeţea, dra
gostea, durerea, mîndria, dezamâgirea, singurătatea, supă
rarea. 

Florin ROTARU 

Studii liceale (1938 - 1945) şi universitare (de drept, 1945 - 1949, filosofice, 1945 - 1949 şi teologice, 1951 - 1955) la Bucureşti; 
în 1970 a obţinut doctoratul în filozo fie cu teza: Filosofia lui D. Cantemir. A fost şefal Secţiei documentare la Biblioteca Academiei Române 
(1950 - 1960), director al Secretariatului Asociaţiei Internaţionale de Studii Sud-Est Europene, cercetător ştiinţific principal la Institutul de 
Studii Sud-Est Europene din Bucureşti , secretar al Asociaţiei "România", profesor de istoria relaţiilor internaţionale, istoria culturii, artă reli
gioasă la Facultatea de Drept, Institutul de Alie Plastice "N. Grigorescu", Facultatea de Teologie, profesor invitat la Institutul Universitar din 
Neapole, la Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales din Geneva, la Institut Universitaire d'Etudes Europeennes, la Uni versi
tatea din Beirut, la Universitatea din Strasbourg, la Universitatea "La Sapienza" din Roma. Desfăşoară o susţinută activitate ştiinţifică, con
cretizată în peste 200 de titluri . De numele său se leagă iniţierea ediţiei critice complete a scrierilor lui Cantemir, din care au apărut până 
acum şase volume. De asemenea, are contribuţii privitoare la activitatea marelui umanist român Constantin Cantacuzino (Stolnicul între con
temporani, 1971). 

Opera: Repertoriul general al bunurilor culturale externe ale poporului român (3 vo!., 1962); Les etudes Sud-Est europeennes en 
Roumanie. Guide de documentat ion ( 1966); Les intellectuels du Sud-Est europeen au XVlJe siecle ( 1970); Scurtă istorie a românilor (1977); 
Raţiunea dominantă. Contribuţii la istoria umanismului românesc (1979); Mont Athos. Presences roumaines (1979); Mărturii româneşti 

peste hotare. Micii enciclopedie de izvoare privind istoria şi cultura poporului român (1991); Letopiseţul Ţării Rumâneşti. /29 / - i664 În 
versiunea arabă CI lui Macarie Zaim (1971); Les ic6nes melkites (1969, 1993); Pagini din trecutul diplomaţiei româneşti (1966, în colab.); 
Transylvania in the HistOlY of Romania (în colab.). Este traducătorul lucrării lui Francis Bacon, Noua A tlantidă ( 1962), îngrijitorul operelor 
minore ale lui Dante În traducere română ( 197 1), precum şi autorul celui dintâi tratat românesc privitor la introducere în documentarea ştiinţi
fică. A coordonat vo!. V din tratatul istoria Românilor (2003) . Redactor al revistei "Studii şi Cercetări de Bibliologie" (1955 - 1960) ş i al 

'- "Buletinului Asociaţ i e i Internaţionale de Studii Sud-Est Europene" (1963 - 1968, 1988 - 1994). Membru al Academiei Române, al Uni un ii 
Scriitori lor din România, al Comisiei Naţionale Române pentru UNESCO, vicepreşedinte al Centrul ui Italo-Român de Stud ii Istorice de la 
Milano, "fellow" al Centrului Wilson din Washington, membru al Asoc i aţiei Istorici lor Americani, al Centrului European de Cultură din 
Geneva etc. 
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Omagii - evocări - 2002 

D ,,' a, "ob"; " aJog "n ,"vânt 
care să defi nească personali tatea 
lui Virgi l Cândea, aş ezita Între 

bunătate ş i Înţelepciune . Ezitarea În
ce tează dacă acceptăm ideea că, în fond, 
bună ta tea omului este o expres ie a în
ţe l epc iun ii lui ş i î n ţe l epc iunea nu poate 
fi , la urma urmei, decât bună, to lerantă, 

Împăcată cu lumea din j ur ş i cu ea Însăş i . 

Aşa-I văd pe aces t om În văţa t , autor de 
studii care reprezintă, azi, puncte de 
reper: un om care a În fruntat bucuriil e ş i 

neferi cir il e v i eţii cu bunăta te ş i în ţelep

ciune. A scri s mul t ş i , cu graţ i a lui Dum
nezeu, va mai scrie, este un mediev ist 
em inent, are lemele lui ş i le urmăreş te cu 
devotament, în ritm uri imprev izibile . . . 
A editat pe Cantemir ş i a identificat sur
se noi ale cu lturi i noastre medieva le (cu 
precădere în spaţiul spiri tua l arab), a 
întocmi t un repertoriu a l bunurilor culturale româneş ti afl ate 
în străinătate, În fi ne, a adus contTibu ţii esenţia l e privitoare la 
istoria umanismului românesc. Face parte dintr-o familie spi
ritua l ă care este, azi, pe ca le de dispariţi e : aceea - i-am zis 
odată - a generaliştilor. Tel111enul este luat, ev ident, din me
di ci nă . Dar ş i aco lo, am impresia, generalistul cedează locul 
mediculu i specia list Într-o parte a corpului omenesc, nu a l 
întregului . . . În cul tură, fe nomenul este cu mult mai vizibil. 
Fiecare se pricepe la ceva (I a o epocă, un autor, un gen arti s
tic), rar mai găseşti oameni învăţa~ care ş tiu să vadă întregul , 
nu numai partea ... Generaţi a inte l ectual ă a lui Virgil Cândea a 
mai avut tim pul necesar pentru a cuprinde tota litatea unui 
fenomen şi a surprinde astfe l esen ţi a lul. . . 

N -am o idee clară as upra modele lor lui spirituale, dar, 
dacă m-aş lua după cărţil e pe care le-a scris, modelul generic 
este umanism ul secolelor XV ll ş i XVIII. .. ilustrat de Can
temir sau Stolni cul Constanti n Cantacuzino. Vi rgil Cândea 
aduce În studiil e lui ş i , poate, în modul lui de a se situa În 
lumea modernă, curiozitatea ş i spiritul de cumpătare a aces tor 
uman işt i români , care încercau să descopere lumea ş i s-o pună 
în categorii morale, adăugând dimensiunea teologică . . . 

Virgil Cândea este, pe scurt, un autenti c cărturar de v i ţă 

veche ş i tTaini că, Întri stat din când în când de tragi comedia 
v i eţii , dar nu doborât. Până ş i suferinţa capă tă la e l, am 
conv ingerea, o notă de bunătate ş i demnitate ... 

Eugen SIMION 

L 
orsque je considere les dizaines d'annees ecoulees dans 
mon parcours depllis mon adolescence, et qlle je revois 

~Ies visages qlli l'ont jalonne, celu i de Virgil Cândea 
emerge au premIer rang du respect, de I'admiration et de 
I'amitie. 

Dans les annees soixante, Rene Maheu, Directeur 
General de l' Unesco, avait attache la plus grande importance el 
une conference Orient - Occident qll i puisse se tenir en Europe 
Orienta le el laquell e des sensibilites du Proche-Orient et des pays 
slaves completera ient celles de l'Europe Occidentale. 
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Le pres ident de la Comm ision 
Nationale Ro umaine pour l'U nesco, 
I'academicien Tudor Vianu rea li sa it 
combien son pays etait en mesure d 'as
socier un dialogue general ou les re
serves de la Grece et de la Turquie 
seraient surmontees. 

La reunion admirablement orga
ni see par les autorites culturell es rou
mai nes se tint au Pa la is de Fo"ishor el 
S ina"ia et el Bucarest, et decida de creer 
pour I 'annee sui vante une Association 
Intel11at iona le d 'Etudes du Sud-Es t 
Europeen. 

Deux mois plus tard j e faisais la 
connaissance du j eune erud it Virg il 
Cândea dont le savoir me passionna. On 
le pria de m 'accompagner dans la v isite 
des egli ses el fac;:ades pei ntes des 
monasteres de Moldav ie dont Henri 

Focillon m 'avait reco mmande d 'all er un j our contempler les 
ri chesses. Ce pelerinage sera un rega l intellectuel, hi storique 
et spiritue l. Le Liban byzantin ava it mon creur et le fa it 
qu 'apres Fano en Ita lie ce fut el Snagov en 1701 que les pre
miers livres orthodoxes arabes eussent ete imprimes m 'at
tachait davantage el la Roumanie. 

A ux reunions suivantes qui se tinrent en Europe Ori en
tale, les savants libanais qui m ' accompagnerent et firent des 
communications recherchaient constamment la compagnie du 
Professeur Cândea pour la ri chesse de son savoir et I 'agrement 
de sa personnalite. 

Mais nous allions so lliciter sa collaborati on bien plus 
d ' une fois pom des realisations libanaiscs. J' ctais alors Sccrc
tai re general de la Commission Nationale Libanaise pour ' 
l'Unesco et aussi Conservateur du M usee Nicolas Sursock de 
Beyrouth avec Sylvia Agem ian comme Conservateur adjo int 
et depuis mon ado lescence souhaitais fa ire etudier la spec i
fi cite des icânes du quadril atere libano-syro-mesopotamien. 
En lui j 'avais m on mentoL .. 

Le Professeuf Cândea est revenu au Liban el plusieures 
reprises a fin de poursuivre ses recherches sur les icânes avec 
Sylvia Agemian, etudes qui lui donnaient el creur et qui 
all a ient permettre d 'ancrer l' Art melki te dans le contexte de 
l' Art postbyzantin . Ces recherches se concretiserent da ns dif
ferentes comm unications lors de congres internationaux, par 
des articles dans des rev ues scientifiques ains i que par des 
expos itions, la del11i ere, prestigieuse, etant celle d' icânes qui 
eut lieu en 1993 au M usee Carnavalet el Paris. La collection 
Abou Ada l qui en faisait I'objet, formee en partie par des 
icânes melkites inedites avait en effet offert un large champs 
d'investigations en venant enrichir les connaissances et en 
resifiant les hypotheses. Un splendide cata logue (Editions 
Skira) publie sous la direction scientifique du Professeur CâJ1-
dea accompagnait I'exposition. 

La multitude de libanais pour qui Virgil Cândea est le 
recours du savoir, de I' intelligence et de I'amitie est consi
derable. C'est pourquoi je tiens el lui rendre un hommage par
ticulier, d'autant plus qu 'el son del11ier voyage en France il vint 
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dans le Gers en Gaseogne d'ou ma mere 
etait originaire, et ci Fleuranee, ou il fut 
declare citoyen d 'honneur, rit une des 
plus brillantes eonferences qu'il m'ait 
ete donne d' entendre sur «1' Europe et le 
Monde contemporain». 

CamiLle ABOUSSOUAN 

V
ăzut din Statele Unite ale 
Americii şi din Canada, cu 
prilejul binecuvântatei sale 

aniversări de 75 de ani, academicianul 
Virgil Cândea ne apare ca un aposto l al 
spi ritualităţii, al artei şi al cu lturi i vechi 
româneşti în toate răsfrângeri le lor orto
doxe şi ecumenice, naţionale şi euro
pene, mai ales sud-est europene şi ale 
Orientului creştin ... 
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din străinătate ( 199 1 ş i 1998), operă de 
continuă preocupare şi eforturi în pro
gram ul de o viaţă al învăţatului. 

Aceeaş i pasiune c urată - domi 
nanta v i eţii sale -, îngemănată cu o 
erudiţie uriaşă ş i cu dragostea neostoită 

faţă de tot ce-i românesc, i-a dat naş tere 

ş i desăvârşitei dăruiri pe altarul culturii 
ş i s piri tua lită~ i româneşti, din trecut şi 
de azi, cărora le-a fost ambasador de 
inimă ş i de har, în ţară ş i peste hotare ... 

George ALEXE 

Pe l ângă erudiţia umanistului de 
vocaţie şi bunătatea inimii sale de aur, 
eeea ce ÎI impune În primul rând admi-

Doamna Elina, 

A
proximativ jumătate de secol, 

~ numele savantului Virgi l Cân
~ dea figurează printre cei mai 

distinşi, consecventi şi cu pondere in
ves tigatori ai istoriei, culturii ş i spiritu
alităţi i româneşti din Evul Mediu, se
colele XVII şi XVlII, constituind prio

soţia lui Matei-vodă Basarab 

raţiei noastre este pasiunea lui de cercetător neobosit şi împă
timit al tuturor mărturiil or şi evidentelor privitoare la istoria ş i 

cu ltura românească, pe care le-a descoperit în mai toate 
muzeele, arhivele şi bibliotecile importante, americane şi 

europene, sau în mănăstirile Athosului, Orientu lui Apropiat şi 
ale altor colţuri de lume, descoperiri care i-au l ărgit câmpul de 
activitate şi, în acelaşi timp, prestigiul şti in ţific. 

Fiecare nouă descoperire de prezenţe româneşti în cul
tura lumii a fost, pentru istoricul ideilor şi cercetătorul traditi
ilor noastre, prilej de Îmbogăţire sp irituală a fiinţei lu i. Când' a 
descoperit (1984) manuscrisul original În limba latină al cele
brei opere a Principelui Dimitrie Cantcmir, Creşterile şi 

des creşterile Imperiului Otoman, în Biblioteca Houghton a 
Universităţii Harvard din Cambridge, Mass., nc-a onorat cu un 
emoţionant eseu publicat în revista noastră "Comuniunea 
Românească", intitulat Umanism românesc în biblioteci ame
riCa/le (Detroit, Michigan, octombrie 1984, p. 3). Am trăit 

atunci, împreună cu el, bucuria de a constata că aria de 
răspândire a operei marelui cărturar român cuprinde nu numai 
Europa şi Orientu l Apropiat, dar şi America de Nord. 

De f~lpt, fericita descoperire a manuscrisului cantemi
rian de cătrc Virgil Cândea, "cea mai senzaţională dintre 
dcscoperirile accstui veac în domeniul litere lor româneşti" 
(Dan Zamfirescu), după mai bine dc două decenii de cercetări 
şi dc căutarc asiduă a textelor originale ale marelui său înain
taş, era pentru ci un act de întregire a patTimoniului cultural 
naţional, risipit de veacuri pe toatc meridianele pământului, 
ale cărui bogăţii şi taine i se rcvclau ca unui nou dătător de 
viaţă al duhului românesc, sprc a le împlini rostul spiritual în 
destinul poporului care le crease, pe care-l mărturiseau În 
lumea largă. 

Imaginea deplină a acestui tezaur strămoşesc, reconsti
tuit de Virgil Cândea după canoane strict şt iinţifice, ne-a fost 
accesibilă mai întâi prin cele trei tomuri ale Repertoriului 
general al bl/nllrilor cultl/rale eXlerne ale poporului român 
(1962), apoi prin Mărturii româneşti peste hotare, enciclope
die de crearii româneşti şi de iZl'Oare despre români în colecţii 
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rităţile şi fundamentul acestor aprofundate şi plurivalentc 
cercetări . în spiri tul ş i în cheia opţiunilor umaniste şi univer
sa liste, ini ~ate de B.P. Hasdeu, Eudoxiu I-Iurmuzachi, Alexan
dru Odobescu, Ion Bianu, Grigore Tocilescu, N. Iorga, P.P. 
Panaitescu şi a l ţi înaintaşi ş i contemporani, Virgil Cândea şi-a 
adus şi Îşi aduce, a l ături de a l ţi colegi de activitate în domeniu, 
partea de contribuţie şi obolul la elucidarea şi rezolvarea 
numeroaselor şi complicatelor probleme ce ţin de sfera pre
ocupăril or pe care şi -a ales-o benevol şi căreia îi s luj eşte cu 
credinţă şi devotament pe parcursul întregii sale cariere şt i inţi

fice. 
Formula cercetări i savantului Virgil Când ca e determi

nată, înainte de toate, de Însuşi obiectul de studiu complex, 
multidimensional şi multiaspectual, care este cultura Evului 
Mediu românesc, marcată de orientalism şi occidentalism, de 
conservatorism şi modernism, de creştinism şi păgânism, de 
tendinţe pe calc de dispariţie şi de altele, în stare embrionară, 
dar cărora le aparţinea ziua de mâine. Situate În Sud-Estul 
Europei, ţările româneşti Moldova, Valahia şi Transilvania, de 
origine daco-romano-latină, contactau şi se dezvoltau, fireşte, 
în strânsă legătură cu istoria şi cultura vecinilor din anturajul 
apropiat. Includerea Ţărilor Româneşti În frontierele Imperiu
lui Otoman, la începutul secolului al XVI -lea, a atras după 
sine, cu toată autonomia formală şi mai puţin formală de car~ 
dispunea, influenţa culturii musulmane asupra celei auto
htone. Estul Mediteranei, Asia Mică, Caucazul, lumea s lavă, 
Occidentul în imensa lui diversitate şi cu tcndinţel e sale de 
progres şi Înnoiri radica le se făceau simţite, comunicau sau 
polemizau între ele, În această zonă a continentului nostru care 
se numea şi se numeşte Sud-Estul Europei. Cultura latino
romană, cultura greacă, cultura bizantină, cultura musulmană, 
cultura slavă şi cultura occidenta l ă constituiau acel fundal şi 

acel anturaj, în interiorul cărora cultura şi civ ili zaţia 

românească îşi căutau originile şi îşi consolidau ident itatea ... 
Vastul spaţiu de investigare al profesorului Cândea are 

un epicentru constant, stabil şi bine definit. Acesta poartă 
numele umanismul românesc din epoca medievală. Indiferent 
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cu ce Începe un studiu sau altul, accen
tul principal şi punctul final cade pe 
acest fenomen de importanţă capitală 

pentru destinele culturii şi spiritualităţii 
româneşti de mai târziu ... 

Haralambie CORBU 
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Simion, ca şi prietenul meu Virgil Cân
dea, vicepreşedinte al Academei Ro
mâne. Oaspecţii români au vizitat atunc i 
Casa de Presă ş i Editură "Libertatea" din 
Pancevo, care tipăreşte cărţi şi reviste În 
limba română, oraşul Novi Sad, unde 
există o secţie În limba română a telc
viziunii, precum şi Societatea de Limba 
Română. 

Pot să conchid că profesorul Vir
gil Cândea s-a manifestat, de-a lungul 
Întregii sale activităţi, ca un prieten con
stant al Iugoslaviei, ajutând - de câte ori 
a putut -Ia menţinerea unor bune relaţii, 
În folosul ambelor ţări, ca şi În folosul 
cercetării balcanistice În general ... 

Mi/an VANKU 

R
elaţiile dintre România ş i Iugo
slavia au fost foarte intense În 
anii '70, iar prietenia mea cu 

profesorul Cândea a continuat În toţi 

aceşti ani. În 1962, profesorul Radu 
Flora Înfiinţase Societatea de Limba 
Română din ·Voivodina, care este şi 

astăzi foarte activă, actualul ei pre
şedinte fiind Lucian Marina, redactor la 
Televiziunea din Novi Sad, secţia ro
mână. Iar În 1963, acelaşi profesor 
Flora a Înfiinţat la Universitatea din 
Belgrad, la Facultatea de Filologie, Ca
tedra de limba şi literatura română. Între 
1970 şi 1982 el a organizat nu mai pu~n 

Dimitrie Cantemir fI 
ra pe la Începutul anilor '5~ când, 

I Într-o bună zi, Ştefan Todlraşcu , 
~prieten de cuget şi simţire al 

de şase simpozioane sârbo-române, la care a participat şi pro
fesorul Virgil Cândea. Actele simpozionului s-au publicat bi
lingv, În sârbă şi română ... 

Colaborarea mea cu profesorul Cândea a fost mai 
strânsă din 1977, pe vremea când era profesor invitat la Uni
versitatea din Geneva şi-I avea doctorand pe Nicolae Iordache, 
pe care l-am ajutat să intre În Arhivele Ministerului de Externe 
al R.S.F. Iugoslavia. De altfel, am făcut parte, Împreună cu 
profesorul Cândea, din mai multe comisii de doctorat la Uni
versitatea din Geneva, alături de profesorul Jacques Frey
mond, directorul Institutului de Înalte Studii Internaţionale, ca 
şi alături de profesorul Marlis Steinert, de la acelaşi Institut... 

După ce a plecat de la Geneva, profesorul Cândea s-a 
ocupat de "Asociaţia România", menită să-i ajute pe românii 
din diaspora, ca şi pe to~ românii din afara graniţelor. Dar, pe 
lângă asta, pot sta mărturie că i-a ajutat şi pe toţi acei studen~ 
ori cercetători din Iugoslavia, care veneau În România, spre a 
se ocupa de relaţiile dintre cele două ţări, indiferent dacă erau 
vlahi, sârbi, albanezi etc. Cu toţii s-au simţit excelent şi au 
beneficiat din plin de ospitalitatea românească. Eu, ca şi mulţi 
colegi de-ai mei, profesori universitari, am fost oaspeţii "Aso
cia~ei România", cu prilejul unor manifestări ştiin~fice. De 
altfel, m-am văzut cu prietenul meu Cândea la numeroase 
Întruniri ştiinţifice, nu doar În capitalele ţărilor noastre, ci şi la 
Ankara, Viena, Freiburg, Toronto ş.a. În calitate de secretar 
general al Asociaţiei lnterna~onale de Studii Sud-Est Euro
pene, profesorul Când ea a colaborat cu universită~le şi insti
tutele iugoslave şi, din această perspectivă, fiind un bun prie
ten al reputatului arheolog şi profesor universitar, Milutin 
Garasanin, secretarul general al Academiei Sârbe de Ştiinţe şi 
Arte .. . 

