
IOSIF ISER
1881–1958

130 de ani de la naştere                       

Artist de mare temperament, cu o uriaşă putere de muncă, Iser s-a dăruit pe
deplin artei sale. Începuturile, ca şi activitatea din primii ani, îi sînt strîns legate de
colaborarea activă la ziarele şi revistele progresiste ale epocii. De aceea, creaţia sa,
îndeosebi cea grafică, din primele două decenii ale secolului nostru, trebuie rapor-
tată la luptele sociale şi politice, la înfruntarea de idei, adesea înverşunată, carac-
teristică societăţii în care trăia artistul.

Receptiv la ideile înaintate ale epocii, şi înzestrat cu un ascuţit spirit de obser-
vaţie, Iser a fost un desenator de o rară vigoare, cu o linie fermă, foarte expresivă.
Cu grafica lui dinaintea primului război mondial, spiritul satiric se afirmă şi în arta
noastră, la un nivel vrednic de realizările europene.

Pictor a devenit mai tîrziu, dar şi atunci, opunîndu-se sentimentalismului fad,
n-a căutat să fie pe placul majorităţii amatorilor de tablouri, nu s-a oprit la mo-
delele „frumoase“ şi n-a cochetat cu facilităţile. Idila, cultivată cu precădere de
alţii, la el este înlocuită cu aspectul semnificativ, profund, al vieţii. „Adevărul e mai
frumos decît toate minciunile linguşelii“, spunea Iser.

Marin MIHALACHE
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Rânduiala – ordinea creştină a lumilor

Ovidiu PAPADIMA

Puţine cuvinte sunt care să aibă o mai largă întrebuinţare
şi în gândul şi în viaţa poporului nostru – ca acelea de
rând şi rânduială.
A fi om în rândul oamenilor, este pentru român îndrep-

tăţirea cea mai adâncă a unei vieţi pe pământ. 
A găsi totul în bună rânduială e constatarea cea mai

fericită pe care o poate face. 
A-şi da seama că toate urmează rânduiala lor – în sat,

în ţară, pe pământ şi în largul nesfârşit al universului – este
pentru român asigurarea de fiecare clipă, că străvechile temelii
de înţelepciune pe care a fost aşezată lumea nu s-au clintit
încă. 

Noţiunea de rând n-are pentru noi nimic din înţelesul
de înşiruire într-o ordine matematică; după cum cea de rân-
duială are foarte puţin din înţelesul apusean modern, al
ordinei, acela de disciplină constrângătoare, într-un anume
loc. Şi are în schimb multe alte înţelesuri, mai domoale, dar
nespus mai largi. 

Pentru noi, rânduială nu e o ordine aşezată şi păzită de
oameni. Ea este o lege a firii, o ordine a ei, nesilită. 

Rânduiala are, deci, pentru noi, un înţeles cosmic.
Omul, prin urmare, nici n-o creează, nici n-o păzeşte, ci i se
integrează firesc. El se simte inclus de la sine în această ordine
universală, fiindcă simte că ia parte, în fiecare clipă, la viaţa
întregii firi. El participă la viaţa naturii întregi, prin ascultarea
aceloraşi legi. Şi tocmai în legile acestea – care leagă toate
făpturile firii într-o nesfârşită solidaritate şi armonie – stă rân-
duiala. 

Rânduiala e, deci, viaţă şi nicidecum încremenire. E
temelia de armonie, de echilibru, de înţelepciune, deci, a vieţii
universale. 

Temelia aceasta n-o putea pune decât Acel care a pus în
fire sămânţa şi formele vieţii. Rânduiala lumi izvorăşte, deci,
din înţelepciunea lui Dumnezeu. E voinţa şi dragostea lui,
organizând lumea în aşa fel, ca să se apropie cât mai mult de
chipul şi asemănarea lui. Dar în lumea asta – dintre toate făp-
turile cerului, ale pământului, ale apelor – cea mai aproape,
până la identitate, de acest chip şi de această asemănare sfân-
tă, e omul. 

Rânduiala cosmică va fi, deci, în închipuirea folclorică,
o rânduială după chipul şi asemănarea celei care se vede între
oameni. În lumea asta – atât de infinit bogată în întinderi şi în
chipuri – omul e astfel punctul minuscul de viaţă, în care se
întâlnesc, se armonizează, spiritul dumnezeiesc şi lutul
materiei. 

Prin chipul său pământesc, omul îndeamnă spre
desăvârşire lumea ne-cuvântătoare şi neanimată; prin sfinţii
săi, omul înalţă ceea ce e mai curat pe pământ spre treptele
Dumnezeirii, ca să o ajute în truda ei de împlinire a lumii. […]

Omul îşi îndeplineşte astfel, în modul cel mai frumos,
misiunea de mijlocitor între lume şi creatorul ei şi nu dezminte

bunătatea Celui care l-a făcut
după chipul şi asemănarea Sa.
De aceea, nici omului nu i se
pare deloc ciudat ca şi firea
întreagă să aibă ochii ei aţintiţi
asupra lui, omul, ca să-şi aşeze
şi să-şi mişte alcătuirile, orân-
duielile, în aşa fel încât să-l
ajute, să-l mulţumească şi ea pe
om cu ce poate. 

În toate aşezările şi orân-
duielile astea prielnice, firea
răspunde astfel voinţei lui Dum-
nezeu, care l-a aşezat de la
început pe om în centrul atenţiei
divine. 

Iată, de exemplu, cum vede iarna un ţăran din Buco-
vina: 

„Iarna e sănătoasă, curăţă pământul de toate boalele.
Toate celea degeră, pier, şi se curăţă pământul. Noaptea de
aceea e iarna mai mare, că altfel ar trebui să mănânce omul tot
ce are. N-ar mai putea pune nimic pe el. Dar aşa, Dumnezeu
dă iarna cu noaptea mare şi omul se culcă; că dacă doarme,
noaptea nu mănâncă; dar vara, e ziua mare, ca să lucreze. Vara
e ca să lucrăm şi iarna e ca să ne odihnim“... Nu e nici egoism,
nici înfumurare naivă, în această credinţă. Nu e nici primiti-
vitate. Ci e conştiinţa că omului – care sfinţeşte prin zbuciu-
mul lui, mai ales prin munca lui, toată firea – i se cuvine din
partea ei aceeaşi grijă, recunoscătoare şi ocrotitoare pentru el. 

Când vom vorbi, tot aici, mai departe, despre muncă,
vom arăta că în concepţia folclorică omul lucrează pentru
întreaga fire, că toate făpturile folosesc după urma lui.
Poruncii acesteia dumnezeieşti, a muncii – căreia omul i se
supune cu sfinţenie de atâtea veacuri –, cerul, pământul,
anotimpurile şi astrele trebuie să-i fie ocrotitoare, urmând şi
ele rânduielile lor de milenii. 

Munca e, în adevăr, a doua noţiune, pe care o găseşti
totdeauna în înţelesul atât de larg al cuvântului rânduială. 

Orice rânduială a gângăniilor, a stelelor – creşte din
muncă sau se reazimă pe muncă. Munca de fiecare an a
păsărilor care adună recolta sfântă e o muncă plăcută în ros-
turile ei. Dar în rânduielile lumii sunt datorii şi mai aspre.
Omul trebuie să creeze nu numai viaţa materială, ci şi viaţă
spirituală. Dar viaţa asta n-o poate crea decât prin suferinţă,
prin chin chiar. […]

Ovidiu Papadima, 
O viziune românească a lumii. Studiu de folclor. 

Ediţie definitivă, revăzută de autor, 
cu o prefaţă de I. Oprişan. 

Bucureşti: Editura Saeculum I.O., 2009, pp. 81-84

RĂSFOIRI
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Edificii
Palate – Locuinţe – Interioare – Pieţe – Bulevarde – Străzi

Victor BILCIURESCU

Istoric

Acum 65 de ani construcţiile cu un etaj, în Bucureşti, se
numărau pe degete. 

Afară de palatul domnesc, azi palatul regal, transformat
radical aşa cum se vede astăzi, afară de palatul Ştirbey de pe calea
Victoriei, de palatul Şuţu de pe bulevardul Colţei din faţa spitalu-
lui, de palatul Universităţii din faţa statuei Mihai Viteazul (fostul
Senat), de palatul Brâncoveanu (azi dispărut), clădire situată cam
pe unde se afla pe Dâmboviţă aripa dreaptă a actualului palat al
justiţiei şi în care a funcţionat întâia oară institutul antirabic Dr.
Babeş, până ce şi-a construit clădirea în care funcţionează azi, mult
mai la vale tot pe Dâmboviţa spre Cotroceni; de clădirea Hagi
Moscu (azi dispărută) unde a fost odinioară primăria Capitalei,
cam în faţa statuiei Ion Brătianu şi afară de câteva alte locuinţe cu
câte un etaj ca de pildă: aceia a ministerului de interne, tot pe locul
unde se construeşte azi monumentala clădire şi unde era şi preşe-
denţia consiliului de miniştri; a casei Vernescu de pe calea Victo-
riei (azi ministerul Economiei Naţionale); a casei Bellu de pe calea
Victoriei, unde astăzi se află birourile Cec-ului; a casei Costaforu
(fost ministru de justiţie) din Batişte, astăzi casa Nicolae Filipescu;
a casei Brăiloiu tot din Batişte (clădirea unde azi este „Mercurul“);
a casei general Horbatski de pe strada Vasile Conta, unde astăzi
este localul liceului de fete „Regina Maria“; a clădirii în care erau
dormitoarele institutului Chevitz de pe str. Scaune (N. Filipescu); a
clădirilor hotelurilor Capşa, Bulevard, Dacia şi Avram; a casei Nica
Nenciu (fostă d-na Petre Grădişteanu) de pe Calea Victoriei,
aproape de şoseaua Kisseleff; a casei de pe str. Pensionatului (azi
str. Vasile Boerescu) unde a locuit prof. dr. Asaki când a venit în
ţară dela catedra de chirurgie dela universitatea din Lyon; a clădirii
unde fusese „hotel Manu“ din faţa grădinii Episcopiei şi acelea de
alături unde a locuit la etaj d-rul Asaki după ce locuise în str. Pen-
sionatului şi căruia i-a urmat vestitul dentist Young, iar la parter
cofetăria Tănăsescu, tot în faţa grădinii Episcopiei; a casei Lenş-
Filipescu de pe fosta Calea Dorobanţilor, azi bulevardul Regele
Alexandru I al Serbiei; a casei de pe str. Doamnei, unde era
redacţia „Românului“ lui C. A. Rosetti, cam pe locul unde este azi
banca „Marmorosch-Blank“, iar ceva mai de vale casa generalului
Vilara, un puternic potentat din vremea aceia, care avea la poartă
un arnăut, aşa cum aveau câţiva boieri din vremea aceia (prinţul
Şuţu şi beizadea Gr. Sturza-Viţel). 

Cam acestea erau aproximativ clădirile cu etaj – zic cu etaj
fiindcă cu mai mult de unul nu se afla în Bucureştii din vremea
aceia. Probabil voi fi uitat câteva; în tot cazul însă nu mai multe de
4–5. 

Pe terasa din faţa Cercului Militar, până mult de vale spre
str. Brezoianu, era un maidan mare, mai mare chiar decât cel pe
care s-a construit palatul Poştelor, în mijlocul căruia trona, cu ceva
vegetaţie împrejur, „biserica Sărindar“, în care se oficiau cununiile
din protipendada societăţii bucureştene şi unde Duminicile şi săr-
bătorile se îmbulzea lumea să asculte cel mai bun cor din tot oraşul,
în care vestitul tenor Costică Georgescu Lascu avea mult admirate
partituri de muzică bisericească, scrise într-adins pentru el şi pe

cari le executa în solo. Pe locul unde s-a înălţat mai târziu cocheta
„Fundaţie Carol 1“ din faţa palatului regal erau înşiruite câteva
case mărunte şi numai cam pe unde este azi aripa stângă a Fun-
daţiei, despre str. Clemenţei, apărea mai răsărită locuinţa fostului
ministru de justiţie şi reputatului jurisconsult Grigore Păucescu,
„Mecena“, cum îl botezaseră scriitorii şi artiştii cari îi frecventau
cenaclul literar. 

Celelalte clădiri fără etaj, dar arătoase, erau casele
boiereşti, cu curţi spaţioase, cu grădini de pomi şi de flori, ba chiar
şi de zarzavat pe la unele curţi mai cuprinzătoare, cu dependinţe
gospodăreşti, cămări, grajd, şopron, hambar, coteţ şi odăi pentru
personal, odăi, nu odaie, deoarece curţile boiereşti aveau mulţi
oameni de serviciu, în afară de ţiganii robi, cari deşi dezrobiţi, nu
voiau să părăsească casele boiereşti unde se obicinuiseră. Eu în-
sumi am apucat asemenea robi, când eram copil, şi la casele dela
oraş şi pe la conacele moşiilor. Restul caselor bucureştene îl alcă-
tuiau proprietăţile celor cu mijloace mai modeste, case cu mai
puţine încăperi, însă cu spaţioase curţi umbrite de pomi roditori şi
cu câteva brazde de flori pe lângă locuinţă. 

Viaţă familiară tihnită şi mulţumită şi în unele şi în cele-
lalte, în tot cazul mult mai mulţumitoare decât ceva mai târziu,
când a început o gospodărie municipală prinsă de primarii ce se
inspirau din streinătate, ceiace era firesc să complice formalismul
birocratic. 