Nu În ultimul rând, trebuie să amintesc cu emo~e că 
n-a fost dată, când m-am văzut cu profesorul Cândea, să nu fi 
discutat lucruri mereu interesante, atât din specialitatea noas
tră, cât şi din alte numeroase domenii. Ultima oară ne-am 
văzut la Belgrad, În noiembrie 2000, cu prilejul manifestărilor 
dedicate de UNESCO lui Mihai Eminescu. Au venit atunci la 
Belgrad preşedintele Academiei Române, profesorul Eugen 
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tatălui meu, ne-a anunţat că vrea să ne 
prezinte un om de excepţie, şi anume, pe un fost student al său 
de la Facultatea de Drept din Bucureşti, care se trăgea, ca şi el , 
din părţile Vrancei. Trebuie să adaug că Ştefan Todiraşcu Îşi 
făcuse o datorie, În acei ani, să desconpre tineri Îndrăzneţi pen
tru a-i introduce În lumea intelectuală autentică, pusă la index 
de proletcultismul oficial. Când ne vorbea de aceşti tineri, le 
acorda Întotdeauna epitetul "deosebit" sau "remarcabil". De 
data aceasta a folosit Însă calificativul "om de excepţie", ceea 
ce era neobişnuit şi, pe mine cel puţin, m-a surprins, aşa că am 
întrebat dacă nu cumva exagerează. La obiecţia mea, tata a 
replicat atunci că Ştefan Todiraşcu nu face afirmaţii decât 
după o matură chibzuinţă şi a conchis: "Când Ştefan spune 
ceva este casatie". 

Cu toate acestea, mi se părea că afirmaţia lui Ştefan 
Todiraşcu nu putea fi uşor acceptată. Ştiam ce înseamnă 
oameni cu destine şi realizări de excepţie, pentru că trăiam ală
turi de ei. 

În primul rând era tatăL meu, Alexandru Mironescu, 
doctor În ştiinţe fizico-chimice la Universitatea Sorbona din 
Paris şi doctor În filozofie al Universităţii din Bucureşti, filo
zof, epistemolog, romancier, jurnalist, profesor universitar de 
chimie organică. Erau apoi prietenii tatei, care ne frecventau 
casa: Părintele Benedict Ghiuş, monah ortodox cu studii pos
tuniversitare de teologie catolică la Universitatea din Stras
bourg; poetul Sandu Tudor, mare polemist şi poet mistic, care 
renuntase la viata lumească şi se călugărise, cunoscut fiind sub 
numele de Ieros~himonahul Daniil; Paul Sterian, economist de 
renume, poet fecund şi original, pictor şi violonist; Vasile 
Voiculescu, medic fără arginţi şi poet de trăire profundă orto
doxă; Mihai Avramescu, scriitor modernist, convertit la orto
doxie şi devenit poet cu har; Valeriu Anania, monah cu studii 
înalte de teologie, medicină şi muzică, poet şi autor dramatic 
de vibrantă inspiraţie; Andrei Scrima, erudit poliglot, discipol 
al filozofului şi logicianului Anton Dumitriu, şi însuşi Ştefan 
Todiraşcu. Acesta din urmă, om de întinsă cultură şi de o 
integritate morală exemplară, era descendent al răzeşilor 

vrânceni, ostaşi ai lui Ştefan cel Mare În luptele împotriva tur-
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cilor. Datorită inteligenţei şi puterii sale 
de muncă Todiraşcu urcase, ca şef de 
promoţie, toate etapele formaţiei uni
versitare, aj ungând profesor la Facul
tatea de Drept din Bucureşti, unde a pre
dat până la nefasta reformă şco l ară din 
1948. 
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doxă. Surprinzătoare atitudine şi lău

dabil curaj, Într-o epocă în care oamenii 
se fereau unii de alţii, se suspectau reci
proc şi trăiau sub teama denunţuri lor, 
arestărilor şi persecuţiilor. 

Deci nu puteam să accept cu 
uş urinţă că, În afara prietenilor tatei ar 
putea să mai existe ş i alţi oameni, mai 
ales tineri, care să merite calificativul 
e logios de "om de excepţie". Şi totuşi -
nu pentru că mă contTaria -, două per
soane, care se aflau În casă În acel 
moment, s-au raliat opiniei lui Ştefan 

Todiraşcu: mătuşa mea, Eufrosina Con
stantin ş i Ileana Teohari . Ambele fu
seseră colege la Facultatea de Drept din 
Bucureşti cu Virgil Când ea şi ÎI 
cunoşteau de mult ş i foarte bine. Pentru 
că el era "omul de excepţie" de care ne 
vorbea Ştefan Todiraşcu. Sina Constan
tin ne-a evocat pregătirea lui intelec
tuală enciclopedică, iar Ileana, cu felul 

Triod-Penticostar, 1649 

Când l-am auzit apoi vorbind la 
întrunirile cu tatăl meu şi cu prietenii săi, 
am fost câştigată de felul cultivat, 
informat şi convingător de a vorbi, de 
diversitatea lecturi lor sale, de memoria 
lui bogată şi fidelă şi mai ales de natu
raleţea şi logica expunerilor sale. De una 
din întâmplările cercului Rugul Aprins la 
care Virgil Cândea a luat parte, Îmi 
amintesc cu precizie. Această întrunire 
s-a ţinut acasă la Părintele Mihail 
Avramescu. S-a vorbit despre Fi/ocalie 
şi s-a desfăşurat astfel: Părintele Du
mitru Stăniloae, autor la acea dată al tra
ducerii şi exegezei câtorva volume din 
acel monument al literaturii creştine, a 
făcut o expunere savantă, completată de 
Andrei Scrima, de Părintele Avramescu 

ei precipitat de a vorbi, ca românii macedoneni, şi -a lăudat 

colegul pentru ţinuta lui exemplară din anii de studii. 
Nu mult timp de la această Întâmplare, am făcut 

cunoştinţă cu Virgil Cândea la Mănăstirea Antim care exerci
ta o atracţie misterioasă asupra inte lectualilor creştini din acea 
epocă. Ea era centrul universului nostru spiritual, ca Delfi pen
tru grecii antici. Acolo, în lăcaşul închinat Tuturor Sfinţilor de 
ctitorul ei Antim Ivireanul, mitropolitu l cărturar săvârşit cu 
moarte de mucenic, era locul de predilecţie al rugăciunilor 
noastre. 

Acolo citea tata Apostolul la Liturghie, acolo Sandu 
Tudor şi Andrei Scrima Îmbrăcaseră rasa călugărească, acolo 
Paul Sterian lucrase gravurile sa le În lemn, de inspiraţie 

creştină, acolo Părintele Sofian pictase, pe unul din pereţii de 
la intrarea În Paraclisul mănăstirii , chipurile principalilor pro
tagonişti ai cercului Rugul Aprins, inclusiv al tatălui său . Pe 
Virgil Cândea îl vedeam ori de câte ori mergeam la slujbele de 
la Antim sau de la Schitul Maicilor, unde slujea Părinte le 

Mihai Avramescu. ÎI mai Întâlneam uneori şi la expunerile şi 
dezbaterile grupului Rugul Aprins . Şi treptat-treptat am 
Început să-I cunosc, iar rezerva mea faţă de elogiile aduse se 
ris ipea, iar personalitatea lui prindea contur În mintea mea. 

Am fost impresionată de la bun Început de prezenţa sa 
fizică ce se Încadra ambianţei de la Antim. Era un bărbat care 
părea mai înalt decât era în realitate, datorită corpului subţire, 
oval ului prelung al feţei, cu obrajii subţiri şi cu o privire scli
pitoare de inteligenţă, privire care trecea prin ochelari fără pic 
de aroganţă, pe deasupra capetelor celor ce îl Înconjurau, 
părând că se caută pe sine. Înfăţişarea sa - dar poate ş i faptul 
că aflasem că Un11aSe şi studii de teologie - mă făcea să-i 

desluşesc un profil de monah. Numai o meşă rebelă de păr 
atenua ascetismul chipului său . Şi mai era ceva care Îi dădea o 
notă personală ş i anume, mai întotdeauna, era Însoţit la bise
rică de unul sau mai mulţi dintre prietenii săi de atunci: 
Alexandru Duţu, P ,~tre Hamagea, Alexandru Târpa, Mihai 
Constantinescu şi alţii. Apărea astfel în ochii mei drept un 
leader al unui grup de tineri intelectuali atraşi de tradiţia orto-
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şi de tatăl meu. Discuţiile se învârteau în 
j urul Patericului, al Spovedaniei Pe/erinului rus şi al rugăciu

nii inimii, subiecte ce nu-mi erau străine dar ele îmi păreau 
prea subtile pentru o tânără şi visătoare muziciană cum eram 
atunci, aşadar concentrarea îmi slăbise. A fost suficient să aud 
numele Mănăstirii Neamţului, pe care o vizitasem recent, pen
tru ca atenţia să-mi redevină trează . 

Vorbea acum Virgil Cândea, despre tradiţia isihastă în 
Moldova, despre marele Stareţ Paisie Veliciocovski . Era o 
expunere clară, fără retorisme, bogată în informaţii , eveni
mente şi citate spuse din memorie, totul rară ezitări şi aproxi
maţii. Pentru mine erau date inedite, spuse într-o formă simplă 
şi atrăgătoare, care mă readuceau la solul natal. Am fost 
interesată de cele auzite şi, părăsind casa Părintelui Avrames
cu, i-am spus-o tatălui meu. Admirativ, tata l-a definit pe Vir
gil Cândea ca fiind un adevărat cărturar creştin, iar Ştefan 
Todiraşcu, care era împreună cu noi, l-a completat: "de anver
gura lui Pico delia Mirandola", pentru că - spunea el -, 
asemenea renascentistului italian, era ataşat Bisericii Creştine, 
bun cunoscător al culturii clasice europene, dar şi deschis spi
ritualităţii orientale. 

Acum nu mai eram contrariată de elogii le tatei şi ale lui 
Ştefan Todiraşcu. Mă convinsesem că Virgil Când ea, prin ţi 

nu ta şi cultura sa, depăşea obişnuitul. Era, Într-adevăr, mult 
deasupra tinerilor pe care îi cunoşteam şi putea sta cu demni
tate alături de prietenii tatei , mult admiraţi de mine. 

Povestind aceste două momente din viata mea, nu 
vreau să se creadă că au fost singurele argumente care m-au 
făcut să ader complet la elogiul de "om de excepţie". 

Acum, la 50 de ani de la trecerea acestor momente 
trăite, amintindu-mi de nenumăratele sfaturi de jurist şi de 
prieten adevărat, pe care mi le-a dat mie şi familiei mele În 
anii dificili ce au urmat arestării tatălui meu, şi de implicarea 
sa devotată la edificarea postumă a scrierilor tatălui meu, pot 
să îi acord cu toată recunoştinţa calificativul "om de excepţie". 

Ileana MlRONESCU-SANDU 
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VIRGIL CÂNDEA - Ratiunea dominantă • 

Din ideile, motivele şi ope«le 
umaniste, că~turarii români au 
adoptat numaI ceea ce convenea 

unui anumit stadiu de dezvoltare a 
conşti inţei naţionale, de luptă pentru 
libertatea poporului lor, de efort pentru 
propăşirea educaţiei şi a culturii în gene
ral. Umanismul a fost, aşadar, adoptat 
selectiv şi critic, iar adoptarea critică a 
oricărui curent străin vădeşte maturitatea 
unei culturi. 
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]"I~ n climatul imprimat de politica lui 

Matei Basarab expri mînd, cum s-a 
spus, " triumful vechii aristocraţii" 

era loc, Însă, ş i pentru alte ini ţiative 

culturale. A l ături de boierii bătrîni care, 
ca Preda BrÎncoveanu, Înălţau biserici 
ş i cîntau la strană, citeau Psalm ii şi 

Închinau, la masă, pentru scopuri sacre, 
alătur i de un voievod care cumpăra 
moaşte de la "metocul Sfintului Munte" 
şi-şi vedea numele menţionat (ca spri
jinitor, desigur) În tipăritura-talisman 

Abagar a episcopului bulgar Filip Sta
nislavov lucrează, luminat de o nouă 
concepţie despre cultură şi cu supe
rioare mijloace litera re, cumnatul lui 
Matei Basarab, al doilea logofăt Udrişte 
Năsturel. 

Nu lipsesc din scrisul românesc 
nici una din manifestările obişnuite uma
nismului european. Au fost alcătuite 

opere originale şi s-au tradus lucrări 

majore în mai toate domeniile disci
plinelor umane, autorii şi tălmăcitorii 

vădind erudi~e, orizont enciclopedic şi 

acribie filologică; au fost cultivaţi clasicii 
antichităţii greco-Iatine; au fost preţuite 

idealurile noilor cărturari şi chiar pre
ocupările - liberale, înnoitoare pe alunci 
-, pentru cugetarea antropocentrică, sau 
esoterismul "păgîn" şi oriental, străin 

doctrinei tradiţionale creştine. În operele 
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Cărturaru l ne-a fost Înfăţişat 

pînă acum de CÎteva mărturii contempo
rane care-I laudă ca " iubitoriu de 

Anthologhion, 1643 -
Stema lui Matei Basarab 

Învăţături şi socotitoriu credinţei ceii 
din!pte", posesor a l unei biblioteci 
cuprinzînd şi "cărţi noao". Încă din 1625 

lui Udrişte Năsturel, Daniil PanonianuL, Nicolae Milescu, 
Miron Costin, Constantin Cantacuzino, Dimitrie Cantemir 
aflăm exemple pentru oricare din aceste manifestări ,în gîndire 
sau creaţia culturală. Dar ceea ce defineşte umanismul româ
nesc este ataşamentul său faţă de problemele majore de atunci 
ale poporului nostru. EI a putut fi , aşadar, pus în slujba intere
selor societă~i ş i caracterizat drept un umanism civic. Noi îl 
numisem popular, reliefind străd uinţa culturii româneşti , 

începînd cu sfîrşitul secolului al XV I-lea şi în tot secolul al 
XVII-lea, de a da căr~ în limba poporului, adresate "întregii 
sem inţii româneşti". Faptul că învăţa~i noştri umanişti au încer
cat să dialogheze cu ştiutorii de carte din timpul lor, vorbindu-le 
despre origillea noastră latină, despre comunitatea lor ca popor 
cu românii din Moldova şi Transilvania, despre romanitatea 
limbii lor, despre vechimea institu~ilor lor, despre faptul că În 
trecut ţări le lor fuseseră independente, despre valoarea învăţă
turii şi a v ieţuirii morale, toate aceste idei transmise prin "căr~ 
pentru toată seminţia românească" ni se par a fi o caracteristică 
fundamentală a wnanismului nostru. Fireşte, acest umanism, 
cultivat de cărturari cu îngrijită pregătire, nu a fost popular prin 
expresie, ci prin destinaţia lui, preocuparea răspîndirii lui prin 
cărţi "de obşte". Este suficient să analizăm titlurile tipărituri lor 
româneşti din secolul al XVlL-lea şi al XVIlI-lea pentru a 
înţelege marea dorinţă ca noua învăţătură să pătTundă cît mai 
larg in rîndurile poporului şi să rodească ... 

ÎI Întîlnim ca func~onar al cancelariei 
domneşti mai Întîi pentru scris acte, cu vremea şi pentru redac
tat, În numele lui Matei, desigur ş i al Elinei, dar şi pentru alţii 
- predosloviile căr~lor slavone sau române tipărite după 1635. 
Putea compune versuri slavone şi "să dea sfaturi" traducăto
rilor. Cultura lui s lavonă a fost explicată prin studi i la Kiev 
pentru care nu există, Însă, dovezi peremptorii. Cultura latină 
i-o atestă traducerea în slavonă a operei atribuită lui Thomas a 
Kempis, Imilalio Chrisli (Mănăstirea Dealului , 1647), în pre
doslovia căreia vorbeşte despre "multa şi fierbintea [ . . . ] 
dragoste pentru limba rîmlenească sau l atinească, nouă vădit 

înrudită. Preocupările literare i le confirmă traducerea în limba 
română a Vieţii sfinţilor Varlaam şi Ioasaf, socotită, pe atunci, 
drept opera Sf. Ioan Damaschin. 

Udrişte era un om wnblat ş i în afara pă~lor româneşti , 

Moldova, Transilvania, căIătorise în Ungaria şi Polonia ca so l 
al cumnatului său. În societatea românească a vremii se putea 
bucura de un comerţ mai luminat de idei cu postelnicul Con
stantin Cantacuzino, un coleg de divan, cu mitropolitul Var
laam al Moldovei, cu Ştefan al Ungrovlahiei, fireşte cu pro
pria-i soră, Elina, femeie cultivată. Dintre cărturarii străin i 

care ne vizitează ţara cunoscuse pe grecii Blasios, Melet ie 
Sirigos, Paisie Ligaridis, 19natie Petritzis, pe rutenii Arsenie 
Suhanov, Dascălul Grigore, pe sîrbii Longhin ş i Sava Bran
covici, Gavril, patriarhul de Pec, pe Mihail mitropolitul de 
Kratovo, pe croatul Rafael Levakovic ... 

Texte şi imagini reproduse din: Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române. Dicţionar 1866/2003, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, 

cu un cuvânt înainte de acad. Eugen Simion, preşedintele Academiei Române" Editura Enciclopedică / Editura Academiei Române, Bucureşti, 
2003, pp. 176 - 177; Omagiu. Virgil Cândea la 75 de ani, coordonator Paul H. Stahl, vo I. 1- II , Editura Academiei Române / Editura Roza 
vânturilor, Bucureşti, 2002, voI. I pp . II - 12, 35 - 36, 37 - 38, 177 - 178, voI. II pp. 5 - 7, 367 - 369; Virgil Cândea, Raţiunea dominantă. 
Contribuţii la istoria umanismului românesc, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979, pp. 21 - 22, 47 - 50; Ana Andreescu, Arta cărţii (Car/ea 
românească În secolele XVI- .,-'(Vl!) , prefaţă de Virgil Cândea, Editura Integral, Bucureşt i , 1997. 
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Autografe contemporane 

Biobibliografie 

Augustin Buzura s-a născut la 22 septembrie 
1938 in sa/ul Berinţa, judeţuL Maramureş, jiu aL 
lui 11ie şi al Anei (născu/ă Micle). 

Studii 
În 1955 absoLvă Liceul "Gheorghe Şincai" 

din Baia iiI/are. 
În 1964 Îşi ia licenţa În medicină generaLă La 

Institu/ul de Medicină şi Farmacie din Cluj, cu 
teza " Shake1>pcare În psihiatrie". 

Activitatea profesională 
În J 964 renunţă la profesarea medicinii ală

/urându-se redacţiei "Tribuna ", unde a ocupat 
mulţ i ani jimc/ia de redactOl; apoi de s,ecretar 
general de redacţie, iar din 23 decembrie 1989 
devine redactor şef 

Din aprilie 1990 este preşedinte al Fundaţiei 
CuI/urale Române din Bucureş/i. 

Din iulie 2003 până in 17 ianuarie 2005 este 
preşedin/e allnslitu/ului Cultural Român. 

În iulie 2005 reÎnjiinţează in regim privat 
Fundaţia Cuilurală Română, care editează din 8 
decembrie, În acelaşi an, revis/a "CuI/ura" al 
cărei redactor şef este. 

Activitatea literară 
Îşiface debu/ul În Ii/era/ură În 1960 la revista 

" Tribuna " din Cluj. 
În 1963 debUlea::ă edi/orial cu volumul de 

povestiri ş i nllvele Capul Bunei Speranţe 

(ESPLA). 

Cărţi publicate, scenarii 

Capul Bunei Speranţe, povestiri şi nuvele, 
ESPLA, 1963. 

marticz 2007 - Anul X. nr. 3 

Augustin BUZURA 

[Absenţii] 

Capitolul 1 

D eşi mă străduiesc cu Încăpăţânare să-mi reprim memoria, să nu mai ştiu 
nimi.c, dar ab:ol ut nim.i.c, reţin !otul c~ o c laritatc nefirească. Uit adesea 
un s 1l1gur amanun t: an II , fi1l1dca seamană prea mult. 

Dar, i ată, acestea au fost cuvin te le: 
"Păcat că n-am o bombă atomică sau măcar o dinamită să vă prăpădesc 

urgent, fără milă, cretin i nenorociţi, sectă de găinari cu maniere! ce aţi făcut, 

Doamne, ce aţi putut face din mine?! Toată ziua umblu cu stomacul întors pe 
dos de greaţă, de dimineaţa şi până seara scuip neîntrerupt... Unde o fi oare 
bomba a ia atomică de care am atâ ta nevo ie? ... " 

Dure, iritante, rostite rar, fă ră prea multă furie, cuvintele, scoase dintr-un 
arsenal ce mă l ăsa indiferent, spărseseră brutal liniştea fa l să , atât de greu 
improv izată cu aj utorul unui somni fer luat hoţeşte, În drum spre casă, dar 
deschizând in vo luntar ochii - uitasem brusc de cuvinte - rămăsei surprins de 
di stanţa dintre mine ş i obiectele din jur ş i mai ales de răceala v i o l entă ce se 
degaja din ele. Camera mă umilea prin dimensiunile sa le Încât păream un mo
dest preparat supus unui microscop imens, iar conştiinţa dimensiunii mele 
micronice Îmi impunea un singur mod de reacţi e : să stau nemişcat, să văd ce mi 
se mai poate Întâmpla. 