În casele boiereşti, în locul caracterului monden imprimat
convieţuirii familiare de astăzi, sălăşluia o atmosferă mult mai
puţin complicată şi mai puţin nervoasă, în locul plăcerii canca-
nurilor, al colportărilor şi intrigilor, trona senina atmosferă a
înţelegerii şi a îngăduinţei reciproce; încredere deplină între mem-
brii aceleiaşi familii, soţul era capul familiei, în casă era ascultare
din partea celor tineri către cei mai bătrâni, copiii nu ieşeau din
cuvântul părinţilor, nici nu se emancipau încă pe când se aflau în
cursul inferior al liceului; în familie stăruia iubire curată, sinceră,
nefăţarnică; până şi servitorii erau devotaţi, slujind aceiaşi casă
câte 20 şi 30 de ani. Gospodăria casei era întreagă în grija soţiei
care ştia tot rostul trebii şi nu numai al casei de la oraş, ci şi al celei
de la ţară, dacă trebuia să se împartă şi la moşie, căci ochiul ei tre-
buia să fie pretutindeni. Chiar şi educaţia copiilor cădea tot în
seama ei până la vârsta şcolii; d-acolo şi zicala: „cei şapte ani de
acasă“. Risipă nu se pomenea; căminul nu ştia masa verde, n-avea
capital rezervat pentru ea; economiile soţiei – dacă avea –  le între-
buinţa ca să ajute la o nevoie a casei, să facă o plăcere copilului,
sau să scutească soţului o cheltuială neprevăzută. Familia de odini-
oară nu abuza de petreceri, nu s-amesteca în trebile familiilor pri-
etene sau cunoscute, nu punea la cale intrigi, nu invidia situaţii mai
bune ca ale ei, nu flecărea pe socoteala cunoştinţelor sau priete-
nilor, nu gelozea situaţii materiale sau sociale mai prospere, ci
deplină înţelegere era între ai casei. […]

Victor Bilciurescu, 
Bucureşti şi bucureşteni de ieri şi de azi.

Bucureşti: Editura Universul, 1945, pp. 79-81

BUCUREŞTII DE ALTĂDATĂ
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Cercul Militar din Bucureşti – 
un punct de „rouge vif“ pe harta Capitalei 

(I)
Dr. Marian NENCESCU

Dacă lăsăm deoparte rămăşiţele arheologice
datând din epoca mijlocie a bronzului (cca.
1600 î.Ch.) şi până în timpul cuceririi romane,

putem spune că principalele construcţii ce au marcat
vechea „cetate a Dâmboviţei“ datează în principal din
secolul al XVI-lea, când Bucureştii devin capitală a
Ţării Româneşti. În scurt timp – mai puţin de un secol
– oraşul, ce beneficia de circumstanţe avantajoase sub
aspect comercial şi politic, se extinde considerabil,
astfel încât în 1862 devine capitală naturală a ţării. În
paralel, se schimbă şi denumirea, din „Cetatea Dâm-
boviţei“, cum apare consemnată în documentele de
curte de la mijlocul secolului al XV-lea, în actuala
denumire de Bucureşti, care îşi face simţită prezenţa în
cronica călătorului francez Pierre Lescalopier, care
constata în 1574: „Zidurile de apărare ale cetăţii sunt
alcătuite din trunchiuri groase de stejar, fixate între ele
prin cuie de lemn. Tot din lemn este şi pavajul uliţelor
ce dau către râul local, Dâmboviţa“.

Epoca de glorie din perioada medievală a oraşului
rămâne însă domnia lui Matei Basarab (secolul al XVII-
lea), când oraşul cunoaşte prima înflorire. Hotarele naturale
ale Bucureştilor lui Matei Basarab nu depăşeau însă actuala
Grădină Cişmigiu (la vest), zona Batişte (la nord), denumită
după numele unui conducător de oşti de origine greacă din
vremea lui Radu Mihnea, şi malul drept al râului Dâmboviţa
până la actuala Biserică Sfinţii Apostoli. Era un oraş, după
cum spun cronicile, mai frumos ca Iaşii, având 1.200 de case,
circa 100 de biserici şi o populaţie estimată la circa 12.000 de
suflete (după mărturia lui Paul Strassburg, ambasador al rega-
tului suedez la Constantinopol, ce vizitează Bucureştii la
1640, însoţit de contele polonez Krassinski).

Treptat, mai ales în vremea lui Şerban Cantacuzino
(1678–1688), dar mai ales a lui Constantin Brâncoveanu
(1688–1714), oraşul se dezvoltă pe axa Târgul Cucului (actua-
la biserică Sf. Gheorghe-Nou), Târgul de Sus, artera principa-
lă fiind constituită din actuala stradă Lipscani, unde se aflau şi
cele mai multe hanuri şi vaduri comerciale. Punctul terminus
al liniei de poştă (transport de mărfuri şi persoane, dar şi curier
comercial) se afla la Hanul Şerban-Vodă (azi, localul Băncii
Naţionale). Este meritul domnitorului Constantin Brâncovea-
nu de a deschide o nouă cale comercială – Podul Mogoşoaiei
(iniţial, Calea Braşovului), ce unea Târgul de Afară (Biserica
Sf. Gheorghe-Nou) de Calea (Târgul) Moşilor. Pe această

nouă arteră îşi vor ridica puternicii zilei impunătoare-
le palate, a căror amintire a rămas azi doar în cronici –
Dudeştii, Cantacuzinii, Rudenii şi, mai presus de toţi,
Brâncovenii, al căror palat se afla pe amplasamentul
actualului bloc Gioconda (Piaţa Naţiunilor Unite).

Azi, Calea Victoriei (denumire acordată după
1878, în cinstea victoriilor din Războiul de Indepen-
denţă) rămâne artera cea mai animată, dar şi cea mai
cunoscută a Capitalei. Ea străbate zona centrală a ora-
şului, de la sud la nord, pornind de pe malul stâng al
Dâmboviţei şi vărsându-se în Şoseaua Kiseleff. Punc-
tul central de interes rămâne însă Palatul Cercului
Militar, construcţie semeaţă datând de la începutul
veacului al XX-lea (construcţia a început în 1912 şi s-
a inaugurat la 4 februarie 1923). În fapt, artera situată
între Cercul Militar şi Ateneu rămâne şi azi un verita-
bil Corso, străjuit de impunătoare construcţii (Palatul
Telefoanelor, fostul Teatru Naţional, Palatul Regal) şi
animat de cafenele, magazine de lux şi hoteluri. Înain-
te de a ne concentra asupra Palatului Cercului Militar,

Cercul Militar (Cărţi poştale ilustrate din 
Colecţia de patrimoniu a Bibliotecii Metropolitane Bucureşti)

Piaţa Palatului Regal şi Ateneul Român
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se cuvine să aruncăm o privire şi în imediata apropie-
re. Aici se află Cafeneaua Capşa, loc tradiţional de
întâlniri culturale şi politice bucureştene, pasajul şi
teatrul Comedia, pasajul şi blocul Imobiliara care,
împreună cu Palatul Telefoanelor, constituie argumen-
tul de necontestat al modernizării Capitalei. Lângă
Telefoane se afla fostul Cinema Savoy (devenit azi
Teatrul Tănase), iar în faţa fostului Teatru Naţional
(bombardat în 1944 şi renăscut sub formă de hotel) se
afla Hotelul Continental, străjuit de Pasajul Român. La
intrarea în pasaj se mai poate şi azi vedea placa de
marmură ce indică Hotelul Metropol, în prezent deza-
fectat, dar frecventat în perioada interbelică de indus-
triaşi şi călători de lux.

Despre Corso-ul bucureştean ne oferă date
suplimentare Paul Morand, academician francez
îndrăgostit de vechiul Bucureşti: „Depuis cent ans,
toute la vie politique, mondaine, dynastique, amoureu-
se et anecdotique de la Roumanie s’est concentré sur le
court espace qui va de Capsa à l’Athénée Palace. Les
quarties de Bucarest sont désignés par des couleurs : jaune,
vert, bleu ; les faubourgs sont noirs, le centre est rouge.
Disons, donc, que la Calea Victoriei est rouge vif“ (Paul
Morand, Bucarest. Paris: Librairie Plon, 1935, p. 170).

Revenind la Terasa Cercului Militar, va trebui să dăm
crezare memorialistului Victor Bilciurescu, care semnala că
înainte de construcţia acestui edificiu, în faţa Bisericii Sărin-
dar se afla un maidan imens (poate chiar mai mare decât cel
unde s-a construit ulterior Poşta), unde se îmbulzea lumea să
vadă cununiile cele strălucite de la Biserică sau să-l asculte pe

renumitul tenor Costică Georgescu Lascu, şeful corului biseri-
cesc, ale cărui solo-uri făceau deliciul publicului. În zonă se
mai aflau numeroase case boiereşti, azi dispărute în totalitate,
împrejmuite de grădini largi, inclusiv de zarzavat, şi având
numeroase odăi pentru slugi şi chiriaşi. 

Şi ca să ne despărţim de trecut râzând, vom consemna
că cei mai mulţi servitori erau ţigani dezrobiţi (V. Bilciurescu,
Bucureşti şi bucureşteni de ieri şi de azi. Bucureşti: Editura Uni-
versul, 1945, p. 81). De aici şi preponderenţa, azi, în centrul
istoric al oraşului, a etnicilor romi. 

Iosif Iser – Peisaj la Dunăre

Reproduceri în paginile 5, 17, 22, 24, 25, 26, 28

Teatrul Naţional 
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Aflat în plin centrul Bucureştilor, Teatrul Odeon ni se
înfăţişează sub priviri ca una dintre cele mai frumoase clădiri
ale Capitalei noastre. La împlinirea a 100 de ani de la ridica-
rea ei, după proiectul arhitectului Grigore Cerchez, dedicăm
paginile de mai jos acestui important edificiu de cultură.

În 1910, Societatea pe acţiuni „Atlas“ a închiriat de la Emil
Lahovary spaţiul dinspre strada Academiei, unde a con-
struit această clădire rămasă în conştiinţa bucureştenilor

sub numele de Pasajul Comedia. În decembrie 1911, lucrările
au luat sfârşit, iar Societatea „Atlas“ avea în exploatare Sala
Comedia, restaurantul Majestic, care a funcţionat vreo doi ani
în holul cel mare din faţă (azi, foaierul Teatrului Odeon), iar la
subsol, Sala de teatru Majestic – unde antreprenorul prezenta
cu mare reclamă numere aduse de la Paris – şi un bar, numit
Barul American. Din conducerea Societăţii „Atlas“ făcea parte
şi avocatul Mihail Sipson, membru de frunte al baroului şi om
de aleasă cultură, despre care se spunea că nu lipsea de la nici
o premieră a teatrului. La propunerea lui Sipson, primul direc-
tor artistic al acestui nou aşezământ teatral a fost numit acto-
rul Ion Manolescu. Din motive economice, Societatea „Atlas“
a impus trupei să joace numai piese într-un act sau două. S-a
vrut să fie un teatru intim, după modelul celor din Franţa, unde
să se joace piese într-un act sau două în limba română şi unul
în limba franceză. Pentru piesele în limba franceză, Societatea
l-a însărcinat pe actorul român Eduard de Max, societar al
Comediei Franceze.

Inaugurarea edificiului a avut loc la 25 decembrie
1911, cu un spectacol coupé: Marşul din opera Tannhaüser de
Richard Wagner, în interpretarea orchestrei teatrului condusă
de Oscar Spirescu; prolog în versuri de Tudor Arghezi, în
interpretarea Mariei Giurgea; Măştile, dramă într-un act de
Robert Bracco; Concertul de vioară nr. 8, în interpretarea lui
Max Geiger, concert maestrul orchestrei; actul IV din L’ami
des femmes de Dumas-fiul; Rapsozii de Victor Eftimiu; actul
IV din L’étrangère de Dumas-fiul. Evenimentul cultural a fost
onorat de prezenţa familiei princiare şi de elita intelectualită-
ţii bucureştene. Prima trupă a teatrului avea în componenţă pe:
Ion Manolescu, Constantin Toneanu, Grigore Mărculescu, G.
Niculescu, N. Săvulescu, C. Ciucurescu, Zoe Dumitrescu,
Elena Borgovanu, Titu Protopopescu, Luigi Palmieri. Cum
actorul Eduard de Max a refuzat să se ocupe de repertoriul
francez, s-a apelat la trupa franceză condusă de Charles le
Bargy, aflată la acea dată în turneu în România. Atmosfera a
fost incendiară: teatrul având în jur de 500 de locuri, s-a ajuns
la un fapt nemaiîntâlnit la acea vreme, şi anume s-au cerut
bilete la suprapreţ. Sala era zugrăvită în alb, avea o acustică
bună şi, în plus, un tavan mobil, care se putea deschide pe tim-
pul verii.

Spectacolele coupé, care s-au derulat în continuare, nu
au satisfăcut exigenţele publicului bucureştean, fapt pentru
care beneficiile erau infime, lucru care a nemulţumit pe cei de
la „Atlas“. Ion Manolescu încercase să impună un repertoriu

cu succes la public, dar nu a găsit înţelegere decât la Sipson,
acesta avea însă puteri limitate în societatea respectivă. Cei-
lalţi membri din conducerea „Atlas“ voiau câştiguri rapide.
Abia în primăvara lui 1912, Consiliul de administraţie şi-a dat
seama de decizia greşită şi a permis să se monteze şi piese în
trei acte. În august 1912, administraţia teatrului a cerut ajuto-
rul Teatrului Naţional din Bucureşti, în sensul că Teatrul
Comedia propunea să devină un teatru preparator pentru
absolvenţii Conservatorului, care erau vizaţi să devină actori
ai Naţionalului. Au fost angajaţi: Achille Popescu, Francisca
Rozan, Alexandru Ionescu-Ghibericon, Sofia Ionescu, iar se-
cretarul teatrului a fost numit Alexandru Mavrodi.