În câteva fracţi uni de secundă, trezindu-m ă şi adorm ind succesiv, cu o viteză 
ameţitoare, prezente mai mult În minte decât În privire, ob iecte le din cameră 
s-au constituit Într-o măruntă scenă dărăpănată, veche, asemănătoare celor a le 
scamatorilor de mâna a zecea, cu femei-crocodil şi peşti-Încălţaţi, pe care şi-a 
făcut apariţia simplu, neanunţa t, un fel de clovn nemachi at, mărunt, râzând fa ls, 
prosteşte. După câteva pl ecăciuni ridicole, pantalonii Îi căzură şi, rămânând În 
nişte ind ispensab ili roz, imenş i , atârnând şi e i până la genunch i, sp use mimând 
seriozitatea, interesul, exact cum făceam eu în fiecare zi: "Domnul doctor Mihai 
Bogdan s-a trezit - uraaa ! - şi va binevo i să-ş i dezbată în faţa noastră (cine eram 
noi, adică eu?) trista şi Îndelungata sa tragedie, zguduitoarea şi incred ib il a 
poveste a unui om mort care vrea, se strădui eşte, se chin uie, fără succes, să 
Învie ... Cel puţin până acum ... E În comă, de fapt, ş i grozav ce-I impres ion cază 
circul..." Concentrat, În figura acestui a recunoscu i - de parcă exact atunci m-aş 
fi gândit la e l - pe colegul meu de laborator, doctorul Nicolae, (ÎI aşteptam, ÎI 
aşteptasem, fiindcă fu sesem obsedat de multă vreme de o di scuţ i e mereu amâ
nată, din frică, despre impasul nostru psihic ş i , i ată, nu mai puteam fugi de mine 
însumi). "Nu face pe cretinu', chiar dacă se poartă, fii bun ş i ternlină cu isteri
ile. Ţi-e atât de drag de tine Încât ni ci măcar În somn nu vre i să fii deranjat. Eşt i 

l aş, teribil de l aş ... Mai mult decât ai pierdut nu ai ce ... Sau regreţi camera asta 
păduchioasă , postul de cercetător al cercetăril or a ltora? Regreţi costumul de 
haine, iu birea numărul trei, marea blondă mo latică, mereu afla tă În criză, ca re 
se împerechează În aer, În apă ori pe uscat, sau sa lariul , mia ş i ceva de le i? Poate 
supa de la cantină ori bancurile profesorului? În fond , ce te împied ică să-ţi pui 
s ingur diagnost icu l, să strigi ce te doare, prima dată În tine, deschis, apoi către 

alţi adormiţi Întru frică? Ş i cu refugiul lucid În durere, În neputinţă , te poti 
ob işnui , dar măcar să ajungi odată a ici! Ai atât de puţin timp, repersonalizarea 
durează mult... Îţi protejez i s icriul în care stai ori în care te vei muta între 8 şi 
16 zilnic? Statutul de cobai? Atunci? Eventua l mai poţi Învia. Asta e singura ta 
şansă ... Încă ai de partea ta vârsta .. . " Apoi capul se schimbă iarăşi: În costum ul 
pestriţ de clovn era profesorul Poenaru, bazileul, părintele formal, veşnic al 
tuturor văzuţilor şi nevăzuţi lor: " Ai o si ngură şansă : Îţi vine mintea la cap, 
lucrăm În co laborare, sau mergi la ţară , unde, se şt i e, este mare nevo ie de cadre, 
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de oameni care să aibă grijă de sănătatea 
poporului, a celor ce muncesc pentru edifi
carea noii societăţi. Nu uita că pot să te dis
trug, să te anulez, pot să te omor lent, fără 
să se observe ... Ai să umbli, spre sur
prinderea ta, şi la patruzeci de ani tot cu 
aceiaşi pantaloni de adolescent Întârziat şi 

nimeni n-o să creadă că ai fi putut fi altcine
va. Primul care va veni după mine te va da 
afară pentru incapacitate ... Alege dec i!" (Ca 
un rar În ceaţă, obiectele din jur se luminau 
intens, apoi deveneau negre, obositoare, 
numai culorile hainelor clovnului şi tavanul 
erau nemodificate, sigure. Îl menţineam 
acolo, ridicol, din inerţie. Ciudat Însă, nu 
eram deloc afectat de ceea ce mi se spunea 
pentru că eu eram sala goa lă, uriaşul pustiu 
de scaune cenuşii; cuvintele, teribil de 
cursive, nu mă iritau, ele existau În mine; ca 
nişte vechi lozinci scrise pe un gard le 
pipăiam cu privirea, Însă mă interesa mai 
mult faptul că le regăsesc la locul lor decât 
că Înseamnă ceva). Pe urmă hainele fură 
Îmbrăcate, fără să-m i dau seama când, de o 
figură aparent necunoscută, iritantă căreia Îi 
spuneam simp lu: "ă la"; "Îi fi mata intelec
tual, deştept, dar noi avem şi vom avea, te 
asigur, alte criterii. Mereu eşti Împotrivă. 

Mereu te agiţi. A i spus că o viaţă Întreagă ai 
să fii nemulţumit. Da sau nu? Eşti Însă sin
gur pe baricadă. Ridicol de singur. Toţi 

şi-au dat seama că nu e bine şi, mai ales, nu 
e practic să mergi Împotriva curentului ... 
Nu se uită nimic, nu neg lija amănuntu l ăsta, 

aparent neinsemnat. Nu e bine să fii 
absent..." În sfârşit, la rei de repede, poate 
pentru că nu simţeam nevoia să Întreb ceva, 
pe aceeaşi modestă scenă, exact când nu 
mai aşteptam nimic, În culori vii, puternice, 
ca Într-o oglindă măritoare, mă văzui pe 
mine Însumi: "Măcar de ai putea râde. Spre 
nefericirea ta eşti mereu crispat. Mereu fugi 
de ceva. Dar e zadarnic. Râzi. Râzi cu 
hohote. Asta e taina. Şi crede În minuni". Şi 
tot eu, nu cel din pat, inertul, laşul, masca 
gravă de prost gust, ci eu-măscăriciul

care-vorbea, mă Întunecai la faţă şi spusei 
fără convingere, cu teamă: "Dar ce pot să 
fac? Am numai impresia că sunt tare. De 
rapt toate sentimentele mele sunt rezultatul 
acţiunii profesorului, a şefului. A lui ca sim
bol. El reunind particularităţi le celorlalţi 

şefi. Acţiune, În ce sens? Şi pe ce să-mi 
veri"fic tăria, voinţa, curajul? Cum pot să mi 
le manifest? Pe de a l tă parte, orice faptă 
imediat ce Încep să o analizez, devine 
inutilă , ridicolă. Iar aripile oricât de bine mi 
le-aş construi, când sunt gata le ard singur, 
imediat, convins că am Iacut un lucru bun, 
perfect, că aripile respective au fost doar un 
modest Început, un pas spre altele cu care 
fac la fel". 

De fapt, asemenea Învinuiri şi reconsi
derări au devenit laitmotivul fiecărei nopţi 
goale, petrecute singur şi În Încăperea 
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BUZURA 
Refugii 

~" 
l>O!lmfr'.o/i1.ANI 

De ce zboară vulturul, povestiri şi nuvele, Editura Tineretului, 1966. 
Absenţii, roman, Editura Dacia, 1970. Romanul afost Încununat cu Premiul Uniunii 

ScriitorilOl; interzis În 1971 şi reinterzis În 1988; afost tradus in multe limbi străine, fiind 
intens comentat de presa occidentală. A fost publicat la edituri din Rusia, Slovenia, 
Ungaria, Polonia. A fost reeditat in anul 1991 la editura Tinerama, apoi in 2003 la edi
tura ALL. 

Feţele tăcerii , roman, Editura Cartea Românească, 1974. Premiul Uniunii ScriitorilOl: 
În 1990, romanul este ecranizat de Nicolae Mărgineanu după un scenariu al autorului, cu 
titlul" Undeva in Est"; afost reeditat in 1991 la Editura Albatros, in 1995 la Editura Cra
mar (colecţia" 100+ 1 capodopere"j, in 2002 la Litera din Chişinău, in 2003 la Paralela 
45, in 2004 la Polirom, 

Orgolii, roman, Editura Dacia, 1977. Premiul" lan Creangă" al Academiei Române. 
Romanul afost ecranizat de Manole Marcus după un scenariu al autorului; a fost publi
cat in limbile engleză, germană, maghiară şi chineză şi a apărut la edituri din New York, 
Berlin, Budapesta şi Beijing. 

Vocile nopţii, roman, Editura Cartea Românească, 1980, reeditat la Du Styl in 1999. 
Premiul Uniunii ScriitorilOl: 

Bloc notes, eseuri, Editura Dacia, 198/. 
Refugii, roman, Editura Cartea Românească, 1984. Premiul Uniunii Scriitori/OI: A 

fost publicat În SUA. 
Pădu reanca, scenariu defilm după nuvela lui Ioan Slavici. Regia Nicolae Mărgineanu. 
Drumul cenuşii, roman, Editura Cartea Românească, 1988, reeditat la Editura Fun

daţiei Culturale Române şi la Litera Internaţional. Romanul a jost tradus in franceză, 
engleză, spaniolă, portugheză, suedeză. 

Recviem pentru nebuni şi bestii, roman, Editura Univers, 1999, reeditat in 2004 la Li
tera Internaţional. Romanul a fost publicat În Franţa şi SUA. În curs de apariţie in Sue
dia. 

Tentaţia risipirii, articole, interviuri, Editura Fundaţiei Culturale Romime, 2003. 
Teroarea iluziei, interviu cu Crisula Ştefănescu, Editura Polirom, 2004. 

Premii, titluri onorifice, distincţii 
În 2003, Premiul Opera Omnia al Uniunii ScriitorilOl: 
În 2003, Premiul Opera Omnia al Fundaţiei Anonimul. 
În 1987, membru fondator al Crupului European" Culliver" împreună cu Ciinter 

Crass, Vdclav Havel, Hans Magnus Enzensbergel; Andrei Bitov, Steve Austin, Edgar 
Morin, Luigi Nono, Danilo Kis, Andrei Vosnesensky, Tadeusz Konvicki. 

Din 1992, membru titular al Academiei Române. 
Din 1992, membru al Academiei Italiene de Cultură şi Ştiinţă. 
În 1998, Doctor Honoris Causa al Universităţii "Lucian Blaga " din Sibiu. 
În 2000 decorat cu Ordinul Naţional Pentru Merit in grad de mare Cruce acordat de 

preşedintele României. 
În 2000 decorat cu Ordinul Naţional Rio Branco acordat de preşedintele Braziliei. 
În 2000 decorat cu Ordinul Naţional Vulturul Aztec acordat de preşedintele Mexicu

lui. 
Din 2000, membru al Academiei Româno-Americane. 
Din 2001, membru al Academiei Latinită{ii. 
Din 2001, membru al Academiei Braziliene de Litere. 
Din 2001, membru corespondent al Siidosteuropa Cesellschaft. 
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aceasta sufocantă. Adevărul este că mi-e frică de timp. Nevoia de 
succes are la origini şi frica de timp. Timp liber egal timp de 
autoana liză. Ori mi-e greaţă să-mi amintesc mereu cât sunt de 
imperfect, cât sunt de descoperit ş i, mai ales, cât voi continua să 
rămân astfel. Zilele din institut goale, umilitoare, mă obli gă să fug 
şi mai insistent de mine însumi. Am fost cu şi fară voia mea 
depersona lizat, încât în momentul de faţă e sufi cient ca profesorul 
să se uite ma i nu ştiu cum la mine, să-mi accentueze o frază mai 
altfel sau cel puţin să mi se pară mie numai , ca toată ziua să mă 
întreb de ce a Iacut-o, cu ce scop? Sunt, fără să vreau, un fe l de 
rob al său. N-am izbutit să-mi câştig independenţa prin muncă. 
Toate lucrările reuşite, toate micil e mele descoperiri le-a semnat 
ş i cI, deci cum pot doved i că de fapt eu sunt autoru l? Trebu ie să 
fiu corect ca să mă apere de a l ţii. Trebuie să fiu corect ca nu 
cumva să i se pară că sunt periculos, că vizez ceva mai mult decât 
doreşte el să-mi dea. Trebuie să fiu corect deoarece am nevoie de 
hrană. Dar Înainte de toate trebuie să fiu corect ş i datorită labora
torului ce-I am la dispoziţie ş i care, aşa cum e, îmi dă posibilitatea 
să cercetez - de altceva nefiind bun - să cercetez În paralel , fără 
ştirea lui , în speranţa că voi găsi minunea ce-mi va asigura imu
nitatea ... De fapt, nici n-am Încercat să văd cum s-ar putea trăi 
fară el, în a l tă parte ... N ici n-am curajul, şi- i sunt obligat. EI m-a 
reţinut în oraş, la institut. Pe urm ă, nici n-aş avea chef de o a ltă 

aventură. Lui î i cunosc mofturile, şt iu la ce să mă aştept. Ade
văru l este că nici nu prea exist. Când nu sunt în laborator, sunt 
acasă ... Acelaşi lucru zilnic. Fiecare gest cu ceva mai i eşit din 
comun capătă astfel dimensiuni colosale ... Revolta nimicului. Să 
mori de râs! Pe urmă apăru i arăşi Nicolae: "Cât eşti de l aş ... Îmi 
place însă că ştii să-ţ i baţi joc de tine cu un talent inegalabil; cam 
aşa s-ar defini sofist i căr i a ta, nu? Nu m-aş mira să te iei într-o zi 
la palme. De ce suferi, fiule? Puşcăriaşii de la Sing-Sing, când îi 
strângea corsetul de cauciuc în care erau băgaţi dacă se ajungea la 
conc luzia că sunt periculoşi, se autosugestionau că nu-i doare 
nim ic, îşi neutralizau durerea prin vo inţă. Încearcă măcar să reca
pitulezi: ai fost muncitor şi ai rămas ş i în institut muncitor. Eşti 
incomod? Te ţin pentru că eşti bun. În realitate nu eşti incomod, 
îţi place să-ţ i închipui numai ... După cum îţi place să o ţii ziua 
Întreagă Cli ce măfac? cum măfac? vai de noi! Cei pe care-i dor 
toate, soarta lum ii şi nu mai şt iu ce sunt fa l ş i , mint, î i doare ego
ismul ncsatisfacuL Tensiunea confecţionată ş i, bineînţeles, rudi
mentară. Boala ta e că nu eşti Nixon, regina Angliei, Armstrong, 
von Braun, Flemming, Marcuse, Sartre, The Beatles, Aristotel şi 
Hegel la un loc! Că eşti un simplu corist, În coruL O.N.U ., că z ici 
după a lţi i! ... Că n-ai descoperit tu bomba H ... Că nu prea şti i ce 
suntem ... Ce e cu specia noastră sper că te-ai l ămurit, nu-ţi mai dă 
bătaie de cap. În realitate vezi şi tu, nu se Întâm pl ă nimic. Capi
talism ul şi socia lismul vor mai continua o vreme să coex iste 
paşnic. Pământu l se va Învârti la fel de neinspirat În jurul Soare
lui , profesoru l Poenaru va face z ilnic mici pokeraşe, proştii se vor 
Înfoi, ca de obicei, vor fi tari ş i tărişori ... Ei ş i ? Eu, de altfel, am 
o mare stimă ş i invidie pentru proşti, adică pentru fericirea lor. Şi 
Îi cultiv. Fără ei, uneori , nu se poate face un pas. Când şi-au 
Însuşit ei un lucru, când au aj uns ei la o concluzie, abia atunci se 
poate merge mai departe. Ei sunt alfa ş i omega. Ei nu au argu
mente, ci verdicte. Nu analizează, c i decid. Nu se aventurează, ci, 
stabili asemeni granitului, conservă cu străşnic i e totul. Au senti
mente foarte puţine Însă nu asta ar deranja, ci vu lgaritatea lor 
desăvârşită, rudimentaritatea lor; unul dintre ele s-ar putea numi 
ură, Însă cu foarte multă aproximaţie, deoarece e l este generat de 
instinctul de conservare. În orice nu le seamănă, În tot ce-i sur
prinde ei văd o ameninţare directă . Consec inţa? Extirparea acelui 
fenomen. Şi numai asta are nuanţe: mai repede, imediat sau În 
timp. Tot În această categorie, a proştilor, cineva, pe bună drep
tate, plasa şi inteligenţii , care, deşi cunosc cauzele unui fenomen 
nociv, procedează de parcă nici nu le-ar şti ... Şi la urma unnei, cu 

22 

ce drept ne consi
derăm noi deştepţi? 

Ce am făcut ca să 

avem dreptul să ne 
numim astfel, poţi 

să-mi spui? Nimic. 
Cel puţin până as
tăzi... Aşa că Iasă 

patetism ele, Îmbra
că-te şi hai să ve
dem dacă mai avem 
trecere la dame. Sau 
la Observatorul as
tronomic, de exem
plu ... Când văd ste
lele, cerul, mă cu
prinde un calm dră
cesc, o Îm păcare de 
moarte. Dev in li
niştea însăşi. Sau 
moartea .. . " 
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Un strigăt sfâşietor, prelung, de animal rănit, îmi Întrerupse 
acel fa ls vis stup id, petrecut cumva dincolo de mine, însă cu parti 
c iparea mea; clovnul adunase Încet, metodic, pe neobservate, ca 
un magnet, toate obsesiile şi iată că, fără să-mi dau seama, atras 
de duritatea strigătului, mă desprinsei parţial de ele, de strania fi
gură în roz şi, dezbrăcat, obosit, sprijinit pe nişte picioare străine, 
aproape neputincioase, mă pomenii În faţa geamulu i. În primele 
momente nu văzui decât apele murdare ce, părăsind canale le, se 
răspândiseră peste întreaga stradă; apele curgeau ega l, cu valuri 
mărunte, l ăsând la marginea trotuarelor hârtii galbene, staniol, 
cutii de conserve, crengi verzi aduse din deal. Dar tocmai când 
voiam să mă retrag, În mijlocu l s trăzii, cu ceva ma i sus de coltul 
casei, un om se târa În patru labe Împotriva curentului . Îi vedeam 
haina gălbui e, udă, că l câie l e bocanci lor lucind nefiresc, capul 
cărunt neacoperit... Înainta Încet, gemând, sc râ şnind din dinţi, 
bolborosind continuu ceva neînţeles - cum probabil aş fi Iacut şi 
eu dacă n-aş fi luat porcăria aceea de somnifer, la care, din păcate, 
recurg în momente le când sunt intox icat de mine însumi - ducând 
cu el înainte, împotriva apei, un vreasc de care se legaseră câteva 
hârtii . Contrariat, îi urmăream braţe l e cum se mişcau obosite 
apo i, multă vreme, hipnotizat parcă, nu-mi putui dezlipi priv irea 
de e l, de geamurile caselor ce se întunecau treptat, de figurile 
curioase care priveau o c l ipă, În fugă, ciudatul Înotător. apoi se 
îndepărtau calme, neutre, pierzându-se, ca la un semn, Într-un alt 
ungher al camerei. Când am reuş it să mă uit iarăş i în stradă, omul 
continua să înainteze neabătut, exact pe mijloc; se eliberase de 
vreasc, însă târa după el, probab il Într-o mână, un coş de nuiele 
spart, verde. Pe marginea trotuarului vreo trei oameni î i urmăreau 
drumul comentând, gesticu lând, apoi unul se desprinse ş i porni 
Încet, nehotărât, spre oraş. Din casa vecină auzii un hohot de râs, 
suprapus peste o melodie, mai sus, la etaj deschisese un geam, iar, 
opriţi Lângă cei doi , o pereche de tineri vârâţ i sub o umbrelă ară 

tau cu degetul în direcţi a bătrânului care se odihnise o vreme ca 
să-şi continue, iarăşi , la fel de încăpăţânat, n eînţeleasa plimbare 
exact pe mijlocul străzii , unde se reuneau apele din canale. Fusese 
lovit de o maşină ş i inconştient mergea înainte? Era beat? Orb? 
Bolnav? Sau poate eram victima unui coşmar stupid? N-ar fi fost 
exclus. Mi-a venit în minte acel vis treaz, consecutiv fraze lor 
auzite. Desigur, clovnul aparţinea unui vis adevărat din care 
nu-mi mai amintesc nimic; e l a rămas însă, prin cine ştie ce mi
nune, şi, în starea aceea de veghe, Încercând să-mi reamintesc 
exact detaliile costumului purtat de clovn, mi-a venit în minte un 
studiu al lui Edmond Jaloux, studiu de care exact atullci Il-aş fi 
avut nevoie. Scăpasem uşor de punerea În temă a nemulţumirilor 
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mele, aşadar, la geam, ar fi trebuit să mă simt proaspăt sau, în cel 
mai nefericit caz, ceva mai uşor, mai degaj at. Ciudat însă, mem
brele îmi erau exagerat de grele, iar s imţurile refuzau să se 
adapteze împrejurării , înregistrau doar detaliile exterioare, pe 
când eu trăiam cumva pe o altă coordonată, eram un braţ uria ş 

care sonda neîntrerupt un go l imens, trainic. 
Din partea opusă observai farurile unui turi sm şi, nu peste 

mult, cu toată viteza scăzută, roţile maş inii propulsară deasupra 
omulu i un imens jet de apă galbenă, noroioasă, acoperindu-I pen
tru o clipă, dar fără să-i oprească înaintarea. Revoltat, contrariat, 
am încercat să mă mişc, însă fără succes; priveam fix acolo, cu 
faţa lipită de sticl ă? cu mâinile încleştate puternic de perdeaua 
ancestrală. Cu mari eforturi m-am lăsat în jos, hotărât să mă 
încalţ, dar un va l de vânt, pătruns printre crăpăturile geamului, mă 
readuse În poziţia iniţială. Între timp omul se ridicase şi, cu greu, 
se Îndrepta spre perechea de tineri care, oarecum speriaţi, porniră 
Încet, Înainte. "Cât mi -e de greaţă! Începu să strige bătrânul. Nu 
mai pot! Mor de greaţă când vă văd!" Cei l alţi, cei doi oameni, 
plecară În susu l străzii Încât, după câteva momente, bătrânul 
rămase absolut singur, cu mâinile ridicate ş i cu faţa Întoarsă spre 
blocul vecin. Înalt, deşirat, cu hainele pline de noroi gal
ben-roşietic atârnând inerte, privind fi x undeva spre casa din faţă 
sau poate blestemând-o, omul părea ireal, o structură onirică 

datorată oboselii, somnului forţat, iritării mele exasperante sau 
chiar unei maladii autentice. Cu un ultim efort mă desprinsei de 
geam ş i fugii spre pat hotărât să mă acopăr, să nu ştiu nimic, 
urmărit de un râs violent, inuman, secondat la mică distanţă de 
altele, dese, pline, şi de cuvintele auzite la Început, acum exage
rat de clare, prezente Însă În toată Încăperea. Buimăcit, convins că 
mă at1u într-un loc necunoscut, suspendat În glumă printre lumini 
şi umbre obscure, am fost tentat să mă desprind, să mă mişc la 
întâmp lare doar pentru a vedea ce se Întâmplă, dar, în clipa aceea, 
nespus de clar, din mulţimea de obiecte pe care nu le prea 
cunoşteam, a apărut ceasul, uriaşul ceas de perete, uitat acolo din 
vremuri imemoriale şi oprit, poate tot de atunci, la ora 12. 
Automat, bucuros de reÎntâlnire, m-am pomenit du când mâna sub 
pernă la grosolanul meu orologiu antişoc, antimagnetic şi anti
alcoolic (era abia ora 7, dormeam de numai un sfert de oră) şi 

atunci m·i-am dat seama că sunt În nesuferita mea cameră, că e 
seară, că mai am Încă multe ore până voi scăpa cumva de ziua 
aceea joasă, cenuşie, bântuită de ploaie şi întrebări al căror 

răspuns ÎI ştiam de ce l puţin o mie de ani , adică exact din clipa 
când am descoperit că pot să am o solidă şi dureroasă invidie pen
tru copaci, pietre, dobitoace şi idioţi , că la urma-urmei aş putea 
urla ş i În afara orelor pennise de regulamentul imobilului . La 
Început nu mă gândisem la sensul cuvinte lor, ci la ecoul lor fizic, 
avusesem senzaţi a că-mi strigase cineva În ureche, că fusesem 
zgâlţâit puternic şi aşteptam să nu mai simt durerea; mai târziu 
însă, cum ecoul lor refuza să dispară, am fost obligat să mă gân
desc la e le, mai ales că, într-o a ltă formulare, le întâlnisem şi în 
vocabularul meu ş i Îmi era extrem de familiar sentimentul ce le 
generase. Dar eu continuam să mă conving că venisem acasă 
numai ş i numai să dorm, adică să aştept dormind ziua de mâine, 
anul 200 1, pe Nicolae oripe iubita numărul 6, 7 sau 8, specia
lizată În telefoane ş i autoinvitaţi i . În consecinţă, mi-am vârât 
capul sub pătură ş i , cu ochii strân şi, făceam eforturi disperate să 
mă despart de mine Însumi; Îm i era frică să gândesc, Îmi era 
greaţă să atârn celor câteva întrebări - legate de mine ori de acel 
om neînţeles - obsedante, steri le, constatarea că răspunsurile nu 
depind de mine, că, în realitate, nu eram decât un obiect ce putea 
fi cu uşurinţă mutat de ici-colo, o mobilă dinamică, dresată, pre
văzută cu un magnetofon ş i care, la repezeală, în funcţie de 
situaţi e, se Întreba cu oarecare nelinişte: Ce rol ar trebui să inter
pretez acum? De idiot? De surdomut? De indiferent? De înţelept? 
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De dulap? Când zilnic, zi ln ic, de ce l puţin un deceniu, mă mint 
singur, de ce trebuie să mai înghit ş i minciunile altora, ba să le 
mai ş i di fuzez pe post de adevăruri? Dar ştiu eu dacă am dreptul 
să strig în gura mare că nimeni nu ţine seama de structura psihică 
a nimănui , din moment ce tocmai eu fugeam de mine însumi, nu 
mă cunoşteam decât pa rţial şi , vrând-nevrând, cea mai conve
nabilă parte din mine, adică cea adevărată, mi-o reprimam cu con
secvenţă? Eu care, în esenţă, nu puteam ţine seama de nimeni ş i 

de nimic, care nu picam de admiraţie nici măcar în faţa lu i Ein
stein sau Dumnezeu, mi-am construit deliberat nişte măşti ş i mă 

purtam de mult ca un robot, ba chiar ca un corp neÎnsuf1eţit... 
Cu intermitenţe, vântul izbea în geam valuri masive de ploaie 