Întrucât sala teatrului avea un tavan mobil, la 24 iunie
1912 s-a deschis stagiunea de vară. Victor Eftimiu, directorul
artistic, îşi propusese să aducă în faţa spectatorului bucureş-
tean, rămas acasă, un repertoriu românesc. Teatrul Naţional
din Craiova a fost invitat să deschidă stagiunea de vară. Direc-
torul teatrului craiovean, Emil Gârleanu, a conferenţiat atunci
despre viaţa lui Barbu Lăutarul, apoi a urmat spectacolul Cob-
zarul, cu Ion Anestin în rolul cunoscutului lăutar. S-au mai
jucat în acea vară poemul dramatic Stan Cobzarul de Elena
Văcărescu, cu Ion Manolescu în rolul principal, farsa Peţitoa-

Sala Comedia, 1911

Teatrul Odeon
la aniversarea unui secol de existenţă

Dr. Vera MOLEA
Biblioteca Metropolitană Bucureşti
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rele Oliviei, după William Shakespeare, Ariciul
şi Sobolul de Victor Eftimiu, Zodia Porcului, o
farsă în trei acte „scrisă de un domn care şi-a
pierdut banii la cărţi“, după cum anunţau ziarele. 

A doua stagiune a Teatrului Comedia s-a
deschis la 9 septembrie 1912 cu spectacolul
Cafeneau cea mică de Tristan Bernard, în regia
lui Petre Sturdza, în care s-a remarcat prin jocul
dezinvolt şi plin de nuanţe actorul Achille Popes-
cu, în rolul chelnerului Albert. Anul 1913 a fost
nefast pentru teatrele din Bucureşti din cauza
izbucnirii războiului balcanic, sala Teatrului
Comedia transformându-se într-un cinematograf.
În toamna următorului an s-au perindat mai
multe companii teatrale, conduse de Constantin
Radovici şi de George Carussy, apoi cea a lui
Achille Popescu. Între 3 şi 6 aprilie 1915, a avut
loc la Teatrul Comedia reprezentaţia de gală a
Suzannei Desprès şi Aurélien Lugné-Poe în folo-
sul artiştilor francezi şi belgieni. S-a jucat
Romanţioşii cu Suzanne Desprès într-un travesti,
alături de ea fiind Alice Cocea, Yonnel, Alexandru Davila,
Uhrynovski, Lugné-Poe. Din septembrie 1915, pe scena
Comedia şi-a inaugurat stagiunea Compania Teatrală
„Marioara Voiculescu – Bulandra“, care se înfiinţase în 1914
şi jucase până atunci la Teatrul Modern, din strada Doamnei.
Cu acest prilej, teatrul a fost denumit „Regina Maria“. Trupa a
jucat Învierea, Dama cu camelii, Tosca de Victorien Sardou.
Ultimul spectacol al anului 1915, Gioconda de Gabriele d’An-
nunzio, a fost un adevărat regal actoricesc datorat jocului
magnificilor Tony Bulandra, Lucia Sturdza-Bulandra şi
Marioara Voiculescu. La începutul anului 1916, Compania
„Voiculescu – Bulandra“ a jucat Strigoii de Ibsen, Poliche de
Henry Bataille, Marşul nupţial. Odată cu sfârşitul stagiunii
1915–1916, Compania s-a destrămat.

Intrată în război, la 16/29 august 1916, România avea
să suferă din toate puncte de vedere: social, economic, cultu-
ral. După ce trupele germane au intrat în Bucureşti, printr-o
ordonanţă, românii erau înştiinţaţi că se află sub ocupaţie.
Potrivit acestei ordonanţe, au fost suspendate toate spectaco-
lele, câteva zile fiind închise şi cafenelele. Teatrul Naţional
din Bucureşti avea să primească o grea lovitură prin rechizi-
ţionarea clădirii – cu tot avutul: decoruri, costume, recuzită –
de către trupele germane. Pe scena Naţionalului urma să-şi
desfăşoare activitatea o trupă germană de operă, mai apoi, de
comedii şi drame. La data de 1 mai 1917, directorul general al
teatrelor, I.C. Filitti, anunţa că Teatrul Naţional din Bucureşti
înceta să mai existe. Actorii români, care nu plecaseră în pri-
begie la Iaşi, aveau voie să joace pe această scenă numai dacă
plăteau chirie nemţilor. Actorul Vasile Toneanu, vorbind în
numele actorilor români, a refuzat această „ofertă“ jignitoare.
Ca urmare, Societatea Dramatică Română a fost mutată la
Teatrul Comedia, închiriat la acea dată de către soţii Bulandra.
Afişele spectacolelor trebuiau să fie în limbile română şi ger-
mană, iar întreg repertoriul era aspru cenzurat. În seara de 1
mai, actorii români şi-au deschis stagiunea pe scena de la
Comedia cu spectacolul Hamlet. Au putut să dea reprezentaţii
doar până la data de 27 mai 1917, pentru că nemţii au rechizi-
ţionat şi această sală sub pretextul că teatrul avea plafon mobil
şi, pe timpul verii, „aveau nevoie de aer“ la spectacolele tru-

pei lor. Actorii au avut voie să joace în vara lui 1917 la Grădi-
na Blanduzia (fostul Teatru Edison), din strada Doamnei.
Odată cu venirea toamnei, ei vor reveni la Comedia, inaugu-
rând stagiunea, în octombrie 1917, cu spectacolul Trandafirii
roşii de Zaharia Bârsan. În anul următor, deşi războiul nu se
încheiase, actorii români, refugiaţi la Iaşi, încep să se întoarcă
la Bucureşti. Compania Dramatică Bulandra revine pe scena
Teatrului Comedia şi deschide stagiunea 1918–1919 cu spec-
tacolul Stane de piatră de Hermann Sudermann. Teatrul
Comedia, sub numele de Teatrul „Regina Maria“, va rămâne
până în 1929 gazda primitoare a Companiei Bulandra. După
mutarea Companiei Bulandra pe cheiul Dâmboviţei, pe scena
Comediei au jucat mai multe trupe. Dar cel care avea să-l
transforme din nou într-un punct teatral de mare atracţie a fost
regizorul Sică Alexandrescu. Am putea spune că el este cel
care a adus comedia la ea acasă.
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Lucian BLAGA, Cunoaşterea luciferică
Editura Dacia Traiană, Sibiu, 1933

Cunoaşterea luciferică începe prin aceea că nu mai socoteşte obiectul dat al cunoaşterii
drept „obiect“, ci numai ca un simptom al „obiectului“. Prin acest act obiectul cunoaşterii
ajunge în „criză“, adecă sufere o despicare în două, într-o parte care se „arată“ şi într-o parte
care se „ascunde“, prin ceea ce obiectul îşi pierde echilibrul interior. Cunoaşterea, în manifes-
tarea ei cea mai frecventă, se găseşte faţă în faţă cu un complex de fenomene empirice, pe care
le determină „paradisiac“ prin „concepte“. Cunoaşterea luciferică invadează cunoaşterea
printr-un act neaşteptat, care nu se explică prin nici o necesitate proprie celei paradisiace: ea
„problematizează“ „complexul de fenomene“ despre care vorbim. Prin „punerea problemei“,
complexul de fenomene, conceptual mai mult sau mai puţin determinat, se preface în altceva
decât „complex de fenomene“; el se transformă în „complex de semne al unui mister“. Aceas-
ta e schimbarea neprevăzută de orizont, ce-o îndură orice fenomen sau complex de fenomene,
orice „experienţă“, în momentul când ia contact cu cunoaşterea luciferică.