şi , sub presiunea lor, vibrând, st icla emitea, sau cel puţin aşa mi 
se părea mie, un fel de geamăt prelung, de om biciuit, încât după 
fiecare ţipăt, aşteptam să aud vocea aceea bărbătească, ironică , 

azvârlind iarăşi, aiurea, întrebări fă ră sens. Atunci timpul se dila
ta, ÎI simţeam , imaginea îngheţa pentru câteva momente, ca apo i 
să se asocieze a lteia, străină mie; uimit, mă pomeneam admirând 
acel clişeu static, liniştitor, făcând eforturi să mă integrez lui, dar 
această pauză părea menită să sporească duritatea palelor de vânt 
şi regretul după un univers calm, fără viol enţe ş i nelini şti. "Dar e 
foarte simplu, îmi spuneam cu un fals curaj, e grozav de simplu. 
Nimic nu mai are importanţă, eu am venit să dorm, să adorm de 
tot dacă se poate, căci m-am săturat de laborator, de bolnavi, de 
prieteni şi de duşmani , de dat ajutoare, şi plouă, iar când plouă 
îmi vine să mă atârn, când sunt obosit simt nevoia să zbor în 
Marte, căci nu-mi pică decât cărţi mărunte, zărurele, şi m-am 
săturat de ele, foaie verde şi -o cucută, şapte fete ş-una slută, eu 
trebuie să dorm, să dorm, de-aş putea crede măcar în somnifere, 
dar nici în somnifere nu cred, oricum şi C1.J orice preţ aş dormi 
bombănind bombănituri, căci altfel nu faci decât să te în trebi 
întrebări întrebate de întrebători, deşi până la urmă toate sunt 
vorbe, vorbe, vorbe lua-te-ar dracu ', dormi copilaş, vise de 
lumină, fie soare blând viaţa cretină, dar tu eşti aşa şi aşa , 

zărzărică zărzărea ... Azi ca mâine, tu ca mine, chior eu, orb tu 
tralala etcetera. Trebuie să dormi, strângi pleoapele ş i nu mai 
exişti, cazi , te prăbuşeşti ... Pe tine te cheamă Mihai Bogdan sau 
Ics Y grecescu sau numărul 897 din matricola Arini , sau buleti
nul 294087 seria I sau Ăla nu Celălalt, care-i Nicolae, de fapt o 
sărmană furnică şi ai putea să ajungi ceva, tra la-Ia ş i trai a- Ia, dacă 
nu te-ar exploata şi ai avea ce mânca, dacă te-ai prostitua, hop 
ş-aşa ... Curăţel ca lacrima şi cretin cât Încape, ai cinste, dar n-a i 
curaj, ai curaj de unu singur, doi , trei , patru, vindeci pe alţii Însă 

nu te-ai putut vindeca pe tine însuţi de frică, ştii asta ş i fugi, frig, 
fragi , frasini ... Acum nu eşti nimic, n-ai decât obli gaţia - cum
plită, recunosc - să te adormi ş i să te di strezi de ce ţi-ar putea 
trece prin minte, dacă ai minte şi dacă ţ i-ar putea ... Dar la 
urma-urmei ce să-ţi povestesc? La ce să mă gândesc? Ce aştepţ i 

de la mine, idiotule? Dimineaţa nu mă duc la cantină din lene sau 
lehamite. După aia trec - automatism - prin secţie şi aud tot felu l 
de palavre, mereu aceleaşi de un an, a le unor oameni pe care nici 
măcar nu-i mai pot compătimi , ba uneori îi chiar invidiez. Ne 
compătimim totuşi, cred, reciproc. Pe urmă plec în laborator, 
lucru, înj ur, hap-hap-hap, o ciupesc de pulpe sau de şa l e pe Nora, 
îi spun porcării Ginei, hi-hi-hi-hi , vine Nicolae ş i Înj urăm împre
ună întreg sistemul ptolemeic, vine profesorul, ne dă sfaturi sau 
ne mustră extrem de elegant, mergem la şedinţe, hap-hap-hap, la 
cantină, la cinema, ne luăm lumea în cap şi ... ne culcăm. Asta de 
n+ I ani. Aşa stând lucrurile nu văd ce aşteptaţi de la mine? .. Ce 
minuni să improvizez? Cu ce să- ţi zgâlţâi neuronii cretini? 

Din romanul Absenţii, 

Editura Dacia, 1970 
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Meridian biblioteconomic 

Biblioteci europene 

Proiecte finlandeze 

]I'I~ ntâlnirile şi conferinţele expeqi lor organizate În timpul 
Preşedinţiei ~inlandeze a UE s-au desfăşurat În perioada 1 iuli e 
- I decembrie 2006 În diferite l ocalităţi din Finlanda. Cele 11 

Întâlniri au dezbătut câteva concepte ş i probleme de interes 
comun la nivelul UE: cetăţenia activă, politica proprietăţii in
telectuale, Încurajarea mobilităţii co l ecţi i lor În spaţiu l european, 
implementarea Hărţii Drumului Cu ltura l pentru al Patrulea Spaţiu 
Comun În cadrul Întâlnirilor experţilor din UE şi Rusia, politicile 
dedicate sportu lui şi tineretului, digitizarea va lorilor culturale 
moştenite, proiectelor arhi tecturale, punctelor de contact cultu
rale. 

În mesajul de Întâmpinare al ministrului Cu lturii, doamna 
Tanja Saarela, a l ături de prerogative legate de eforturile de 
administrare din agenda Consiliului Uniunii Europene, sunt 
menţionate proiectele şi programele În domeniile tineret, cultmă 
şi audiovizual , subliniindu-se atenţia acordată programelor de 
lungă durată. Cultura este definită ca fiind baza dezvoltării 

sociale ş i econom ice. 
Într-o ţară În care valorile democratice sunt prezenţe bine 

delinite ş i nu concepte teoretice, În constituţia căreia cultura este 
definită ca o "oportunitate pentru dezvoltarea individu lui şi ca 
drept educaţional fundamental", iar moştenirea culturală este 
"responsabilitatea tuturor", Preşedinţia UE este mai mult decât o 
provocare. 

Alături de Culture 2007, MEDIA 2007 şi Youth in Action, 
agenda Consiliului UE propune al patrulea program Europe for 
Citizens În scopul prumovării cetăţen i ei europene pentru identi
tatea europeană. Anul 2008 este propus ca Anul European al Dia
logului Intercultural. 

Seminarul Mobilitatea Colecţiilor este unul dintre pro
iectele care subliniază interacţiunea, dialogul şi mobilitatea valo
rilor În cadrul UE. 

În domeniul culturii, Preşedinţia finlandeză organizează 
o conferinţă despre politicile arhitecturale şi digitalizarea valo-

rilor culturale moşternite. 
În domeniul bibliotecilor, accentul este pus pe folosirea 

noilor tehnologii ale informaţiei şi dezvoltarea strategică a biblio
tecilor publice În ţările membre ale UE. 

Concentrarea asupra relaţiilor externe ale UE În dome
niul cu lturii propune o continuare a cooperării Între UE ş i Fede
raţia Rusă ca urmare a acordului Common Space of Research and 
Education (Spaţiul Comun pentru Cercetare şi Educaţie) adoptat 
pe 10 mai 2005. 

În ceea ce priveşte copyright-ul, sunt analizate subiecte 
legate de formatul digital şi reţelele de informa~e, managementul 
copyright-ului colectiv, taxele copyright-ului privat. 

La sectorul tineret, se impun continuarea Îndeplinirii 
obiectivelor UE pentru politica de tineret, consolidarea statutului 
cercetării şi a modelului tripartit al cooperării, şi anume adminis
trare - cercetare - tineret. 

Cooperarea În domeniul sportului promovează sănătatea 
şi activităţile civice privind sportu l şi problema anti-doping-ului. 

Sunt luate În considerare ş i teme precum adm inistrarea 
culturală În Finlanda, infrastructura instituţiilor culturale, reţeaua 
muzeelor, cultura audiovizuală, bibliotecile publice. Acest ultim 
element menţionat ne-a atras atenţia În mod deosebit datorită 
tezei strategice În domeniul biblioteconomic intitulată Strategia 
de bibliotecă 20 I O - politica pentru acces la cunoaştere şi cul
tură, publicată În 2003 , importată şi ap licată În diferite alte ţări. 
Obiectivul-cheie al strategiei este garantarea accesului la infor
maţie pentru cetăţenii de toate vârstele, acest fapt implicând ser
vicii digitalizate. De asemenea, menţionăm noua Lege a Tinere
tului, care promovează noi politici pentru tineret pe baza con
sultării acestei categorii de vârstă. 

Alte subiecte importante sunt exportul cultural - valori

ficarea obiectivelor turistice şi de importanţă cultura l ă şi sportul 

- crearea condiţiilor pentru activităţile fizice din Finlanda. 

Bibliotecile nordice 
I'I~ n bibliotecile publice din spaţiul nordic respiri un aer de nor

malitate şi democraţie. Nici un bibliotecar nu pare deranjat 
nici măcar după a cincea Întrebare pe care i-o adresezi con

secutiv. Totul arată impecabil. Utilizatorii vin la bibliotecă din 
diverse motive: jocuri pe calculator, comunicarea cu cei dragi 
aflaţ i la distanţă, petrecerea timpului liber, lectura ziarelor, verifi
carea adreselor electron ice, realizarea de teme, de proiecte 
majore. E un spaţiu viu adresat tuturor vârstelor. 

După trei luni ş i jumătate de vizite zi lnice În bibliotecile 
nordice, Întorcându-mă În ţară am realizat spiritul de inerţie care 
domină deciziile noastre pseudodemocratice. Fraze precum: "bi
blioteca este loc de studiu, nu de joacă şi relaxare", "aici n-au 
voie jocuri", "mai Încet", "li nişte!" nu mai există . Avem servicii, 
avem tehnologie, dar uităm că fomla în care le prezentăm Iasă de 
dorit şi continuă să vorbească publicului larg cu acelaşi glas 
cenuşiu al interdicţiilor din perioada comunismului. 

Motivul lecturii revistelor de specialitate din ţările cu 
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experienţă şi tradiţie democratică este un exerciţiu formidabil de 
comparare şi de situare la nivelul real al ofertei bibliotecilor 
pub lice de la noi, exerciţiu necesar fiecărui bibliotecar angajat 
Într-o bibliotecă publică. 

Prezentarea Bibliotecilor În transformare, articol semnat de 
Peter Axelsson, din partea Asocia~ei Suedeze a Bibliotecilor, ş i 

Hellen Niegaard, din partea Asociaţiei Daneze a Bibliotecilor, 
începe cu drepturile cetăţeanului - libertatea de expresie, căutarea 

şi accesarea informaţiei, precum şi dreptul de a studia. În cadrul 
elaborării proiectelor se iau în considerare previziuni precum 
societatea cunoaşterii şi o continuă redefinire a serviciilor tra
diţionale. Astfel, se ţine cont de receptor/utilizator (indiferent de 
sex, religie, stare socială, statut etc.), de schimbări l e legate de 
nevoile acestuia, de oferirea simultană a cărţii tipărite, a celei 
electronice şi a bibliotecii virtuale, consultate de la distanţă, de mo
dificarea programului de lucru la 24 de ore şapte zile pe săptămână, 
de oferirea serviciului de referinţe on-line şi a ghidului electronic. 
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Aceste schimbări au În vedere bibliotecil e şco l a re, cele 
pub li ce, universitare ş i de cercetare. 

Cooperarea Între bi blioteci ş i centre culturale, muzee, 
arh ive este un alt cuvânt-cheie al aceste i abordări. U rmătorul 

aspect important este promovarea rolului bibliotecii În societate. 
Maija Berndtson, directoru l Bibliotecii Municipale din 

Helsinki, În articolul O nouă bibliotecăjizică [n Finlanda, remar
că faptul că, În Finlanda, arhitecţ ii au fost mereu impli caţ i În 
crearea facilităţilor pentru biblioteci. 

În ceea ce priveşte spaţiul fizic, 40% din biblioteci dispun 
de c l ădiri separate, un sfert fiind situate În cadrul şco lil o r, subl i
niindu-se l egătura puternică şcoală - bibliotccă publică, dar ş i 

lipsa bibliotecilor şcolare. În România, contactul şco lil o r cu 
bib li otecile publice se l oveşte de conservatorism ul ş i răspunsul 

cel mai adesea negativ din partea bibliotecilor şco l are. 

În oraşul Espoo, au fost Înfiinţate două filiale În cadrul 
unor centre comercia le. "Acest fapt dovedeşte că bibliotecile tre
buie să fie prezente acolo undc sunt oamenii". Cu aceas tă ocazie 
ne punem Întrebarea când vom iniPa În Bucureşti un astfel de loc 
În care lectura să fi e o nevoie esenţială integrată celorlalte din 
piramida lui Mas low. 

65 de milioane de utili zatori au vizitat În 2002 ş i 2003 
bibliotecile pub li ce din Finlanda, o naţiune tânără care şi-a 

câştigat independen ţa cu 40 de an i mai târziu decât România. 
Luând În considerare faptul că jumătate din populaţia fin 

landeză are acasă acces la Internet, Maija Berndtson pune pro
blema pe termen lung a moti vului pentru care oamenii vor vizita 
în viitor bihlioteca publică în condiţiile În care pot accesa in for
maţi il e de care au nevoie din alte surse. 

Şi răspunsul este dat de interacţiunea socială, ţinându-se 

cont dc faptul că biblioteci lc reprezintă mai mult decât "depozite 
de mijloace de informare". Nevoile utilizatorilor sunt luate în 
considerare până la Îndemnul "creează-ţi propria bibliotecă", ceea 
cc presupune o sondare a felului În care utili zato rii percep bi
bliotcca. 

Maija Berndtson consideră că, În viitor, spaţiul bibliotecii 
va dcveni o alternati vă la lumea virtuală a culturi i electronice. 

Dircctorul de bibliotecă şi preşedinte al Asociaţie i 

Islandezc a Biblioteci lor, Th6rdis T Th6rarinsd6ttir, sublini ază 

directia digitizată a bibliotecilor, cata logul bib li oteci lor islandeze, 
portalul de acces al Întregii naţiuni la ziarele electronice şi baze 
de date, resurse accesibile În cadrul teritoriului Islandei, zi şi 

noapte, la un preţ rezonabil. Din 2004, sunt achiziţionate doar 
variantele electron ice ale ziarelor. 

Despre constrângerile legislaţi e i suedeze a bibliotecilor 
scrie ziaristul Marlin Aagard din pat1ea Asociaţiei Suedeze a Bi
bliotecilor. Activi tăţil e şi serviciile bibliotecii sunt subiecte de 
discuţie la nivel po li tic. Campania asociaţiei ia în considerare 
includerea nevoilor bibliotecii În domenii ca educaţi e, sănătate, 

industrie şi comerţ. Activităţile bibliotec ii sunt planificate la 
nivelul municipalităţ ii , ceea ce indică un interes de nivel politic 
Înalt În ceea ce priveşte fUllcţia bibliotecii În cadru l societăţii. 

Jergen Bartholdy, directorul Bibliotecii Pub li ce din Skan
derborg şi preşedintele Asociaţiei Biblioteci lor Publice Daneze, ş i 

Claus Vesterager, di rector de plani ficare ş i dezvoltare În cadrul 
Bibliotecii Un iversitare din Roskilde ş i preşedintele Asociaţiei 

Bibliotecilor Daneze de Cercetare, di scută Strategiile pentru 
cooperare şi lucrul În reţea În Danemarca. La nivelul unei ţări de 
aproximativ 5,4 milioane de locuitori , cu 230 de biblioteci 
publi ce mun icipa le, peste 300 de biblioteci speciale ş i de cer
cetare guvernamentală , 400 de bib lioteci În centre educaţionale şi 
şcoli, există un sistem funcţional de bibliotecă bazat pe princi
piul democratic care susţine că fiecare cetăţean are dreptul de a 
Împrumuta orice material finanţat din fond uri publice, indiferent 
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de categoria de bibliotecă sau de tipul de resurse. 
O reţea la ni velul Întregii ţă ri este so luţi a unei informări 

rapide ş i eficiente care permite accesul unui publi c larg la cata
logul unic ş i la baza de date a fiecarei biblioteci pe Internct. Acest 
fapt a facilitat Împrumutul interbibliotecar, posibil datorită unui 
sistem naţ i ona l de transport de documente Între toate bibliotecile 
ţării. 

Un exemplu În acest sens ÎI o feră Biblioteca E lectroni că 

de Cercetare Daneză Încă din 1998, când s-a propus imple
mentarea unei reţe l e virtuale de b ibliotecă, o infrastructură pentru 
cercetare ş i educaţi e În Danemarca, concret i zată prin unirca 
tuturor resurse lor bibliotecilor specia li zate şi de cercetare În be
nefic iul studenţil or, profesorilor şi cercetăto ril or. Avantaje le unui 
astfel de sistem sunt binecunoscute. În acest fel, bibliotecile care 
au participat la proiect şi-au dezvo ltat propriile servicii şi au mers 
până la crearea de faci li tăţi de acces unui public cât mai larg. În 
Danemarca, există deja o tradiţie În cooperarea dintre bibliotecile 
de cercetare şi cele publice. 

Despre Autoritatea Norvegiană pentru Arhive, Bibl ioteci 
şi Muzee (ANABM), Înfiinţată În 2003 , scrie Frode Bakken, 
preşed inte l e Asociaţ i e i Norvegiene a Bibliotecilor. Motivul unei 
astfel de autorităţi unice a fost împărţirea art ifici ală Între 
bibliotecile bazate pe educaţ i e şi cele bazate pe cultură , coor
donare împărţită Între ministerele Educaţiei ş i , respectiv, al Cul
turii. ANABM promovează parteneriatele şi cooperarea întrc sec
toare importante - arhi ve, biblioteci şi muzee - care pun accentul 
pe incluziunea social ă,· pe prczervarea surselor de informare şi 

cunoaştere. Biblioteca Digital ă Norvegiană Îşi propune, În acest 
context, să facă posibil, În formă e l ectroni că, un conţinut cât mai 
divers şi bogat pentru cât mai mulţ i oameni . 

Winl1ie Vitzansky, director al Asociaţiei Daneze a Bi
blioteci lor, p l edează pentru bibliotcci într-o prezentare a modali
taţii de fun cţionare a asociaţiilor naţionale ale bibliotecilor. În 
fiecare ţară nordi că ex i stă asoc i aţ ii de biblioteci, dar cu ni ve lc 
diferite de dezvoltare a acestora . Pentru a nu trece prin tot 
istoricul acestor tipuri de organizaţii , autorul îşi propune să facă 
o prczcntarc a asociaţ i ei daneze, luând-o ca model de funcţionare 
şi vechime (a fost Înfiinţată în 1905). Aceasta a funcţionat ca 
instrument de bază În realizarea primei legi daneze de bibliotecă 
În 1920. Unul dintre scopuri a fost ad ucerea În acelaşi loc a politi
cienilor şi a bibliotecarilor profesion i şti pentru a coopera Într-un 
cadru democratic, cu acces gratu it ş i egal la informaţie şi cultură. 

Acest lucru implică o cooperare a tuturor nivelelor de bibliotecă 
publică, muzee, arhi ve, educaţie ş.a., ca şi colaborarea cu Şcoala 
Regală de Biblioteconomie ş i Ştiinţa Informării. Este sublini ată 

importanţa cooperării cu organizaţii internaţional e precum IFLA 
şi EBLlDA. 

Datele statistice, precum ş i rezultatele proiectelor bazate 
pe comunicare şi schim b interb ibliotecar evidenţiază nevoia de 
cooperare Între in stitu ţi i (biblioteca ş i celelalte organizaţ ii care 
funCţi onează În zone de interes public) Într-o epocă a gran iţe lor 

transparente şi a inform aţ i ei care se transmite În câteva minute de 
pe un continent pe altul şi, de asemenea, o permanentă adaptare a 
instrumentelor, serviciilor şi a abordar ii acestora. 

Gabriela TOMA 

(Din "Finni sh EU Presidency Programme in the Fields of 
Culture, Jntellectual Property, Youth and Sport Policy", 2006; 

"Nordic Libraries and their organisations 
in the 21 st Century", supliment al "Scandinavian Public 

Library Quaterly", 
iulie 2005) 
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Perspectivele digitizării 

Raport al Grupului de Experţi În Copyright 

L
a sfărşi tul anului 2006, Toby Bainton, preşedinte al 
Grupului de Experţi în Copyright al EB LlDA, a parti

~cipat la două întâlniri la Bruxelles, sponsorizate de 
Comisia Europeană. La aceste întâlni ri, care au pus În discuţie 
aspecte privind Biblioteca Digital ă Europeană, au fost pre
zen ţ i ed itori, bib liotecari , scriitori , precum ş i organizaţii ale 
drepturi lor de autor. 

Problema dig iti zării a fos t abordată din două perspec
tive, după cum urmează : 

Digitizarea pentru conservare 
Există un acord al s peci a li ş til or di n domeniu asupra 

faptului că, dacă o bibli o tecă alege să digitizeze o operă 

tipă rită pentru a o conserva, ea poate obţ ine mai mult decât o 
singură cop ie digita l ă. Legile copyright permit realizarea unei 
singure copii, dar deţinăto rii de drepturi sunt de acord că o 
copie d ig i ta l ă rea li zată după o alta sau chiar două copii digi
tale simultane pot fi folositoare În scopul conservă rii. 

O a ltă problemă care a necesitat clari fică ri a fost cea a 
disponi bi l ităţii copiilor dig ita le pentru util izatorii finali. Deş i , 

la Început, deţinători i de drepturi au dori t ca acestea să fi e 
dispon ibile Înainte de expi rarea copyright-ulu i operei, reun i
unea di n decembrie de la Bruxe ll es a recomandat în mod clar 
ca copiile digita le rea lizate În scopul conservării să fi e dis
ponibil e uti lizatorilor fi nali când sunt Întrunite anumite con
diţii. 

Grupu l de Exper ţ i s ub li n i ază că aceste recomandări 

vizează doar copierea d ig ita l ă în scopul conservării ş i sunt 
strict limitate la acesta, pe termen lung, privind patrimoniul 
cultural şi naţional produs şi distribu it în diferite fo rme şi 

ediţii. Orice copie realizată În plus, permisă de lege, nu trebuie 
să fie folosită pentru a creşte numărul copiilor disponibile pen
tru accesul utilizatorilor finali Înainte de expirarea copyright
ului , accesul la orice copie existând doar În cazul consultării 
pe loc. 

Digitizarea operelor ieşite 
din circuitul comercial 
La întâlnirea de la Bruxelles a fost pusă şi problema 

existenţei unei licenţe care să susţină acordul dintre o bi
bliotecă şi' un deţinător de drepturi atunci când biblioteca 

doreş te să digitizeze (În alte scopuri decât conservarea) o 
operă care nu mai este di sponibilă în cursul comercial normal. 
L i cenţa va fi fo l os ită atunci când identitatea deţinătorului de 
drepturi este cunoscută . Biblioteca îl va consulta pe de~nător 
dacă poate digitiza opera. Comisia Europeană speră că un 
model de licen ţă, pentru care ex i stă o l a rgă acceptare, va uşura 

încheierea acordurilor. De asemenea, o c l auză a acestei li cen ţe 

va prevedea ca poz i ţ i a bibliotecii faţă de l egi s l aţia na~ona l ă să 

nu fi e a fecta tă - o excepţi e sau o limitare în beneficiul biblio
tec ii vor avea prioritate în faţa ori căre i prevederi din cuprinsul 
licenţe i . 

Operele din această categorie, pentru care identi tatea 
deţi nătorului de dreptu ri nu este cunoscută, sunt numi te opere 
nesemnate (orphan works) ş i ele necesi tă în viitor so luţi i 

diferite de ceala l tă categorie. 

Grupurile de Încredere 
La s fâ rş itul lunii noiembrie 2006, specia li ş ti din dome

niul bibliotecar ş i editorial s-au întâlnit la Berlin pentru a di s
cuta ro lul grupurilor de Încredere ş i modul În care acestea se 
dezvo ltă într-un cadru internaţi ona l. Potriv it JI SC (Joint In for
mation Systems Committee), un grup de încredere este com
pus din mai multe in st i tuţii ş i o rgani zaţi i care au aderat la un 
set de politici pentru a schimba i nformaţi i despre utilizatori ş i 

resurse, fiind facilitate astfe l accesul ş i uti lizarea resurselor ş i 

serviciilor. 
Prin intermediul acestor fede raţii , utilizatorul final va 

putea accesa informaţii din dife rite resurse prin tr-un singur 
proces de autentificare ş i pentru orice ti p de materia le pentru 
care inst i tu ~a gazdă s-a Înregistrat. 

La întâ lnirea de la Berlin, EBLlDA şi lFLA au lansat 
următoarea dec l ara~e: 

Fenomenul creşterii resurselor digitale în domeniul 
învăţământului superior ş i al bibliotecilor presupune între
barea dacă obţinem cel mai mare beneficiu posibil din aceste 
resurse şi dacă asigurăm accesul larg al utilizatorilor la infor
maţii. 

Nu există un singur răspuns la această întrebare, dar 
lFLA şi EBLlDA spr ijină intens constituirea grupurilor de 
încredere în scopul susţinerii şi facilitării autentificării şi 

autorizării resurselor academice în sectorul educaţional. Prin 

\ . 
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această decl araţi e vrem să ară tăm cum preconizăm ca fede
ra ţ iil e să lucreze ş i să furni zeze o s ingură înregistrare în sis
temele de management al identităţii pentru studen ţii ş i cercetă

torii care doresc să acceseze ş i să schimbe resurse în cadrul 
unor inrrastructuri educa ţiona l e ş i bibliotecare. 

Grupuril e de utilizatori din sistemul educaţi onal sunt în 
prezent mult mai mobile În dorinţa lor de a avea acces la infor
maţia dc care au nevoie În orice moment, în orice loc ş i prin 
orice dispoziti v. Ele vor ca accesul să fi e simplu, fără a avea 
nevoie de multe alte parole sau nume de utili zator. 

Un alt factor de care trebuie să se ţ ină cont este confi
den ţialitatea ş i faptul că utilizatorii sunt nevo i ţi să transmită 

date le personale fiecărei in stituţii de la care doresc să acceseze 
informaţii. Scopul federaţiilor ar trebui să fi e ace la de a oferi 
un paşaport Internet pentru resurse le di sponibil e. Bibliotecile 
doresc să colaboreze în această direc ţi e cu furni zorii de ser
vicii , dar majoritatea sistemelor pe care le cunoaştem astăzi au 
anumite defici enţe şi nu oferă un răspun s la probl ema auto
ri zării: cui i se permite să acceseze ş i ce informaţie? 

Furnizorii de servicii şi bibliotecile au di ferite compo-
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nente de autenti fica re, În timp ce util izarea standardelor asi
gură interoperabilitatea dintre furni zorii de servicii şi de iden
titate. Serviciul de management a l identităţi i trebuie să fi e 
fl ex ibil ş i capabil să încorporeze di ferite sisteme, pentru a 
putea fi utili zat în domenii precum educaţi a , cercetarea ş i 

administraţia . 

Din punctul nostru de vedere, ex i stă o serie de bene fi cii 
pentru uti li zatori, bibliotecari ş i i n s tituţii . Utili zatorul are o 
s ingură Înregistrare în fo losirea unci paro le in stituţi ona le ş i arc 
s iguran ţa că datele personale nu vor fi cunoscute de un terţ . 

Bibliotecarul va avea mai pu ţ i n de-a face cu problemcle de 
administrare a utilizatorilor ş i va fi mai bine pregătit să lucreze 
cu li cen ţe şi subscri pţi i. I nstitu ţ iil e vor facil ita utili zatorilor lor 
o mai mare fo los ire a materia lelor dig ita le, fa pt care va aduce 
benefi cii cercetării şi educaţi e i . 

Din buletinul "EBLIDA News", 
nr. I - 2/ ianuarie 2007 

Nicolae Mantu - Răscoalele ţărăneşti 
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Din viaţa filialelor Bibliotecii Metropolitane Bucuresti 

SECVENTE 

Informare şi 
Consiliere Comunitară 

A 
devenit operaţional mo~ 

~ dulul Informare ŞI 

~ Consiliel·e Comunitară 
al Bibliotecii Metropolitane Bu
cu reşti , componenta in formati
zată , pentru informarea ş i con
silierea biblioteconomică a mem
brilor comunităţii bucureştene pe 
orice problemă de interes public 
(proiect lansat - pe suport hârtie 
- în filiale În anul 2003). Este cel 
mai mare proiect de acest gen 
derulat până în prezent În Româ
nia, costurile ridicându-se până 
în prezent la peste 400.000 de 
euro 

, 

Prin lansarea acestui pro
iect, la 15 februarie 2007, în pre
zenţa autorităţilor locale, se asi
gură implicarea totală a bibliote
cii publice a Bucureştilor În asi
gurarea oricărui gen de infor
maţii , precum şi a documentării 

Moment de la inaugurarea Centrului de Informare şi Consiliere Comunitară 

membrilor comunităţii bucureş-

tene În domenii de maxim interes public comunitar general şi 
individual. 

Astfel pot fi accesate direct sau indirect (prin inter
mediul bibliotecarului public) domenii dintre cele mai variate 
de la administrarea domeniului public, administrarea patrimo
niului imobil iar: şcoli, biblioteci publice şi spitale, sănătate 
publică, Învăţământ, religie, cultură, sport, asistenţă şi pro
tecţie socială , administrarea pieţelor, urbanism, disciplina în 
constructi i investitii ş i servicii publice utilitare, ordine publi
că, retea~a' comercială şi protecţia consumatorului, drepturi şi 
oblig~ţii civi le, veterani de război, revoluţionari, impozite şi 
taxe, protecţia copilului, servicii privind dezvoltarea medIUlUI 
de afaceri pentru întreprinzători mici, turi sm, transporturi, 
instituţii publice de interes naţi onal (Parlamentul României, 
Administraţia Prezidenţia l ă, Guvern, organizaţii non-guverna
mentale) sau local (Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti , Primăria Municipiului Bucureşti, consil iile locale 
şi primăriile de sector), european (Uniunea Europeană, CSCE) 
sau mondia l (ONU, state) etc. 

Prin dotarea filialelor şi a Sediului central cu 80 de 
statii de lucru pentru utilizatori cu acces la Internet şi cu 35 
imprimante-copiator-scanner-fax se poate obţi ne rapid. orice 
informatie precum si copierea documentelor necesare, mclu-, , , 
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siva tipizatelor de obţinere a diverselor autorizaţii, pentru care 
nu de puţine ori cetăţeanul pierdea timpul pe la ghlşeele 

diverselor autorităţi . 

La acestea se adaugă documente de bibliotecă pe 
suport hârtie şi alte tipuri pe profilul serviciului oferit: 
Anuarul Statistic; Pagini Aurii Bucureşti şijudeţe, Pagini Na
ţionale, Pagini Albe Bucureşti, Ghidul Servicii~or Bucureşt.i ; 

monografii, ghiduri, hărţi şi planuri ale Bucureşnlor; legIslaţIe 
natională sau hotărâri ale consiliilor locale de sector, precum 
şi ~Ie Consiliului General al Municipiului Bucureşti; buletine 
informative ale institutiilor de interes public din zona de 
acoperire (conf. Legii 544/2000); oferte ale marilor magazine 
din Bucureşti şi ale unor firme comerciale din sector; pen
odice locale şi naţionale (abonamente + sponsorizări ); tipări

turi ale editurii ş i revistei Biblioteca Bucureştilor, inclusiv 
suplimentele tip foaia cartierului; ati ase, encicloped ii, dic
tionare, istorii, albume, tratate . 
, S-a creat, astfel, climatul social-civic-cultural micro
comunitar favorabil comunicării , informării ş i documentării, 

care să contribuie la rezo lvarea problemelor cotidiene de infor
mare, la eliminarea factorilor generatori de stres În privinţa 
aăs irii infom1atiei necesare. Totodată, vor fi realizate compo-
t:) , • • __ 

nente importante ale programului naţional de educaţie contll1ua 
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şi civilizare a micro-comunităţilor locale bucureştene. 
Biblioteca' Metropolitană Bucureşti - prin secţii l e şi 

filiale le sale - a redevenit principala deţinătoare a informaţi
ilor din toate domeniile cunoaşterii umane, inclusiv a infor
maţiilor de interes comunitar public de pe întreg cuprinsul 
Capitalei, la care au acces toţi cetăţenii fără nicio discriminare. 

Derularea proiectului a fosl asigurată financiar de Con
sil iul General al Municipiului Bucureşti - Primăria Munici
piului Bucureşti, prin Direcţia Sisteme Informatice (coordona
tor proiect Ioana Raicu) - partea informatizată şi Biblioteca 
Metropolitană Bucureşti - Serviciul Relaţii Publice (coordo
nator proiect Sergiu Găbureac) - pentru celelalte tipuri de 
suport. 

Biblioteca Metropolitană Bucureşti este deschisă ori
cărei instituţii, edituri, organizaţie nonguvernamentală sau 
firmă furnizoare de informaţii de interes public care doreşte să 
susţină concret proiectul, în urma încheierii unor parteneriate, 
protocoale, convenţii sau înţelegeri. 

Personalul bibliotecii publice a Bucureştilor are prile
juI să devină şi mai util membrilor comunităţii, fiind pregătit 
să facă faţă cu succes noilor provocări tehnologice. Vizitaţi 

www.bmms.ro! 

Sergiu GĂBUREAC 

În haine noi 

D up' lovit"" primită , prin incet"ea activitălii ca ",ma" 
a retrocedării spaţiului, Filiala B.P HASDEU şi-a re
luat activitatea într-un spaţiu nou situat la parterul 

blocului de pe Str. Traian, 2 (tel. 320.08.76; bph_bmb@ 
yahoo.com). Amenajarea spaţiului a presupus eforturi însem
nate, atât financiare, cât şi din punct de vedere organizatoric. 
Bucuria redeschiderii, la 17 ianuarie 2007, în prezenţa 

autorităţilor locale, este dată şi de buna organizare a spaţiului 
care corespunde cerinţelor unei biblioteci publice moderne. 
Filiala dispune de un fond de documente de tip enciclopedic 
dezvoltat (peste 50.000 de documente pe diverse tipuri de 
suport), bine structurat şi prin contopirea cu cel al Filialei 
TUDOR ARGHEZI, desfiinţată din aceleaşi pricini. Dotarea 
filialei cu patru staţii de lucru, conectate la Internet, va con
tribui la găsirea rapidă a răspunsurilor solicitate de utilizatori , 
membrii comunităţii bucureştene, fără nicio discriminare. Ast
fel, Biblioteca Metropolitană Bucureşti capătă noi dimensiuni , 
locuitorii unei noi zone având acces la informaţii şi lectură 

publică, la toate serviciile sale. Practic, bibliotecarii publici 
pot să răspundă la aproape orice întrebare, prin asigurarea 
accesului la sursele de informaţii pe care filialele ş i sediul cen
tral le pun la dispoziţia tuturor bucureştenilor. 

În imediata vecinătate, se pregăteşte pentru a răspunde 
solicitărilor bucureştenilor Filiala I.H. RĂDULESCU (tel. 

320.08.86), specializată în colecţii de periodice, Biblioteca 

Metropolitană Bucureşti deţinând un important fond de astfel 

de documente, unele vechi de două secole. Vizitaţi www. 

bmms.ro! (GSM) 
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Cele mai dorite cărţi din rafturile bibliotecii 

F
iliala MARiN PREDA derulează proiectul Alege Cartea 

I Top 100 - Cele mai dorite cărţi din rafturile biblio
lC tecii, prin care se urmăreşte promovarea serviciilor 
oferite de Biblioteca Metropolitană Bucureşti, atragerea pu 
blicului utilizator cuprins între 14 - 35 de ani prin servicii de 
bibliotecă publică în concordanţă cu dorinţele şi neces ităţile 

de lectură manifestate de acest segment de public, îmbogăţirea 
fondului cu noi documente, funcţie de preferinţele segmentu
lui de public vizat, implicarea instituţiilor culturale şi edu
caţionale în derularea de proiecte având ca punct de interes 
tinerii şi cartea din bibliotecă. Publicul ţintă este constituit din 
membrii comunităţii , utili zatori cu vârsta între 14 - 35 de ani , 
şi se desfăşoară în perioada I ianuarie - 31 decembrie 2007. 

Centralizarea datelor furnizate pe baza unui chestionar 
şi alcătuirea Top-ului ] 00 vor fi realizate de personalul filialei 
(Marilena Chiriţă - coordonatoare proiect şi Cătălin GavriIă ) . 

Pe baza lui vor fi achiziţionate documentele de bibliotecă în 
conformitate cu titlurile TOP-ului. 

De asemenea, vor fi organizate evenimente prevăzute 
în proiect (prezentarea unor publicaţii , a unor edituri, vi
zionarea de filme, piese de teatru, întâlniri cu scriitori , critici , 
vizitarea unor muzee ş i case memoriale) ş i vor fi as ig urate ser
vicii de consultare la sala de lectură sau împrumut la domici
liu pentru publica~ile achiziţionate. (GSM) 

Chronos 2007 

P rin parteneriatul dintre Asociaţia Română a Profeso-

P rilor de Franceză - Filiala Bucureşti (Bianca Ben
toiu), Inspectoratul pentru Învăţământ al Municipiului 

Bucureşti (Cristina Grigore, Mihaela Cosma) şi Serviciul 
Informare Comunitară al Bibliotecii Metropolitane 
Bucureşti (Sergiu Găbureac) - Colecţia de Francofonie 
ELENA V ĂCĂRESCU (Marilena Chiriţă) s-a desfăşurat cea 
de-a Xll-a ediţie a concursului CHRONOS 2007 în 
Bucureşti. Menit să recompenseze cele mai bune cărţi de 
literatură în limba franceză pentru tineri şi adulţi ce au drept 
temă parcursul vieţii, proiectul coordonat de Prix Chronos În 
Romania - Nicole Bury (Franţa) Îşi propune, an de an , Întâl
nirea între generaţii, transmiterea experienţei persoanelor ce 
înaintează În vârstă către tineri, într-o perspectivă social ă 

preventivă, a unei imagini despre bătrâneţe diferită de 
stereotip uri le vehiculate des de societate; favorizarea dia
logului şi a apropierii între generaţii pentru a se asculta şi a 
comunica între ele. EI se adresează membrilor comunităţii ş i 

utilizatorilor cu vârsta între 12 - 35 de ani . La manifestarea 
din 22 februarie a.c. au participat elev i şi profesori de la 
Colegi ile Naţionale: MiHAi EMINESCU, SPIRU HARET, 
MATEI BASARAB, EMIL RACOVIŢĂ, Liceul Gr. MO/SiL , 
C. A. ROSETTI, ŞCOLILE Nr. 79,88,100, care au votat pen
tru recompensarea celor mai bune cărţi de literatură pentru 
tineri şi adulţi. (GSM) 
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SClfrtă istori~ a mijloac~lor b~ com~"ica ... ~ bi" Româ"ia 
- V111-

Globalizarea comunicării 

Perspectivele mijloacelor de comunicare 

(1 ) 

Globalizarea l[V1 ermenul de g lobalizare se pare că a apărut la Începutul 
deceniului 7 (1961) al secolului trecut în Dicţionarul 
Webster. Ea este defi nită ca o nouă dimensiune a 

politicii in ternaţiona l e, când aceasta devine cu adevărat mon
dială şi se manifestă pe mai multe planuri: economic, politic, 
mi litar, tehnologic ş i cultural. 

Tendinţele de unificare a omenirii Într-o structură 

supranaţional ă s-au manifestat Încă din antichitate (expan
siunea Grecie i, ori a Romei) ş i au evoluat de la formele vio
lente de Înglobare a spaţi ului şi popoarelor (cuceriri le na
poleoniene, imperiile coloniale, modelul mondializării ruseşti 
În manieră co l ecti vistă, prin revo luţii bol şev ice), până la 
formele insidioase ale seducţiei ori imperialismului di scret 
camuflat sub sintagma "pax americana", pace întreţinută cu 
războaie as imetrice, împotriva unor popoare inflamate de ine
galităţi planetare, Încremenite în cutume ş i adversare inge
rinţelor cu finalitate civili zaţională necontro l ată. 