Mihai D. RALEA, Interpretări
Editura Literară a Casei Şcoalelor, 1927

Tot ce există serios, definitiv, din plin, tot ce are un rol, tot ce modifică şi frământă exis-
tenţa, fiindcă e în adevăr real atrage admiraţia d-lui Ibrăileanu. Unii deosibesc pe deoparte
judecata de valoare care apreciază, pe de altă parte judecata de realitate care constată. Filo-
zofia d-lui Ibrăileanu reduce acest dualism. Concepţia sa e fenomenalistă, în sensul că orice
existenţă puternică, orice realitate adâncă, cuprinde într-însa şi o valoare. A fi în adevăr ceva
înseamnă implicit a valora ceva. Un copac care e cu adevărat copac, un politician care e aceas-
ta în toată puterea cuvântului, un poet care e poet, un ţăran care nu e altceva nimic decât ţăran,
iată tot atâtea valori. Realitatea când e foarte realitate, existenţa când e intensă devine merit.
Dar dacă aceasta e filozofia sa, a explica realitatea unui fenomen se confundă cu a-l preţui.
Înţelegerea unui fenomen devine implicit lauda lui...

Th. D. SPERANTIA, Amintiri despre Ion Creangă
Viaţa Romînească, Iaşi, 1927

L-am cunoscut pe Ion Creangă, eram chiar prieteni; prieteni însă pe cât permitea vâr-
sta: Ion Creangă era numai cu vreo doi ani mai mic decât tatăl meu. L-am cunoscut prin 1878
la o vie, la un domn Dragoş.

Parcă-l văd cu o haină lungă, un fel de manta, şi cu o pălărie mare, vânătă. Era prin
iulie, pe vremea caiselor. Am luat masa la vie. După masă Creangă ne-a spus povestea cu Ivan
Turbincă. Nu ştiu, o scrisese pe atunci, ori avea de gând s-o scrie, ştiu că era de haz. Subiectul
se potrivea cu al lui Costache Negruzzi: Todirică jucător de cărţi, şi cu Fierarul, scris mai în
urmă de mine. Ivan Turbincă avea un fel de sac, ori tolbă în care ce punea, pus rămânea, nu
putea să mai iasă, ori să scoată cineva până nu punea mâna Ivan Turbincă. Şi Ivan a băgat na
turbinca, mi se pare pe moarte, pe-o mulţime de draci şi pe Scaraoschi: zicea numai vorba: Na
turbinca! şi era gata...

PATRIMONIU
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Din nou despre „ideea naţională“

Oantologie cu un subtitlu inspirat, Ideea naţională în
momente de criză, publică doamna Doina Rizea, edi-
tor consacrat şi istoric literar avizat, în colecţia „Rit-

murile ideii naţionale la români“ a Editurii Floare Albastră
(Poezie şi patriotism în literatura română. Ideea naţională în
momente de criză. Antologie comentată de Doina Rizea.
Bucureşti: Editura Floare Albastră, 2006). 

Deşi majoritatea textelor selectate au văzut lumina
tiparului între 1914–1918, altele fiind rostite sau scrise cu
patos revoluţionar de apostoli ai românismului, precum Nico-
lae Bălcescu, Avram Iancu, Simion Bărnuţiu sau Papiu Ilarian,
meritul fundamental al antologiei îl constituie actualitatea lor.
Aceasta în contextul amplelor discuţii cotidiene despre reor-
ganizarea administrativă a ţării, în fapt, după cum au observat
unii analişti, un pas riscant către federalizare.

Revenind la selecţia efectuată de dna Doina Rizea,
constatăm că tema abordată – respectiv analiza ideii de naţio-
nalism în literatură – nu este atât de demonetizată încât să nu
producă îngrijorare. Faptul că azi se scrie timid despre un ase-
menea subiect nu înseamnă că sfera terminologiei literare, şi
chiar a politologiei, îşi poate permite să-l minimalizeze sau,
mai grav, să-l ignore. Argumentul care validează acest demers
este chiar cel rostit de regretatul poet Ştefan Augustin Doinaş,
într-o antologie pe această temă, apărută la Editura Humanitas
în 2001, şi anume că: „Poezia patriotică este Poezie“ (Ioana
Bot, Poezia patriotică românească). Aceeaşi idee este susţi-
nută de Maurizio Viroli în lucrarea For Love of Country: An
Essay on Patriotism and Nationalism (în traducere: Din dra-
goste de patrie: Un eseu despre patriotism şi naţionalism),
apărută la aceeaşi editură în anul 2000, cu o prefaţă de Aure-
lian Crăiuţu, de la Indiana University, SUA, intitulată provo-
cator: Patriotismul, un concept desuet?

Răsfoind antologia dnei Doina Rizea, nu putem decât
să admitem teza potrivit căreia: „Tratată cu bun simţ, cu grijă
să nu rănim trecutul pentru a vindeca prezentul, tema nu face
decât să atragă cititorul dornic de informare“ (op. cit., p. 6). O
dovadă este şi înscrierea cărţii în colecţia „Antologii şcolare“
(o iniţiativă onorantă a editurii menţionate, din păcate o floa-
re rară în peisajul publicistic actual).

Meritul principal al cărţii îl constituie în egală măsură
textele, unele inedite, sau, în orice caz, mai puţin circulate ale
unor autori care, din motive politice, au fost opriţi de la publi-
care sub comunism, de la Aurel C. Popovici la N. I. Herescu,
sau chiar unele texte politice de Constantin Stere, dar şi
comentariile, ce exced adesea simpla introducere în temă. În
acest sens, cartea are aparenţa unui studiu aplicat de istorie şi
sociologie literară, însoţit de texte extrase din publicistica ani-
lor 1914–1918, respectiv, acoperind, în linii mari, momentul
Războiului de Reîntregire.

Principalele surse de documentare folosite sunt consti-
tuite din colecţiile publicaţiilor „România“, ziarul de front al

Marelui Cartier General al
Armatei (condus multă vreme
de Mihail Sadoveanu şi la care
publicau frecvent Octavian
Goga, Corneliu Moldovan, dar
şi „veteranii“ Delavrancea, Al.
Vlahuţă sau Ion Agârbiceanu)
şi, respectiv, „Neamul româ-
nesc“, publicaţia cea mai re-
prezentativă a vremii, condusă
autoritar de Nicolae Iorga.
Ambele publicaţii ilustrau,
odată cu situaţia la zi a frontu-
lui, şi cele mai semnificative
tendinţe şi opinii publice, totul
având drept scop mobilizarea
şi îmbărbătarea populaţiei, pentru a întări încrederea în victo-
rie. Din cantitatea semnificativă de texte, inclusiv literare şi
politice, sunt selectate şi evidenţiate cele mai importante,
unele constituind veritabile manifeste publice.