Cele mai multe minţi luci de şi responsabile cons ideră 

că globa lizarea este inevitabilă şi profund determinată de 
cond iţia omului de fiinţă planetară. Omul nu mai poate fi con
strâns la un topos limitat. EI are deja conştiinţa de cetăţean al 
lumii, al planetei ş i trebuie să acţioneze În logica relaţiilor 
parte întreg, de tip holografic, În care orice aspect instantaneu 
sau contiguu poate da seama, în condiţii specifice, de globali
tatea spaţia l ă sau temporală. De exemplu, evenimente care se 
petrec Într-o parte a g lobului se pot repercuta cu repeziciune în 
altă zonă a planetei. O criză financiară În Asia poate avea 
efecte în America sau Europa. Un cibernaut cu intenţii 

malefice, cyberteroriste, dintr-un obscur orăşe l african poate 
deregla sisteme şi baze de date de pe Wl alt continent. Noile 
tehnologii de comunicare comprimă În mod semnificativ 
geografia, transportând cu mare viteză un even iment de natură 
econom i că sau politico-strategică prin artere le s istemului 
internaţiona l către teritorii disparate, aflate la distanţe foarte 
mari . De asemenea, nu e mai puţin adevărat că lumea de azi 
cere o administraţie g l obală. Aceasta este o necesitate care se 
impune de la sine din cauze generale ca: prob leme de mediu, 
de securitate colectivă, de comunicare, demografice şi de apla
ti zare a denivelărilor de ordin economic ş i civi li zaţional exis
tente astăzi pe planetă. Trăim într-o lume parcelată, cu moduri 
de viaţă sui-generis, de la retardaţi ai istoriei, care n-au atins 
nici epoca fierului, până la popoare care au atins un grad 
tehno logic ce le pernlite sfidarea grav itaţiei şi invazia cosmo
sului, o pluralitate de entităţi etnice cu viteze diferite de eman-
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cipare socio-economică şi informaţională . 

Informaţia, ca nouă dimensiune a realităţii, "este per
cepută tot mai mult ca o valoare mai preţioasă decât petrolul 
sau aurul, două simboluri ale bogăţiei din diferite epoci ale 
civilizaţiei umane"307. Numai că de această valoare nu poate 
beneficia întreaga omenire din cauza unor flagrante inegalităţi 

de dezvoltare economică şi de polarizare socială excesivă . 

Astăzi se ştie că numai 10% din populaţia globului produce ş i 

consumă 70% din bunuri şi servicii; că În anul 2000, 65% din
tre fiinţele umane nu aveau telefon, 40% nu aveau electrici
tate, fără a mai vorbi de prăpastia informatică - un internaut la 
2.000 de persoane În Africa subsahariană, 1 la 3 în SUA308. 

Un alt aspect, rareori semnalat, este acela că "într-o 
lume În care un segment al populaţiei (diferit de la ţară la ţară, 
relativ mare în ţările avansate şi aproape zero În ţările sărace 
din Africa, Asia şi America Latină) benefic iază de privilegiile 
pe care le oferă civilizaţia electronică, aproape 2 miliarde de 
oameni sunt analfabeţi ş i mult peste 2 miliarde nu au pus 
niciodată mâna pe tastatura unui computer. În plus, num~ru l 
celor care împing roata tehnologiei este neînsemnat în raport 
cu masa celor care folosesc maşinile produse de ei şi mai toţi 
trăiesc în două sau trei ţări occidentale. Noua tehnologie a 
computerelor produce astăzi o dublă polarizare : la nivelul 
populaţiei, Între cei care posedă aparatura e l ectronică şi care 
sunt În măsură să profite cultural şi material de pe urnla ei prin 
acces la informaţie şi, nu de puţine ori , la putere, ş i cei lips i ţi 

de aceste mijloace, iar la nivelul statelor, Între ţări l e care 
posedă capacitatea de a utiliza noua tehnologie pentru a influ
enţa şi controla economia, finanţel e, evenimentele politice din 
ţăril e care au această capacitate şi care devin astfel prada celor 
dintâi"309. 

Remediul unei atare stări de fapt nu poate fi decât dez
voltarea industriei mediatice, accesibilizarea tehnologiilor 
informaţionale şi, drept consecinţă, crearea unei culturi glo
bale şi a unei civilizaţii unice bazate pe o infrastructură de 
informaţie desfăşurată la scară planetară. 

Deşi destul de vechi , conceptul de globalizare cu care 
operează antropologia politică contemporană a beneficiat de 
un aport propagandistic agresiv şi perfid În media electronice 
ş i scrise mai cu seamă În ultimul deceniu al secolului XX, cu 
accente pe mondializarea informaţiei şi a comunicării, ca 
rezultat al expansiunii fără precedent a tehnologiei infor
maţionale. Dar nu e mai puţin adevărat că globalizarea s-a rea
lizat cvasitotal la nivelul integrării în spiritual itatea mondială. 
Literatura, artele şi ştiinţe l e au fost primele care au făcut 

pasul: sunt tot mai vizibile tendinţele de globalizare a pieţei , 

cu consecinţe privind uniformizarea preferinţelor consumato
rilor şi a stilu lui de viaţă; generalizarea valori lor democratice, 
diseminarea drepturilor omului în zone care până de curând 
nici nu desluşeau înţelesul acestei sintagme şi nu exista noţi 

unea de drepturi; participarea tot mai l argă la alianţe politice 
ori militare apte să susţin ă lupta împotriva dictaturilor, a tero
rismului şi a expansionismelor imperialiste (vezi în acest caz 
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lărgirea alianţei NATO şi războiul împotriva terorismului 
internaţional care suscită numeroase opinii pro şi contTa). 
Globalizarea de ultimă oră pare afi iniţiată În domeniul eco
nomico-finariciar, al culturii economice şi al limbii, ca mijloc 
de comunicare. În primul caz e vorba de limitarea suvera
nităţilor economice, de transna~onalizarea capitalurilor şi de 
adoptarea unei monede unice de referinţă - dolar sau euro. În 
viziunea lui G. Soros, congresman american, globalizarea 
"reprezintă mişcarea liberă a capitalismului înso~tă de domi
naţia crescândă a pieţelor financiare globale şi a corpora~ilor 
multinaţionale asupra companiilor na~onale"3Io . 

În al doilea caz este vorba de limba engleză care are 
atuuri pe Întinse suprafeţe ale globului, mai ales în fostele 
colonii britanice. În esenţă, globalizarea nu ar trebui să fie 
decât un proces revoluţionar de sincronizare, de nivelare civi
lizaţională a tuturor insulelor din arhipelagul de popoare care 
configurează planeta, o macrostandardizare în care, cu ex
cepţia factorului lingvistic, nucleu dur al prezervării iden
tităţilor culturale, mai toate celelalte componente ale tradiţiilor 
şi structuri lor simbolice cunosc o metamorfozare în direc~a 
uniformizării. În ultimlll timp, voci din ce În ce mai nume
roase îşi exprimă dezaprobarea faţă de perspectiva globa
li zării, care presupune, în opinia acestora, efecte extrem de 
sumbre. Mişcările antiglobalizante asociază globalizarea cu 
expansiunea economică a SUA ("imperiu falus"), cu ameri
canizarea vertiginoasă după căderea comunismului, când SUA 
au rămas singura putere economică şi militară, cu un uriaş 
poten~al de creativitate. în raport cu alte culturi. Oponenţii 
globalizării decelează În această metamorfoză planetară de 
sorginte americană consecinţe dintre cele mai nefaste ca: 
plasarea centrelor de decizie politică pe paliere transna~onale; 
influenţa politică a marilor corpora~i suprana~onale pentru 
limitarea suveranităţii statelor tradiţionale; sus~nerea mitului 
dispariţiei tradiţiilor locale într-un amorf sat global (tradi~i 
care şi aşa se voalează până la extincţie sub influenţa 

conştiinţei arhaităţii frivole, a imita~ei şi seducţiei noului) şi 
producerea fenomenului de aculturaţie, de extindere în spirit 
neocolonial a va lorilor culturale americane; expansiunea rară 
precedent a tehnologiei de mediatizare a divertismentului ce 
va determina nu o democratizare a culturii "înalte", ci o con
taminare neverosimilă a sferei sociale şi mentale, deopotrivă, 
cu produse şi servicii kitsch; sporirea tensiunii dintre globa
lism şi multiculturalism: globalismul caută un soi de destin 
comun al umanităţii, chiar al speciei umane, în timp ce multi
culturalismul accentuează valorile autohtone orientate spre 
definirea unor comunită~ foarte mici, independente; dezvol
tarea statului naţional în structuri geopolitice de tip supras
tatal; generalizarea subculturii cu care se confundă, nu de 
puţine ori, conceptul de cultură de masă sau pop-cu/lure, care 
poate avea ca efect relativizarea valorilor culturii culte şi, prin 
exagerarea populismului cultural, a dreptului maselor la diver
tisment; "barbarismul" culturii globale care poate înghi~ şi' 

anula culturile locale fără a organiza o convieţuire armonioasă 
a acestora; hegemonia anglofoniei, care pare să indice redu
cerea circulaţiei limbilor na~onale şi înlocuirea lor treptată, în 
comunicare, cu limba engleză. Aceasta este limba tehnologiei 
de vârf, de la birotică (fax, xerox) până la informatică (com
puter, PC, laptop, e-mail, site, cybercafe etc.) şi de la marke
ting până la management şi francize americane preluate peste 
tot în lume. Francezii, în mândria lor culturală, uşor naţiona
listă, s-au arătat refractari la ceea ce au numit "americanizarea 
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culturii na~onale" şi au promulgat o lege Împotriva poluării 
limbii cu anglisme, iar mai nou adaptarea programelor de cal
culator la limba franceză, transformând, de pildă, termenul de 
e-mail în courrie/ (ciudată decizie, când e-mail vine de la 
cuvântul ma/e = pungă, din engleza medievală care, la rândul 
ei, o preluase din franceza veche şi care se păstrează şi astăzi 
sub forma de malle = cufăr). Nu puţini sunt aceia care propun 
o solu~e mediană: generalizarea limbii artificiale esperanto ca 
limbă neutră faţă de cele de circula~e universală care s-ar 
impune prin modalită~ coercitive şi ar supune celelalte limbi 
unui proces de discriminare, monopolul lingvistic fiind 
resimţit şi ca monopol în deciziile economice ş i politice. 
Filoglobalizan~i nu se sfiesc să susţină cu aplomb anglofonia 
pe motiv că mai devreme sau mai târziu limbile de circulaţie 
restrânsă vor dispărea, dând ca exemplu limbile greacă veche, 
aramaică, hitită, latină etc. De altfel, cercetătorii în domeniu 
avansează ideea că în actualul ritm de dispari~e a Limbilor În 
circa 200 de ani vor mai rămâne doar aproximativ 200 de 
limbi din cele 6.809 câte se vorbesc astăzi pe glob. Potrivit 
unui studiu Eurobarometru, engleza rămâne limba cea mai 
vorbită în VE (38%), urmată de fTanceză şi germană (14%), 
spaniolă (6%) şi italiană (3%), iar dintre cele aproape 7.000 de 
limbi vorbite astăzi În lume mai mult de 90% nu sunt re
prezentate pe Internet. Cultura de Net, bazată pe un limbaj pur 
tehnologic, şi-a creat un sublimbaj, "anglorican", de circa 
1.500 de cuvinte, numit ,,g/obish", concept ironic forn1ulat de 
nimeni altul decât francezul Jean Paul Nerriere. Globish este, 
aşadar, "limba Net-ului, a comunicăr;i prin Internet ( ... ), este 
limba generală şi uni;formă, filosofia acestui mod de viaţă"311. 
Al~i au numit acest idiom cu rădăcini anglo-americane "limba 
digitaleză", ca limbaj tTansnaţional al computerelor specific 
lui homo sapiens "zapiens". În fine, conceptul de globalizare 
implică, după părerile altor critici, şi alte considerente cum ar 
fi: ameninţarea nu numai a limbilor minoritare, dar şi a cul
turilor mici, care se vor Înfrunta cu handicapul neomologării, 
vulgarizarea şi superficializarea artelor, agresiunea kitsch
ului, accentuarea stereotipurilor na~onaliste etc. Filosoful Ha
bermas percepe globalizarea ca extindere a modernizării, dar 
vede în aceasta cauza creşterii inegalităţi lor. Oerrida crede, la 
rândul său, că de efectele pozitive ale mondializării vor bene
ficia doar anumite ţări şi clase sociale. S. Latouche observă că 
"McLumea" înseamnă "o standardizare interna~onală a sti 
lurilor de viaţă", după modelul culturii consumeriste ameri
cane, şi că procesul la care asistăm (numit de autorul fTancez 
"Westemization") "este În esenţă anticultural, sufocând diver
sitatea". Unii scriitori români incriminează SUA care, prin 
globalizarea forţată, Îşi adjudecă "zone de influenţă de cele 
mai multe ori pe cale militară. Cazurile Vietnam, Afganistan, 
lrak sunt evidente. Prin Fondul Monetar Interna~onal, însă, 
SUA Îşi arată cealaltă faţă, aceea de imperiu de seduc~e, rea
lizând În multe puncte din lume, În locul cunoscutei pax 
romana, strategia postmodernăpax americana"312. După cum 
se poate observa, globalizarea Întâmpină rezistenţe aparent 
insurmontabile cum ar fi specificul naţional, antiamericanis
mul, xenofobia, intoleranţa, reacţia negativă la norme supra
na~onale şi, mai ales, cutume ancestrale, fundamentalisme şi 
confesiuni etanşe. Toate acestea şi altele sabotează, in slalu 
nascendi, realizarea statului omogen universal. După cum se 
observă, dacă globalizarea presupune uniformizare, her
meneutica procesului nu este deloc uniformă. Adepţii ş i 

apologe~i globalizării o văd ca pe un proces nu doar implaca-
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bil , ci ş i ireversibil. Ei sunt de părere că În civilizaţia globală 
valorile nationale nu dispar, ci se afinnă prin toleranţă, dialog 
ş i deschidcre spre alteritate şi diversitate; globalizarea nu 
în seamnă uniformizare ş i exces de standardizare, ci o altă di
seminare a di versită ţilor naţionale; instaurarea unui comporta
ment po litic nornlal prin abandonarea stereotipurilor naţiona
li ste ş i xcnofobe; conştiinţa că trăieşti în rând cu toată lumea 
ş i ideal ă cste sincronizarea cu restul lumii. Paul Virilio sugera 
recent că "dacă pare prematur să vorbim despre «srarşitul isto
ri ei» anunţ a t de Francis Fukuyama, putem astăzi discuta cu 
t oată convingerea despre «sfârşitul geografiei». Distanţele nu 
mai contează , iar ideea de graniţă geofizică devine din ce În ce 
mai greu de susţinut în lumea reaIă"3 1 3 . Şi toate acestea 
datorită libcrtă ţii de mişcare, care a creat un nomadism de tip 
nou, planetar, o mobilitate accentuată de noile mijloace de 
transpol1 performante şi apte să relativizeze spa~ul. Spa~ului 
real i se suprapune spaţiul cibernetic odată cu internaţiona
liza rea noilor mijloace de comunicare. Din acest moment 
oamenii nu mai pot fi despărţi~ de obstacole fizice sau dis
tanţe temporale, iar supravieţuirea autarhică nu mai este posi
bil ă . Prin interconectarea computerelor din toată lumea, dis
crepanţe le dintre aici şi acolo Îşi pierd sensul. Atotputernicia 
imaginarului social, prin explozia tehnologiilor infonna~onale 
ş i ale comunicării , enunţă un adevăr inatacabil: globalizarea e, 
în primul rând, una comunica~onaIă. 

Globalizarea comunicării 
Printr-o definiţie lejeră, comunicarea este totalitatea 

actelor prin care fiinţa umană schimbă infonnaţii cu semenii 
săi , precum şi sentimente, impresii, emoţii, idei, credinţe, ges
turi rituale etc. Pe plan social , schimbul de cunoştinţe, inter
comunicarea, a detenninat dezvoltarea pennanentă a mij
loacelor de comunicare, de la cele mai simple, folosite în tre
cutul Îndepărtat al omenirii (graiul articulat, gesticulaţia, para
limbajele, desenele rupestre, scrisul), până la cele din zilele 
noastre (cartea, ziarul, radioul, telefonul , televizorul, Internet
ul , s ateliţii de telecomunicaţii etc.). În func~e de modalităţile 
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prin care se face comunicarea, ea poate fi individuală (confi
denţială, de la om la om, ori grupuri restrânse) sau publică 
(adresată unor grupuri umane mari), orientată spre mase: 
"Dintre toate modalităţile de comunicare, cea care implică 
toate aspectele este comunicarea de masă sau publică şi poate 
fi definită ca fiind orice fonnă În care mesajele au: un carac
ter public (deci fără restricţii sau delimitări de receptare); se 
folosesc de o tehnologie de difuzare; se adresează unei largi 
audienţe, Într-un mod indirect (partenerii sunt la distanţă, în 
spa~u - timp şi receptează într-un mod unilateral)"314. 

Comunicarea publică se supune şi ea exigenţelor mar
ketingului: trebuie să existe o piaţă de informa~e în care 
stăpână este legea cererii şi a ofertei şi o piaţă a interesului de 
care producătorul de mesaje, infonnaţii, evenimente trebuie să 
~nă seama pentru a-şi optimiza eficienţa şi profitul. Din acest 
punct de vedere ştiinţa comunicării este tangentă principiilor 
economiei de piaţă şi fonnelor ei specifice de promovare şi 
publicitare a produselor. Astfel privită, infonnaţia devine 
marfă şi este tratată ca atare. lndustria comunicării implică 
emiţători-creatori de produse culturale mediatice (de ştiri, 

infonna~i, divertisment), profesionişti, precum şi activităţi 

instituţionalizate sau organizaţii de profil (ziare, reviste, edi
turi etc.) . Ultimele decenii ale secolului :xx au impus un nou 
tip de societate, cea infonna~onaIă, în care au luat amploare 
deosebită sistemele infonnaţionale din sectorul public şi pri
vat, dezvoltarea cu precădere a suporturi lor electronice şi a 
telecomunicaţiilor care, Împreună, formează ceea ce se 
numeşte telematică. Omenirea se îndreaptă cu paşi repezi spre 
o societate postindustrială sau postmod~rnă, caracterizată ca 
fiind prin excelenţă una a comunicării şi a exploziei infor
maţionale. Această societate se defineşte prin câteva trăsături 
esenţiale: 

1. "trecerea de la o activitate economică axată pe pro
ducerea de bunuri materiale la o economie orientată spre ser
vicii; 

2. preponderenţa în structura popula~ei active a clasei 
profesionale şi tehnice; 
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3. importanţa decisivă a cunoştinţelor teoretice ca sursă 
de inovaţie şi management; 

4. apaI iţia unei noi tehno logii, tehnologia intelec
tuaIă"31 5 . 

Alţi autori decelează soc i etăţi i postindustriale trăsături 
suplimentare ca: "preponderenţa lucrătorilor din servicii faţă 
de cei din industrie şi agricultură ; declinul modelelor de viaţă 
inspirate de fabrici, de marea industrie; emergenţa unor valori 
şi a unei culturi centrate pe timpul liber; rolul central al 
cunoaşterii teoretice, al planificării sociale, al cercetării ştiinţi
fice, al producţiei ideilor ş i al instruirii; coagularea unor 
economii informaţionale"3 16. La rândul său, G. Naisbitt -
sociolog american - atrage atenţia asupra unui ~spect extrem 
de important al societăţii informaţionale, şi anume informaţia. 
Aceasta devine un produs folosit În mod conştient, având ca
litatea de resursă şi, În acelaşi timp, de creaţie intelectuală 
care, valorificată cu eficienţă, poate aduce profituri imen~;-. 
Astfel că în soc ietatea mediatică şi comunicarea socială 

Îmbracă o va loare comercială şi de aici concluzia: industri
alizarea comunicării socia le, ascultând fatalmente de legile 
pieţei, satisface atât dezirabila democratizare a informaţiei 

(instaurarea comunicării generalizate), cât şi indezirabila ei 
standardizare şi depreciere prin facilitate, vulgarizare şi mer
cantilism, dar ş i prin manipulare masivă, chiar dacă receptorul 
poate refuza sau scurtcircuita mesajele prin selecţie. Pornind 
de la aceste considerente este uşor de dedus faptul că în 
societatea comunicaţională cunoaşterea ş i infonnaţia se con
vertesc în resurse strategice ş i factori de putere. Revoluţia 
informatică tinde către o revoluţie globală, iar comunicarea 
mediată devine, prin abundenţa şi eficienţa tehnicilor de 
difuzare, o comunicare de masă, cu excepţia publicului ţintă, 
ofertat cu programe cu adresabilitate limitată. Reflexul con
sumerist întreţinut de societatea de conswn, care îşi seduce 
continuu clienţii şi . inventează exponenţial trebuinţe, conta
minează şi cultura, transformând-o într-o cultură de piaţă, cu 
tendinţe expans ioniste, supranaţionale. Globalizarea de esenţă 
mediatică şi comunicarea globală ne fac părtaşi la un insidios 
neocolonial ism cultural în care suprainformarea coexistă cu 
dezinformarea ş i superlativul rutelor informaţionale cu preca
ritatea comunicaţională şi tehnologică. Globalizarea comu
nicării este astăzi tot mai sesizabilă, televiziunea şi Internetul 
fiind principalii executanţi, dar întrebarea care se pune este 
cine şi în ce scop conduce şi gestionează procesul. Cele mai 
multe priviri se Îndreaptă către SUA, portdrapelul acestei 
direcţii , direcţie văzută ca o americanizare cu apetit imperia
list. SUA au devenit astăzi "Iaboratorul mondializării liberale" 
şi îşi excrcită voluntar rolul de lider mondial sau de "gardian 
al ci-vilizaţiei" în pofida unei acerbe opoziţii din partea 
grupurilor antiglobalizante ori a societăţilor de tip arhaic şi 

autarhic fundamentaliste, care Îşi iau măsuri drastice de auto
protecţie prin cenzură sau refuz violent. Nu mai este astăzi nici 
un secret strategia SUA de monopolizare a acestei formidabile 
sfere de putere reprezentată de domeniul comunicării, întrucât 
comunicarea acoperă totalitatea funcţiilor spirituale ale oame
nilor şi ale popoarelor, poate influenţa moravuri, educaţie, 

limbă - trei elemente prin care un agregat etnic se diferenţiază 
de celelalte. Încă din primii ani ai acestui nou mileniu admini

' straţia de la Washington îşi fixase ca obiective, printre altele, 
"bătălia pentru autostrăzile infonnatice" şi "controlul comuni
caţiei mondiale"317. Pentru a-şi apropia acest deziderat, SUA 
dispun de toate mijloacele: componentele multimedia, con-
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trolul Internetului, fabricanţii, domeniile de intervenţie, 

conţinuturi le şi distribuţia. Un prim pas În realizarea mono
polului comunicării a fost ava nsarea ideii , În 1993, că dome
niul comunicaţiilor trebuie cons iderat un simplu scrv iciu şi, 

deci, În felul acesta, supus rcgulilor genera le ale comerţului. 
Apoi au intrat În scenă coloşii din industriile de informaţie 
care şi-au propus să stăpâncască întreaga reţea informaţională 
prin fuziuni, achiziţii, concentrări, crearea unei vaste reţele de 
sateliţi de comunicaţie şi dominaţia asupra pieţei mondiale a 
calculatoarelor. Element central al viitoarelor lanţuri interac
tive, calculatorul va permite cumularea jocurilor, a fi lm elor, a 
infomlaţici , a publicităţi i ş i a form ării profesionale Într-un tot 
intercomunicaţional. Televi-ziunea este deja miza unui război 
pe care Europa l-a pierdut de pe acum , arât pe planul pro
gramelor, cât şi pe cel al tehnologiei . CNN-ul a devenit primul 
canal planetar, inundând cu informa\ii peste 80 de milioane de 
cămine din peste 142 de ţări şi aducând uriaşe beneficii. 
Hugues Communications sunt pe punctul de a încerca un sis
tem satelit, Direct TY, care să di fuze ze pe 150 de caliale. Con
sorţiul compus din AT &T, Silicon Graphics şi Time-Warner 
pregăteşte un proiect pilot, "Fu l! Service Network", care este 
o filmotecă digitizată capabilă să ofere 500 de filme digitizate, 
fără u mai pune la socoteală jocurile, informaţiile, teleshop
ping-ul, diverse alte servicii prin internlediul calculatorului. 