Răzbate, din articolele şi studiile publicate, credinţa
aproape divină a reîntregirii hotarelor fireşti ale patriei. „Ce
este Regatul Român fără Ardeal? O absurditate geografică. O
fâşie de pământ frântă în semicerc […] Secaţi izvoarele, nimi-
ciţi pe fraţi ajutând victoria ungurească, şi nu se va mai zice:
Românul nu piere. De aceea, vrem Ardealul şi nimic mai mult
[…]“ sunt cuvintele rostite de Nicolae Filipescu la 15 martie
1915. Sunt şi gânduri comune pentru o întreagă generaţie care
a visat la Ardealul unit cu Ţara şi care n-a mai apucat, din
motive cunoscute, să trăiască victoria. Astăzi, numele lui
Nicolae Filipescu este mai puţin rostit, deşi gazeta „Epoca“,
pe care a înfiinţat-o şi la care publicau I.L. Caragiale sau Al.
Vlahuţă, reprezintă cea mai autentică moştenire a „Timpului“
eminescian.

În aceeaşi nedreaptă uitare a intrat şi Aurel C. Popovici
(1863–1917), autorul celui mai substanţial studiu de reformă a
monarhiei austro-ungare, Statele Unite ale Austriei Mari,
publicat la Leipzig în 1906, în care autorul pleda argumentat
ca românilor din Austro-Ungaria să li se recunoască dreptul de
naţiune. În articolul „Naţionalism sau democraţie?“, citat în
antologie, Aurel C. Popovici face o analiză a moştenirii paşop-
tiste, constatând: „Unde era să fie azi întreg neamul românesc
pe scara culturii adevărată, dacă o soartă mai bună ar fi făcut
cu putinţă ideile de la 1848 ale lui Ioan Maiorescu […] şi, pe
de altă parte, a unor principii naţionale ca ale lui Eminescu…“

Cu menţiunea că fiecare text în parte merită o analiză
specială, nu ne rămâne decât să constatăm că patriotismul lite-
rar, ca de altfel orice formă de patriotism, este necesar în isto-
ria unui neam precum sarea în bucate. Sentimentele se educă,
la fel ca şi gustul, iar sentimentul naţional reprezintă esenţa
ideii naţionale pentru care s-au jertfit înaintaşii. (M. N.)

ISTORIA CĂRŢII
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George Astaloş 
Duplex Paris – Bucureşti

La fel de celebru în Franţa – ţara de adopţie – ca şi în România,
George Astaloş nu a uitat niciodată de unde a plecat. De altfel, o
sursă inepuizabilă de inspiraţie a operei sale o reprezintă aminti-

rile, ca şi personajele – negustori, hoţi celebri, escroci şi artişti – care
populau zona Hala Traian, din cartierul Calea Călăraşilor, în care   s-a
născut şi a copilărit scriitorul (n. 4 octombrie 1933). Bucureştean după
mamă, german după tată, George Astaloş a avut şansa să locuiască într-
un cartier cosmopolit, populat în mare măsură de cetăţeni de confesiune
mozaică, dar şi de alte etnii pripăşite prin capitală. Aici a învăţat nu doar
subtilităţile limbii, lucru fundamental pentru un scriitor, dar şi argoul,
parte integrantă a culturii citadine.

După o scurtă carieră militară – autorul a absolvit Şcoala Milita-
ră de Ofiţeri, arma topogeodezie – sfârşită prin demisie, fapt mai puţin
obişnuit în epocă, se dedică exclusiv carierei literare, ca poet şi dra-
maturg.

În 1969, i se pune în scenă prima piesă, Vin soldaţii, la fostul Stu-
dio Cassandra al IATC, şi are şansa să beneficieze de un reportaj filmat
de o echipă americană de la NBC. Piesa, în versiune filmată, este difu-
zată peste ocean, venind în contextul revoltelor studenţeşti de la Paris
din 1968. Ea atrage atenţia scriitorului Pierre Emmanuel, preşedintele

Congresului PEN-Club-ului de la Piran (Slovenia), care îl invită pe autor în Franţa, cu o bursă a statului francez. Avea 38 de ani,
în 1971, şi depăşise deja „Cortina de Fier“. „Cel mai tânăr poet pe care îl avem în Europa se află la Paris“, constata la vremea res-
pectivă criticul Romul Munteanu. Urmase, poate fără să ştie, îndemnul concitadinilor evrei ce părăseau pe capete comunismul pau-
perizat. 

Viaţa la Paris nu a fost de la început uşoară, mai ales că, odată isprăvită bursa, situaţia sa economică devine precară. Lucrea-
ză ca hamal în Halele Parisului, prilej nu doar să-şi perfecţioneze limba şi să cunoască cele mai diverse medii sociale, dar chiar să
se întreţină la propriu. Din cei 50 de franci câştigaţi zilnic, o parte o dedică „burbonului marinăresc“, alta cărţilor şi călătoriilor.
Aşadar, Parisul boem îl prinde între „vintrele“ sale, în vreme ce la Bucureşti mama sa e nevoită să-i arunce lucrurile şi biblioteca
din casă, pentru a scăpa de o acuzaţie absurdă şi umilitoare: încercarea de a lichida un ofiţer sovietic cazat în apartamentul părin-
tesc. Era evident o înscenare, o răzbunare frecventă în epocă faţă de cei ce alegeau libertatea.

Timp de 30 de ani se acomodează cu Parisul, oraş de adopţie, unde se şi căsătoreşte cu doamna Hélène, o distinsă intelec-
tuală, cu alură de maramureşeancă. În răstimp, bate caldarâmul Cartierului Latin, zăbovind în faţa comorilor etalate de buchinişti,
cutreieră cartierul Marais, un fel de Călăraşi al Parisului, vechi cartier evreiesc, cu case având curţi interioare, şi frecventează, spo-
radic, cenaclul poetului Leonid Mămăligă (pseudonim literar, L. M. Arcade). De altfel, membrii exilului românesc de la Paris nu-
l încântă, aşa încât preferă compania altor emigranţi, în special sârbi şi evrei, mai primitori şi mai solidari. Amintirea ţării se estom-
pează în sonorităţile argoului, în savoarea licorilor dublu distilate şi uneori a vinului de buturugă ce însoţea aroma aburindă a sar-
malelor de casă.

Între timp, piesele sale scrise direct în limba franceză cuceresc scenele lumii, autorul fiind reprezentat simultan la Paris,
Washington, San Jose, Ottawa, Viena, Dortmund ş.a.

Cetăţean de onoare al Parisului, în urma câştigării concursului literar de piese dedicate Bicentenarului Revoluţiei France-
ze, titlu primit chiar pe 14 iulie 1989, membru onorific al Guvernului Comunei Libere Montmartre din aceeaşi metropolă, Geor-
ge Astaloş are şi meritul de a iniţia şi finaliza ridicarea unei statui a poetului Mihai Eminescu, chiar în inima Parisului, aproape de
Biserica Ortodoxă Română. Statuia, operă a maestrului român Ion Vlad, a fost ridicată din contribuţiile benevole ale românilor
din emigraţie, beneficiind însă şi de sprijinul fostului preşedinte al Franţei, Jacques Chirac. Împrejurările ridicării acestui monu-
ment constituie un veritabil sâmbure de roman, relatat adesea de maestrul Astaloş cu o vervă specifică. Concluzia: dacă preşedin-
tele Chirac n-ar fi avut o mătuşă din România, altfel s-ar fi scris istoria!