Monopolul în domeniul reţe lelor Internet este chcmat 
să îndeplinească o funcţie esenţială În procesul general de 
dominare prin comunicaţie - ca şi cele ale cinematografiei, 
televiziunii, programelor de calculator etc. Consecinţele glo
balizării comunicării, ale noii ordini infonnaţionale, intTă în 
previziunile sociologilor şi formează o listă consistentă. So
ciologia opiniei publice citează, printre altele, "relativizarea 
graniţelor geopolitice, prin acţiunea conjugată a reţelclor de 
informare care le intersectează, ridică probleme noi, Încă 

neabordate, cum ar fi: suveranitatea de stat, unilateralitatea 
schimbului (excluderea unor state sau circuite preferenţiale), 
identitatea culturală (în situaţia televiziunii prin sate lit), drep
turile naţionale asupra proprietăţii intelectuale, pericolele 
întreruperii aprovizionării cu informaţie, care relevă riscul 
unei posibile dependenţe informaţionale. Informaţia ca marfă, 
supusă unor costuri, devine inaccesibilă statelor sărace"3 1 8. 

Alte temeri vin să completeze tabloul sumbru al glo
balizării infonnaţionale şi al tehnog lobalismului ca: mimarea 
unui "single life style" (unic stil de viaţă) - copie a modului 
de viaţă american sau chiar impunerea lui prin aşa-zisa "per
suasiune c1andestină". Se apreciază că fostele spaţii totalitare 
sunt mai permeabile mimetismului şi sincronizării insidioase, 
tânjind să îşi asume În exces libertatea de care au fost frus
trate; victoria ideologiei divertismentului (a societăţii de spec
tacol) în defavoarea culturii de excepţie; bulversarea ierarhi
ilor şi aplatizarea valorilor prin crearea de false elite; vedeti
zarea prin excesul ofertei de vizibilitate publică îndreptat către 
nonvalori; colonizarea timpului liber cu fenomenul media 
dominat de utilitarismul hedonist şi abandonarea lecturii 
tradiţionale; imperialismul blajin, care are drept consecinţă: 
"americanizarea minţilor ( ... ) Mulţi cetăţeni europeni sunt 
acum nişte transculturali; nişte micşti ireconciliabili, posedând 
o minte americană într-un trup european"319. 

Apariţia formelor globale de comunicare În masă duce 
inevitabil nu nwnai la o reconfigurare a vieţii cotidiene şi la o 
reformulare a relaţiilor temporale şi spaţiale, dar are şi reper
cusiuni în modul de coagulare ş i de funcţionare a societăţii 
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actua le, în crearea reprezentării despre ceilalţi şi a identită~i 
individuale şi de grup. "Pe măsură e<e releele vizuale de comu
nicare la nivel planetar (publicitate şi reclame, imagini de 
film, televiziune sau Internet etc.) tind să înlocuiască formele 
vechi de comunicare (orală, scrisă etc.), părerile pe care 
oamenii şi le fac despre diverse lucruri depind tot mai mult de 
imaginea pe care o primesc despre ele. Exemplele abundă: 
campaniile electorale devin tot mai pronunţat campanii de 
imagine; războaiele postmoderne sunt războaie infor
maţionale, în care, în bună măsură , actan~i, ca şi publicul 
asistă la imagini pe calculator; nevoile de consum sunt dirijate 
prin sistemul de reclame; modelele şi gusturile sunt formate 
prin canalele mediatice; cultura tinde să se rezume la ima
ginile televizate etc."320 

La globalizarea comunicării au 'contribuit pe măsura 
posibilităţilor lor cartea, presa, telefonia, radioul, dar cel mai 
mare aport, ca principali agenţi, îl au televiziunea şi Interne
tul, complinite de reţeaua sate litară, care, prin viteză, siguranţă 
şi intensitatea cu care circulă infonnaţiile, asigură coordo
natele de bază ale realizării satului g lobal pe care-I anticipa 
odinioară McLuhan. 

Noi concepte şi tendinţe 
În evoluţia mijloacelor de comunicare 
Începutul mileniului trei a adus cu sine o acută vizibi-

litate a redundanţei informa~onale şi a nanotehnologii lor de 
informare ş i documentare simultan cu propaganda mitului 
societăţii postindustriale (numită şi mediatică sau c ibernet i că). 

Acest mit deja anticipează noua etapă din istoria omenirii -
condi~a tehno-biologică postumană a cyborgilor şi a comu
nicării în cyberspace. Descrisă drept postmodernă, Societatea 
Cunoaşterii pare a fi devenit o rea litate. A fi astăzi branşat la 
reţelele informaţionale a devenit un laitmotiv. "Cel de-al 
treilea val" al lui Totller face valuri şi preocuparea constantă 
devine acum accesul la cul tura digita l ă. Francis Bacon spunea, 
în secolul al XVI-lea, că tiparul schimbase faţa şi existenţa 

lumii; astăzi tot mai l11ul~ sunt ace ia care afirmă că autostrada 
informaţională va avea ace l aş i efect. Civil iza~a informaţio

nală succede celei agrare ş i celei industriale şi se defineşte 
prin câteva concepte care astăzi operează deja în conştiinţa 
umanităţii: sa ltul de la logocentri sm la imagocentrism (cultura 
imaginii, a iconicului); trecerea de la cultura de stoc, apanaj al 
cărţil or ş i implicit al bibliotecilor, la cultura de flux determi
nată de performanţele noilor mijloace de generare, stocare şi 
dispersie. O asemenea revoluţie în comunicarea ul11ană va 
produce metamorfoze şi bulversări în ierarhia mijloacelor de 
comunicare care deja se prefigurează. Viitoml mijloacelor de 
comunicare a început de ieri ş i va continua prin mutaţii nebă
nuite Încă . 

Cartea, care a parcurs mii de ani, de la tăbliţele de lut 
şi sulurile de papirus, până la codex-ul modern pe suport 
papetar, nu poate să dispară în contextul noilor tehnologii de 
informare, dar se poate transforma, transferându-se pe noi 
suporturi. Corpul fizic, material , al căr~i, obiect fetiş prin 
exce lenţă, se "diluează" în mediul virtual, devine o fantasmă 
lecturabil ă, totuş i, pe ecranul unui telefon accesat, pe moni
toml lmui calculator sau pe un e-book (instrument care mai 
păstrează ceva din virtuţi l e cărţii clasice). Se vorbeşte astăzi în 
literatura de specialitate de hârtia ş i "cerneala" electronice, 
care ar avea darul să imite codex-ul tradiţional pentru nostal
gicii lecturii arhaice, în timp ce cartea electronică, lipsită de 
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corporalitate, ia avânt. Aceasta poate fi înregistrată pe un disc 
compact sau poate fi localizată la un site din cyberspaţiu , de 
unde se tran sferă pe calculatoru l personal sau pe instrumente 
software de lectură de tip Microsoft Reader. Cartea postmo
dernă, asociată cu apl i caţi i multimedia, poate să redea, al ături 

de text şi sunete, imagini statice şi animate policrome, pentru 
a stimula simţurile cititorului . La rândul lui , tiparul a fost 
integrat în ansamblul electronic, calculatorul cu elementele 
sale adiacente de reproducere a textului şi imaginii. Orice 
document poate să apară În fornlat virtual şi apo i să fie trans
ferat pe suport clasic cu ajutoru l imprimantelor moderne, iar 
de aici multiplicarea se poate face prin reprografiere cu aju
toml mai muitor procedee: fotocop iere, termocopiere, diazo
copiere (transferarea informaţiilor se realizează cu ajutorul 
razelor ultravio lete, transgresând originalul transparent pe hir
tia de calc), electrocopiere ş i xerocopiere. Imprimanta este un 
echipament periferic auxiliar, de ieşire a computerului, cu aj u
toml căruia se realizează imprimarea pe suport de hârt ie a 
rezultatelor produselor program realizate. Principalele tipuri 
constructive de imprimantă sunt: termice, matriceale (cu ace), 
grafice ( realizează reprezentări grafice prin metoda punct cu 
punct sau prin desenare cu aj utorul unui plotter - una sau mai 
multe peniţe mobile), ţ;u jet de cerneală şi cu laser. La târgui 
tipo, Drupa 2000, organizat din patru În patru ani în oraşul 
german Dilsseldorf, firma Rank Xerox a prezentat tchnologia 
de fotoimprimare DocuTech, ansamblu automatizat integral 
capabil să tipărească 100.000 de cărţi pe zi. Prin această 

"uzină" se tehnoredactează cărţi în mai multe formate, vari
ante de corp de l iteră ş i coperte şi le propune ed itorilor pe 
Internet. Aceştia îş i semnalizează opţiunea, plătesc cu cardul 
şi primesc discul pe care se află documentul în forma cerută ş i 

ti rajul dorit, după care îl introduc în computerul care comandă 
maşinăria DocuTech şi totul se finalizează în cărţi tipărite, 

eliminând astfel intermediari ca tipograful sau librarul. Cel 
mai mare avantaj al unei astfel de tipografii digitale este nu 
numai acela că oricine poate deveni editor-tipograt: ci faptul 
că se poate produce carte la cerere fie În format e-book, fie 
tradiţional, eliminând în acest fel stocurile nevandabile. Ast
fel, producţia de imprimate este dependentă de cerere, iar tira
jul la rândul său este condiţionat de aceasta din urmă. Pe 
aceeaşi cale merg şi alte firme. De pildă, la TârguI iPEX 2002 
au apărut şi alte ansambluri tipografice de genul lui DocuTech 
ca Heidelberg CD-74 şi Man Roland Discoweb32l . 

Apariţia reţelelor de computere şi a suporturi lor de sub
stituţie (dischete, CD-uri) a cărţii face ca aceasta din urmă să 

nu mai fie principalul instrument cognitiv, iar biblioteca 
tradiţională, la rândul ei, să nu se mai constituie în singura 
formă de luptă non-vio l entă Împotriva amneziei colective. 
Stocarea, prelucrarea şi diseminarea informaţiei ş i a cu
noştinţelor formative livreşti , atribu~i ale bibliotecii de hârtie, 
trec astăzi din ce în ce mai mult În contul bibliotecii virtuale 
împreună cu instmmentele de informare (cataloagele) prelu
crate în format electronic. Digitizarea documentelor, operaţi
une anevoioasă şi scumpă de transfer în virtual, a Început deja 
şi se speră că În viitorul îndepărtat "biblioteca fără ziduri" să 
fie la îndemâna tuturor cetăţenilor lumii. În acest context tre
buie menţionat că un motor de căutare ca Google poate căuta 
deja în circa 8 miliarde de pagini web, dar la data de 14 
decembrie 2004 a anunţat lansarea unui ambiţios proiect -
Google Print - prin care se urmăreşte, într-o primă fază , prin 
colaborare cu cinci importante biblioteci (Stanford, Harvard, 
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Oxford, Michigan şi Biblioteca Publică din New York) digiti
zarea a 15 milioane de lucrări , aproximativ 4,5 miliarde de 
pagini. O investiţie care va costa 200 milioane de dolari. Şi 
marile edituri colaborează cu Google Bool<,s, oferindu-şi tex
tele electronice pentru a putea fi indexate, dar rară ca acestea 
să fie afişate În Întregime pe Internet, ci doar extrase Înso~te 
de precizarea locului de unde pot fi cumpărate. O companie 
din Beijing a scanat peste 1 milion de titluri de la 900 de bi
blioteci din China. Proiectul european Gutenberg dă gratis 
16.000 de cărţi clasice, toate numerizate În mod text. Marile 
muzee, de la Metropolitan la Luvru, permit explorarea fondu
lui digital. De asemenea, universităţi mari Îşi pun cursurile pe 
Internet. Massachussetts Institute of Tehnology a dat acces 
liber la 1.100 de cursuri În proiectul Open Courseware, iar 
universitatea din Quebec publică pe Internet l.373 de lucrări 
clasice În ştiinţele sociale, cu un impact impresionant la 
public322. 

În Europa, Biblioteca Naţională a Franţei are peste 
80.000 de unităţi biblioteconomice scanate, iar acesteia i se 
adaugă iniţiativa Comisiei Europene, din 30 septembrie 2005, 
de creare a Bibliotecii Digitale Europene. În baza acestui 
proiect de amploare, până la sfârşitul anului 2008, peste 2 
milioane de cărţi, filme, fotografii, manuscrise şi alte bunuri 
culturale vor fi accesibile prin conectare la fondul virtual. În 
cursa digitizării se află şi România cu realizări modeste: Bi
blioteca Academiei Române a digitizat manuscrisele Emi
nescu şi arhiva Traian Vuia, Biblioteca Metropolitană Bucu
reşti a lansat proiectul Biblioteca Virtuală Na~onală prin care, 
într-o primă fază, va pune la dispozi~a utilizatorilor circa 
5.000 de pagini , iar Biblioteca Centrală Universitară are în 
plan digitizarea colec~ilor speciale. Transgresia În virtual a 
documentelor pe suport papetar are trei mari câmpuri de apli
care: protecţia colecţii lor (În special a documentelor de patri
moniu, care astfe l pot fi puse la dispoziţia marelui public), 
accesul la distanţă şi producerea de documente multimedia. 
Complementar apare şi necesitatea despaţializării docu
mentelor cu dinamică nulă şi valorificarea ace lor documente 
li vreşti care nu se reeditează (circa 75% din fondul unei bi
blioteci), chiar dacă audienţa lor rămâne limitată. O experienţă 
alternativă la cartea pe suport celulozic este aplicaţia multi
media pe CD-ROM sau DVD. De exemplu, aplicaţia Emil 
Cioran conţine toată opera scriitorului În limba română, peste 
100 de fotografii biografice, Înregistrări audio şi fi lme. Dacă 
am face un calcul, că~le Împreună ar costa cam 2.000.000 
ROL, un CD cam 200.000 ROL, iar un album cu fotografiile 
incluse pe această aplicaţie cam 700.000 ROL. Prin urmare, 
avantajele sunt: o cantitate mare de informaţie pe un spaţiu
suport redus, preţul incomparabil mai mic, plus posibilitatea 
printării pentru lectura în format tradiţional a informaţiilor 
deziderat323 . O altă variantă este audio-book-ul - carte înre
gistra tă pe suport audio (casetă sau CD). "Studiile arată că 
unul din cinci americani «citeşte» în maşină, iar industria 
mondială a cărţilor s-a tTansforn1at dintr-o piaţă marginală 
într-una majoră. Întâmplător sau nu, prima carte în format 
audio a apărut tot în SUA, în prezent existând aici peste 100 
de edituri care fie au divizii specializate, fie sunt producători 
exclusivi de audio-books. În Europa fenomenul a luat 
amploare după 1990, dar a fost cunoscut încă din anii' 50. Pe 
piaţa mondială, circa 20 - 30% dintre marile edituri îşi 

lansează titluri le atât în variantă tipărită, cât şi în cea audio. 
Asociaţia edi torilor de cărţi audio a estimat piaţa la circa 665 
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de milioane de euro pentru anul 2003"324. în România, piaţa 
cărţilor de acest gen se ridică la circa 300.000 de euro, primii 
paşi racându-i Electrecord încă de prin anii '80 cu poveşti pen
tru copii. Îl continuă astăzi Casa Radio, Humanitas Multime
dia şi bibliotecile pentru nevăzători şi ambliopi, ca aceea a 
Bibliotecii Metropolitane Bucureşti. În acest fel, noile con- ( 
cepte şi tehnologii de comunicare a infonnaţiei vor determina 
mutaţii în definirea bibliotecii ca structură infodocumentară , 

precum şi nuanţări ale serviciilor ei fundamentale. Dintre 
acestea enunţăm doar mutarea accentului de pe document pe 
informaţie, prin crearea centrelor de informare şi metamorfoza 
spaţiului public al bibliotecii, care va fi doar parţial de acu
mulare - de discotecă, colecţie de CD-ROM-uri, ca docu
mente multimedia - ş i mai mult de utilizare, prevăzut cu com
putere (posturi de lucru) conectate la reţele. Prin aceasta bi
blioteca îşi continuă vocaţia de diseminare şi socializare a 
informaţiei, în timp ce funcţia de conservare se diminuează în 
favoarea celei creatoare (elaborarea de bunuri culturale cu va
loare adăugată) şi de disponibilizare a gnosinformaţiilor. Ser
viciile de referinţă şi de informare comunitară vor lua 
amploare, în anturaj cu catalogul Opac, cu serviciul de con
sultanţă şi de instruire în utilizarea tehnologiei informaţionale 
şi cu serviciul de căutare, filtrare şi distribuire a informaţiei 
pertinente şi protejate de poluarea informaţională. La acestea 
se vor adăuga teleservicii (acces la distanţă) şi servicii online 
cu puncte de acces pentru public (PAIPURI). Prin această 
nouă configura~e, biblioteca devine un mijloc public de 
comunicare la nivel global, iar interactivitatea atinge superla
tivul. 
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Florin ROTARU, Bibliografia cărţii bucureştene de la origini pÎnă În prezent, 1494 - 2006. 
Partea 1: 1494 -1918, Volumul 1: A - C 
Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Editura Bib lioteca Bucureştil or, 2006, 1217 p . 

... Bibliografia cărţi i bucureştene de la origini pînă în prezent (1494 - 2006) afost elaborată pe 
ba::.a Bibliografiei româneşti vechi (1508 - 1830) şi a Bibliografiei româneşti moderne (1831 - 1918). 
Metoda a fo.\' t impusă de lipsa majoră a fondului de carte din biblioteca noastră, fond necesar pentru 
redactarea acestei lucrări. Situaţia trăită de noi ne-a ajutat să întelegem gestul făcut de 1. Bianu, În 
1901. Fără patrimoniul de publicaţii al Bibliotecii Publice Centra le Bucureşti , era aproape imposibil 
Începerea elaborării Bibliografiei româneşti vechi . Realizarea acestei excepţionale opere scuză ati
tudinea marelui bibliograf faţă de Biblioteca Bucureşti l or. Puţinele adăugiri din Bibliografia cărţii 
bucureştene sÎnt preluări din studiile de specialitate care au identificat lucrări necuprinse în Bibliografia 
românească veche, precum şi compietări datorate consultării unor periodice .. . (dr. Florin Rotaru) 

IOAN PAUL al II-lea, Memorie şi identitate 
Traducere din limba italiană de Roxana Utale, RAO International Publishing Company, 

'1 cureş ti , 2005, 191 p . 

... Scriind această carte, Ioan Paul al lf-lea a revenit la temele principale de conversaţie de la 
Castel Gandolfo, din 1993. Doi filosofi polonezi - JazefTischner şi Krzysztof Michalski, cei care au 
Întemeiat Institut fiir die Wissenschaften vom Menschen (Institutul de Ştiinţe ale Omului) , cu sediul la 
Viena - i-au propus să facă o analiză critică, din punct de vedere atit istoric, cît şi filosofic, a celor 
două dictaturi care au marcat secolul XX: nazismul şi comunismul. Conversaţiile, pe atunci Înregis
trate, au fos t ulterior transcrise. Oricum, Sfintul Părinte, deşi a reluat temele discutate În acele dia
loguri, a considerat că este potrivit să lărgească perspectiva discuţiei. Pornind de la conversaţiile 

menţionate, a vrut să meGlgă mai departe, deschizind orizontul reflecţiei ... (Editorul) 

Mihai POSADA, Opera publicistică a lui Mircea Eliade 
Criterion Publishing, Bucureşti, 2006, 470 p. 

Cercetarea d-Iui Mihai Posada are ca obiect acel sector al operei lui Mircea Eliade aflat la 
cOI?fluenţa dintre principalele şi cunoscutele ei orientări: În filozofie, etnografie, istoria şi morfologia 
religiilor, În teoria, critica şi istoria culturii, În politologie, proză belestristică şi memorialistică, şi 

practica jurnalismului curent, căreia marele savant şi creator i-a fost şi i-a rămas fide l de la c~a mai 
fragedă vârstă până În pragul senectuţii. Este un spaţiu În care sunt convocate, prin anticipare, pre
figurare, dezbatere, reluare şi redimensionare, cvasitotalitatea problematicii ş i a temelor principale 
ale unei opere de dimensiuni monumentale, spaţiu in care acestea apar Într-o altă lumină decât aceea 
În care le Îmbracă textul definitiv al seriei de opere ... (Mircea Tomuş) 

Teşu SOLOMOVICI, Istoria serviciilor secrete israeliene. Mossad. Şin-Bet. Aman 
Editura Teşu, Bucureşti, 2006, 504 p. 

Cartea de faţă dezvoltă mai vechile lucrări ale autorului, Lung e braţul Mossadului ş i 

Războaie le Mossadului . 50 de ani de spionaj evreiesc. Apar pentru prima oară câteva capitole 
esenţiale cunoaşterii istoriei comunităţii informaţionale israeliene (" La Început a fost Tohu va Bohu ", 
"Eli Cohen - super spionul evreu din Damasc ", " Un colonel evreu de Securitate trimis să spioneze in 
ţara evreilor ", " Jonathan Pollard - spionul uitat de Israel intr-o inchisoare americană ", "Băieţii răi 
ai fundamenta lismului extremist evreiesc ", "O poveste incredibilă cu creştini evanghelişti ", " Cap
turarea lui Adolf Eichmann", "Prim-ministrul aprobă - Mossadul execută ", "Un dureros eşec al 
Mossadului - Cazul Ron Arad", " De ce s-a supărat Mossadul pe marele regizor american-evreu 
Sleven Spielberg?" etc. (Edi torul) 
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Mircea HANDOCA, Convorbiri cu şi despre Mircea Eliade 
Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Criterion Publishing, Bucureşti, 2006, 396 p. 

Cartea de faţă a fost scrisă - in linii mari - in anii 1980 - 1981. Câteva interviuri au apărut 

În diferite reviste. La inceputul deceniului al nouălea i-am trimis lui Mircea Eliade manuscrisul con
vorbirilOl~ Scriitorul s-a bucurat şi aştepta cu nerăbdare publicarea in voLum a acestor texte, planifi
cată pentru luna martie 1982, când urma să implinească 75 de ani. 

Manuscrisul s-a plimbat, de-a lungul anilOl; pe la editurile: Eminescu, Cartea Românească, 

Dacia, Porto Franco, fără să vadă până în prezent Lumina tiparului. Humanitas afost singura editură 
receptivă imediat la valoarea lui documentară ... (Mircea I-Iandoca, Prefaţa la ediţia 1) 

Albert CAMUS, Primul om 
Traducere din limba franceză de Ileana Cantuniari, MO International Publishing Company, 

Bucureşti , 2005, 256 p. 

TextuL atit de incitant al romanului Primul om, de Albert Camus, nu a avut parte de răgazul 
necesar definitivării, stilizării de către autor, din motivele deja cunoscute. Ţinind seamă de acest 
lucru, dar şi de modalitatea in care editorul francez a dorit să nu inte.rvină prin nimic asupra textu
lui. ne-am propus acelaşi lucru: respectarea intru totul a particularităţilor acestei căr(i unice in 
creaţia lui Camus şi care proiectează asupra autorului ei o lumină de intensă şi de caldă omenie ... Nu 
ne-am îngăduit, aşadar, nici o intervenţie. Sperăm doar că am izbutit să oferim cititoruLui român o ver
siune de traducere cît mai fidelă textului original, in care eventualele Lungimi sau neconcordanţe, 
poate chiar incoerenţe, tipice unui text nefinisat, să nu tulburefluenţa Lecturii ... (Ileana Cantuniari) 

Mircea Horia SIMIONESCU, Rătăcirile III/ui caligraf 
Mircea Horia Simionescu În dialog cu Mihai Stau 
Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2006, 192 p. 

Urmăreşte, cititoruLe, cum o viaţă de om, in cazul de faţă un scriitor, acumuLează intâmpLări 
bune şi reLe, Le transformă in evenimente şi apoi Le transfigurează in poveste. 

De la un timp, tot citind, vei distinge adevărul curat şi-L vei extrage din reţeaua arborescentă 
a anecdotei şifanteziei. 

Scriitorul îţi va stârni curiozitatea şi te va emoţiona prin felul abiL de-a te conduce in miezul 
labirintuLui unei existenţe dedicate cu pasiune scrisuLui ... (Mircea Horia Simionescu) 

Riad AWWAD, Pragul de acasă 
Echiva lenţe În limba română de Horia Zilieru, Princeps Edit, Iaşi, 2006, 81 p. 

L-am cunoscut pe Riad cu mulţi ani în urmă, pe când era student la laşi, la Medicină. (Parcă, 
i-aş fi spus: Medic curat, natura sanat - principiul Lui Hippocrat/ medicul îngrijeşte, natura vindecă). 
Nici el nu se poate regăsi decât în natura poeziei cea vindecătoare. Acolo, se retrage ca intr-o frază 
muzicaLă a visului, tânguind căderea timpului in timp. Şi e "bătrân ucenic " (se" laudă ') La învăţarea 
limbii române în laboratoarele poetice, în consonanţă cu adâncimile limbii sale materne ... 

(Horia Zilieru) 

RIADAWWAD 

pragul de acasă 

NOTĂ: Rubrică realizată cu sprijinul Serviciului Dezvoltarea Colecţiilor al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti 
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Repere 

o revistă din Basarabia şi conştiinţa românităţii 

B iblioPolis - Revista de biblioteconomie 
"1'" şi ştiin~e ale informării (voI. 19, 2006) -, 
~ editată de Biblioteca Municipală "B.P. 
Hasdeu" din Chişinău, are, prin definiţie, o des
tinaţie strict special izată şi ca atare restrânsă la 
un circuit intern conturat de reţeaua de biblio
teci unde poate să ajungă. În speţă din Republi
ca Moldova. Iată că a ajuns şi la Bucureşti. 

Spunem noi, firesc, la Biblioteca Metropolitană 

de aici. Am citit, desigur, cu mare uşurinţă În 
"limba moldovenească" a românilor basara
beni. Să spun din start că am văzut, dincolo de 
articolele strict biblioteconomice precum "Bi
bliotecile ca structuri organizaţionale" (Victor 
Petrescu) sau "CID (Centru l de Informare şi 

Documentare "Chişinău" - n. N.Y.) - un dece
niu În serviciul comunităţii chişinăuiene" 

(Taisia Foiu), o rană Încă deschisă a identităţii 
româneşti a basarabeni lor, pe care, ciudat, sun
tem nevoiţi, şi de aici, din România, şi de din
colo de Prut, s-o tratăm cu infinită menajare, 
cei de aici, În obişnuita lor tradiţie de paşnici, 
fiind mai degrabă atenţi să nu le fie Înţelese ca 
"semne cotropitoare" (!) părerile de bun simţ despre semenii lor de-a 
limbă, cei de acolo, În limitele restricţionărilor oficiale ale diplo
maţiei dependente de buna vecinătate cu foştii "fraţi mai mari". Nu 
pot să nu observ că, indiferent de tema a l easă În "BiblioPolis", asist 
la un act de cultură Împlinit de o echipă redacţională (având ca şefpe 
Vlad PohiIă), ce-şi asumă grav, implacabil, un gest de trezire a unei 
legături permanente a românilor moldoveni cu spiritualitatea şi limba 
română. Apropierea vine de fiecare dată firesc: când e vorba de isto
ria Bibliotecii Municipa le "B.P. Hasdeu", revăzută ş i cu ocazia 
aniversării (În 2006), a 560-a a Chişinăului, nu se poate evita 
prezenţa În acest oraş a unora dintre marii scriitori români precum 
Octavian Goga, Ion Minulescu, George Topârceanu, Gala Galaction, 
Mihail Sadoveanu, Nicolae Iorga, Nichita Stănescu . Despre AI. 
Robot, venit din Bucureşti, VI. Prisăcaru vorbeşte ca fiind un "vas 
comunicant" cu cel al oraşului ce l-a adoptat şi despre care a scris cu 
talent. În Întreaga creaţie de poet, prozator, eseist, gazetar ajuns la 
Chişinău, AI. Robot este permanent ataşat de literatura română, de 
scriitorii ei, de problemele oamenilor ei . 

Exemplul efortulu i de păstrare, cu toate vitregiile istoriei, a 
tezaurului cultural-spiritual, cum e cazul Bibliotecii Naţionale din 
Polonia ("Prin Polonia: Biblioteca Naţională, sanctuar al spiritului 
polon" - semnat de Lidia Kulikovski), este un alt pretext de a 
atenţiona asupra Îndreptăţirii autorecunoaşterii identităţii de cultură 
şi limbă a moldovenilor cu românii. Într-o rubrică numită "CaItea pe 
Glob", sub un titlu extrem de subtil, "Dualul ex-iugoslav: ieri şi azi , 
posibil şi mîine" (remarcăm singurul eseu scris cu "Î" din i din 
Întreaga revistă) , ocolind cu o Întreagă poveste despre cărţi ale scri
itorilor " iugoslavi" (Între care premiatul Nobel din 1956, Ivo 

Nina VASILE 

Andric), inserând observaţii legate de istoria 
limbilor şi Împrumuturilor din sârbă În română 
(mai puţin invers), Vlad Pohilă vorbeşte 

despre "vlahii" din Banatul sârbesc, despre 
care se ştie că sunt români cu nume sârbizate, 
români fără şcoli şi biserici româneşti, şi care 
aproape nu Illai ştiu româneşte. Într-un elcgant 
omagiu adus popoarelor din fosta Iugos lavie, 
oricine poate fi familiarizat comod cu istoria 
zbuciumată ce o trăiesc şi În prezent, o istorie 
sub semn dual, parcă venind direct din parti
cularitatea din limba s lovenă unde dualul este 
"un număr gramatical speci fic unor limbi 
vechi precum sanscrita, elena, slavona". 

Sunt omagiate În "BiblioPolis" multe 
personalităţi din cultura actuală (amintesc, pe 
lângă alţi truditori Întru carte sau creaţie 

despre care curioşii pot citi În revistă , doar pe 
Gabriel Ştrempel, până de curând directorul 
Bibliotecii Academiei Române). Găsim Însă şi 
rememorări ale unor personalităţi marcante 
pentru cultura română (de pe ambele maluri 
ale Prutului): Ion Bianu, istoricul literar, profe

sorul şi bibliograful, creatorul şi mentorul Bibliotecii Academici, cel 
care a iniţiat prima Bibliografie românească veche. În 1913, studen
tul Alexe Mateevici, colaborator al primei reviste În limba română 
din Basarabia, va beneficia de cărţi trimise din România de Ion 
Bianu. De asemenea, la rubrica "Recenzii şi consemnări", citim 
despre "Cugetări le" lui Nicolae Iorga ("Un testament iorgian artisti
co-filozofic, valabil peste timpuri" - Tamara Gorincioi), dar şi despre 
"Ultima carte a Mioarei Avram" - Studii de mOlfologie a limbii 
române; În sensu l propriu "ultima carte", Întrucât eea care a fost pro
fesoară şi cercetătoare, mulţi ani "ghidul radiofonic de cultivare a 
limbii române", "mare admiratoare a Basarabiei", a plecat dintre noi. 
"Dorinţa mea cea mare - o citează Vlad Pohilă - este ca toţi vor
bitorii de limbă română din R. Moldova să conştientizeze faptul că 
sunt vorbitori de limba română ( ... ) Limba română este una şi 

aceeaşi pentru toţi" . 

De remarcat nota binevenită În actualitatea strict altistică, a 
interviului realizat de Robert Şerban În revista "Orizont" de la 
Timişoara, cu Matei Călinescu, profesor de literatură comparată la 
Indiana Un iversity din Bloomington, autor al unui binecunoscut 
roman: Viaţa şi opiniile Lui Zacharias Lichter, dar şi unul dintre cei 
mai importanţi teoreticieni ai li teraturii moderne . 

Am salutat aici o revistă din Basarabia În care am recunoscut 

efoltul unor conştiinţe profesionale asumate şi dedicate unui scop 

care ar merita o atenţie adecvată - dincolo de excese ridicole dar ş i 

de reacţii maliţioase - din partea intelectualilor din Rom âni a: 

conştientizarea unei românităţi existente şi consangvine dincolo de 

hotarele României, oriunde În lume. 

Sursele ilustraţiilor: pp. 9, 12, 27, 32 : Grafica miLitantă românească, Editura Meridiane, 1963; coperta II: Academia Română, 

Dicţionarul GeneraL al Literaturii Române, E/K, Editura Univers Enciclopedic, 2005; coperta III: George Sbârcea, Primii paşi spre glorie, 
Editura Ion Creangă, 1975; coperta IV: Internet. 

Sursele citatelor: coperta II: G. Călinescu , Istoria literaturii române de la origini până În pre::ent, Fundaţia Regală pentru Literatură 
şi Artă, 1941; coperta III: George Sbârcea, Primii paşi spre gLorie; coperta IV: C. Rădulescu-Motru, Personalismul energetic şi aLte scrieri, 
Editura Eminescu, 1984. 
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Calendar 

martie 2007 

• martie 1932. 75 de ani de la înfiinţarea publicatiei bucureştene 
lunare de literatură, critică şi artă "Azi", sub conducerea lui Zaharia 
Stancu 

• 1 martie 1837. 170 de ani de la naşterea lui Ion Creangă (1 marto 
1837-31 dec.1889) 
• 1 martie 1867. 140 de ani de la apariţia revistei "Convorbiri 
literare" 
• 2 martie 1932. 75 de ani de la naşterea poetului, publicistului 
Petre Ghelmez (2 marto 1932 - 12 marto 2001) 
• 4 martie 1832. 175 de ani de la moartea egiptologului francez 
Jean Fran~ois Champollion (23 dec. 23 dec. 1790 - 4 marto 1832) 
• 4 martie 1977. 30 de ani de la moartea scriitorului Anatol E. 
Baconsky (16 iun. 1925 - 4 marto 1977) 
• 4 martie 1977. 30 de ani de la moartea artistei Doina Badea (6 
ian. 1940 - 4 marto 1977) 
• 4 martie 1977. 30 de ani de la moartea regizorului Alexandru 
Boci'ineţ (15 feb . 1944 - 4 marto 1977) 
• 4 martie 1977. 30 de ani de la moartea lui Savin Bratu, critic şi 
istoric literar ( 15 mai 1925 - 4 marto 1977) 
• 4 martie 1977. 30 de ani de la moartea actorului Toma Caragiu 
(21 aug. 1925 - 4 marto 1977) 
• 4 martie 1977. 30 de ani de la moartea poetei Daniela Caurea (7 
iun. 1951 - 4 marto 1977) 
• 4 martie 1977. 30 de ani de la moartea lui Florin 1. Ciorăscu, 
fizician (3 iu!. 1914 - 4 marto 1977) 
• 4 martie 1977. 30 de ani de la moartea scriitorului Mihai Gafiţa 
(21 oct. 1923 - 4 marto 1977) 
• 4 martie 1977. 30 de ani de la moartea scriitorului Alexandru 
Ivasiuc (12 iul. 1933 - 4 marto 1977) 
• 4 martie 1977. 30 de ani de la moartea actriţei Eliza Peh'ăchescu 
(15 iun. 1911 - 4 marto 1977) 
• 4 marti.e 1977. 30 de ani de la moartea lui Paul Petrescu, fizician 
(18 ian. 1915 - 4 marto 1977) 
• 4 martie 1977. 30 de imi de la moartea poetei Veronica Porum
bacu (24 oct. 1921 - 4 marto 1977) 
• 4 martie 1977. 30 de ani de la moartea lui Mihai Petroveanu, cri
tic, istoric literar (28 oct. 1923 - 4 marto 1977) 
.4 martie 1977.30 de ani de la moartea lui Ioan Şiadbei, lingvist, 
istoric literar (16 feb. 1903 - 4 marto 1977) 
• 4 martie 1977. 30 de ani de la moartea lui Nicolae Ştefănescu, 
prozator, dramaturg ( 192 1 - 4 marto 1977) 
• 4 martie 1977. 30 de ani de la moartea lui Ion Vintilă, compozi
tor (18 apr. 1924 - 4 mar!. 1977) 
• 6 martie 1957. 50 de ani de la moartea filosofului Constantin 
Rădulescu-Motru (15 feb . 1868 - 6 marto 1957) 
• 7 martie 1932. 75 de ani de la moartea lui Aristide Briand, om 
politic, diplomat francez, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, 
1926 (28 marto 1862 - 7 marto 1932) 
• 7 martie 1977. 30 de ani de la moartea pianistului şi poetului Vir
gil Gheorghiu (22 marto 1903 - 7 marto 1977) 
• 8 martie 1987. 20 de ani de la moartea artistei plastice Zoe Băi
coianu (15 aug. 1910 - 8 marto 1987) 
• 9 martie 1887. 120 de ani de la naşterea lui Ion Buzdugan, poet, 
publicist, folclorist (9 marto 1887 - 27 ian. 1967) 
• 9 martie 1937. 70 de ani de la naşterea regizorului Alexandru 
Tatos (9 marto 1937 - 31 ian . 1990) 

• II martie 1932. 75 de ani de la naşterea scriitorului Iosif Naghiu 
(II marto 1932 - 8 nov. 2003) 
• 12 martie 1932. 75 de ani de la naşterea lui Radu Gheciu, muzi
colog 
• 12 martie 1992. 15 ani de la moartea lui Nicolae Ţic, scriitor, 
publicist (24 dec. 1928 - 12 marto 1992) 
• 13 martie 1907. 100 de ani de la naşterea lui Mircea Eliade (13 
marto 1907 - 22 apr. 1986) 
• 14 martie 1837. 170 de ani de la apariţia, la laşi, sub conducerea 
lui Gh. Asachi şi, ulterior, a lui M. Kogălniceanu, a revistei "Alău
ta Românească" 
• 14 martie 1857. 150 de ani de la moartea lui Alexandru Sih
leanu, poet (6 ian. 1834 - 14 marto 1857) 
• 14 martie 1887. 120 de ani de la moartea lui Carol Popp de Sza
thmary, pictor, fotograf(11 ian . 1812 - 14 marto 1887) 
• 14 martie 1977. 30 de ani de la moartea lui Tudor Măinescu, 
poet, traducător (23 feb. 1892 - 14 marto 1977) 
• 15 martie 1997. 10 ani de la moartea lui Victor Vasarely, pictor 
francez (9 apr. 1906 - 15 marto 1997) 
• 16 martie 1882. 125 de ani de la naşterea diplomatului, omului 
politic Nicolae Titulescu (16 marto 1882 - 17 marto 1941) 
• 16 martie 1947. 60 de ani de la ap~riţia săptămânal ului de poezie, 
proză şi critică "Revista literară", sub conducerea lui Miron Radu 
Paraschivescu 
• 16 martie 1957. 50 de ani de la moartea lui Constantin Brâncuşi 
(19 feb. 1876 -16 marto 1957) 
• 18 martie 1937. 70 de ani de la naşterea compozitorului Horia 
Moculescu 
• 18 martie 1957. 50 de ani de la naşterea scriitorului, eseistului 
Horia-Roman Patapievici 
• 19 martie 1917.90 de ani de la naşterea compozitorului, pianis
tului DinuLipatti (19 marto 1917 - 2 dec. 1950) 
• 20 martie. Ziua Internationali a Francofoniei 
• 21 martie 1927. 80 de ani de la moartea lui Constantin Sandu
Aldea, scriitor (14 nov. 1874 - 21 marto 1927) 
• 22 martie 1832. 175 de ani de la moartea lui J. W. Goethe (28 
aug. 1749 - 22 marto 1832) 
• 23 martie 1887. 120 de ani de la naşterea lui Juan Gris, pictor, 
grafician spaniol (23 marto 1887 - II mai 1927) 
• 25 martie 1857. 150 de ani de la naşterea sopranei Elena Teodo
rini (25 marto 1857 - 27 feb. 1926) 
• 26 martie 1827. 180 de ani de la moartea lui Ludwig van 
Beethoven (17 dec. 1770 - 26 marto 1827) 
• 27 martie. Ziua Mondială a Teatrului 
• 27 martie 1947.60 de ani de la naşterea lui Alexandru Papilian, 
scriitor 
• 28 martie 1977.30 de ani de la moartea istoricului Andrei Oţetea 
(5 aug. 1894 - 28 marto 1977) 
.28 martie 1997. 10 ani de la moartea poetului Gheorghe Tomozci 
(29 apr. 1936 - 28 marto 1997) 
• 29 martie 1982. 25 de ani de la moartea compozitorului german 
CarIOrff(10il1!.1895-29mart.1982) 
• 31 martie 1732. 275 de ani de la naşterea compozitorului austriac 
Joseph Haydn (31 marto 1732 - 31 mai 1809) 
• 31 martie 1837. 170 de ani de la moartea lui John Constable, pic
tor englez (II iun. 1776 - 31 marto 1837) 

NOT Ă: Rubrică realizată cu sprijinul Serviciului Infonnare Bibliografică al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti 
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lOSEPH HAYD" 
1732 -1809 

275 de ani de la naştere 

" ... Joseph Haydn afost, defapt, un înnoitor. Nu inventînd lucruri nemaiauzite, 

ci îmbogăţind, şlefuind, completînd muzica înaintaşilor săi. A avut îndeosebi un 

dar nebănuit de a da o formă clară, logică sonatei, cvartetului, simfoniei şi altor 

genuri muzicale. Cine să fi bănuit despre fiul rotarului din Rohrau, sat răsărit 

de-a lungul drumului ce leagă Austria de Ungaria, că din căsuţa simplă, de ţară, 

acoperită cu stuf, va urca treptele cele mai înalte ale măiestriei artistice, devenind 

chiar întemeietorul clasicism ului muzical vienez? .. " 



CO fiSTfi fiTI fi RftDO LESCO-MOTRO 
1868 - 1957 

50 de ani de la moarte 

" Va veni momentul când cetăţeanul român se va întreba: de ce român, şi nu 
francez, neamţ sau englez? Îiz numele cărui interes superior mi se cere mie, ca 

cetăţean român, sacrificii şi obligaţiuni? La realizarea cărui ideal contribuiesc eu 
cu activitatea mea stoarsă şi chinuită de minciunile convenţionale 

ale unui politicianism parazitar? 

Şi în acel moment raza atotputerniciei divine, raţiunea, va tresări în sufletul 
cetăţeanului român. Poporul nostru va avea din nou un gând şi o voinţă. Vântul 

unei puternice reacţiuni de sănătate va goni de pe cerul culturii române 

nourii cei groşi ai pseudoculturii de astăzi. 

Să avem încredere ". 

ISSN 1454-0487 

771 4 54 048009 
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