După 1990, George Astaloş a vizitat adesea România, însoţit de binevoitoarea doamnă Hélène. Şi-a cumpărat chiar o
locuinţă pe bulevardul Regina Elisabeta, aproape de Cişmigiu. Prezent de câte ori e în ţară la toate reuniunile Cenaclului Socie-
tăţii Scriitorilor Militari, este şi cel mai mare admirator al scriitorilor cu epoleţi. Unii dintre ei – Liviu Vişan, George Mihalcea,
Emil Niculescu, Marian Nica, Octavian Mihalcea ş.a. – au beneficiat chiar de generoase şi onorante „bilete de trecere“ în lumea
literelor.

Bun conviv, excelent povestitor, modest şi discret, George Astaloş a rămas toată viaţa un bun român, îndrăgostit iremedia-
bil de cartierul Traian, unde a copilărit. Nici chiar Legiunea de Onoare, oferită de statul francez, alături de gradul onorific de gene-
ral al Armatei Române, nu i-au clintit firea şi obiceiurile. (M. N.)

AUTOGRAFE CONTEMPORANE
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Biobibliografie 

Născut la Bucureşti, pe 4 octombrie 1933, George Astaloş a copilărit în zona Hala Traian, alături de o diversitate de etnii
şi confesiuni religioase. Tatăl său, originar din Bucovina (Vatra Dornei), a fost deportat în 1945 în Dombas (URSS) pen-

tru vina de a fi de etnie germană. Mama, născută Tănăsescu, era bucureşteancă de cinci generaţii. Debutează în 1948 într-o
revistă şcolară, iar în 1953 absolvă Şcoala de Ofiţeri Topogeodezi. În paralel cu cariera militară practică sportul de perfor-
manţă, disciplina rugby, şi scrie, mai mult pentru sertar.

Debutul adevărat are loc în 1968, când scrie piesa Vin soldaţii, având ca pretext invadarea Cehoslovaciei de către Arma-
tele Tratatului de la Varşovia, mai puţin România. Piesa este jucată la Cassandra (1969) şi premiată în 1970 cu Premiul Uni-
unii Scriitorilor. După exilul voluntar în Franţa, piesa este reluată la Paris, în 1972 (în regia lui Petrică Ionescu), fiind ulterior
reprezentată în Europa, America şi Extremul Orient. 

După 1970 se stabileşte în Franţa şi obţine cetăţenia în 1976. Din 1972 este redactor-şef al revistei „Nouvelle Europe“,
editată de Consiliul Europei, şi publică peste 200 de eseuri, studii şi articole cu conţinut critic şi polemic.

Cea mai cunoscută piesă a sa, Caviar, vodka şi bye-bye, a cunoscut şi cea mai amplă carieră internaţională. Versiunea
românească, avându-i în distribuţie pe Tamara Buciuceanu, Stela Popescu şi Alexandru Arşinel (regia Dan Puican), a primit
Premiul UNITER pe anul 1999, fiind reprezentată în faţa a zeci de mii de români din diaspora, în numeroase metropole pre-
cum Bruxelles, Cape Town via Tel Aviv. „Aplauzele au durat şi douăzeci de minute…“, confirmă marea actriţă Tamara Buciu-
ceanu.

Piesele sale de teatru au inspirat inclusiv teze de doctorat, susţinute la universităţile din Paris (Sorbona), Elveţia (Lau-
sanne) sau Japonia (Tokyo). Cunoscuta editură americană University Press publică, în 1991, antologia Five Plays by George

Astaloş, o confirmare definitivă a celebrităţii sale.

Origini „babiloniene“

M-am născut în zona emailată a cartierului evreiesc
din Bucureşti, familia mea din partea tatălui fiind
dintr-un orăşel balnear din Bucovina – vatră babilo-

niană de la poalele Carpaţilor de Nord ai României. „Vatră“,
pentru că, aşa cum cuvântul o indică, orăşelul e plasat în
căuşul dintre munţi (numindu-se chiar Vatra Dornei) şi
„babiloniană“ fiindcă, aşa cum cuvântul n-o indică, în acel
spaţiu mirific, departe de marile artere rutiere, cu zgomotul şi
traficul lor năucitor, români, germani, evrei, polonezi, ruteni,
ruşi şi ucraineni munceau împreună, se frecau unii de alţii în
cârciumi, pălăvrăgeau fără complexe în limbile lor natale, se
certau, se furau unii pe alţii, se ajutau la nevoie şi se iubeau
făcând dragoste pe ascuns. Iar când nu mai aveau încotro,
ajungeau chiar să se căsătorească, în ciuda antagonismului
etnic şi religios care-i ţinea la distanţă de secole şi contra
voinţei familiilor şi a şefilor spirituali ai comunităţii, care ve-
gheau ca vulturii pleşuvi cu aripile-ntinse asupra purităţii
rasei. „Suntem evrei, murim evrei, cu bărbaţi, neveste şi copii
evrei!“ 

Nemţii spuneau acelaşi lucru, înlocuind substantivul,
românii nu inventaseră nici ei societatea multirasială, cât
despre slavi, mai bine să nu vorbim. Singurii cosmopoliţi în
toată babiloniada bucovineană erau rutenii. Asta pentru că nu
prea ştiau unde să se situeze pe scara lui Malthus. Dar acţiunea
lor de întrepătrundere etnică trecea aproape neobservată în
brambureala babiloniană din sector. 

Dacă Samuel Beckett, şi cu el toată falanga irlandeză
din Paris, se declara ferm convins că Paradisul a fost carto-
grafiat în Irlanda şi că Dumnezeu a creat bărbatul la Dublin şi
femeia la Belfast, atunci eu sunt absolut sigur că Turnul Babel
s-a edificat pe pământul strămoşilor mei din Bucovina! Am şi
probe, ba chiar şi planurile turnului până la ultimul etaj. Ame-
ricanii nu se hrănesc cu iluzii – vor mărturii! 

Amintind originea babiloniană a strămoşilor mei, mi-a

venit în minte o anecdotă „de familie“, ca să spun aşa. Printre
alte limbi, pe care tatăl meu şi puzderia lui de fraţi şi de surori
le bâlbâiau convenabil, se număra şi faimosul idiş, despre care
încă nu s-a vorbit destul. 

Pentru un bucovinean, pe deasupra şi de origine etnică
germană, idişul nu era o ispravă de poliglot. E doar un grai
germanic. Chiar şi eu, ţinând cont de blazonul cartierului meu
natal, îndrug câteva expresii în idiş – în general înjurături şi
cuvinte de belea, ca toată lumea. 

Faptul că familia tatei o rupea destul de bine idiş n-are
nici o legătură cu aria bucureşteană în care am venit eu pe
lume. Alegerea fusese a bunicului meu din partea mamei.
Cartierul era vorbăreţ şi bunicului meu îi cam plăcea să
sporovăiască la un mizilic cu vecinii. Oamenii de duh şi ta-
vernele primitoare nu lipseau în celebrele Hale ale lui Traian,
unde m-am născut şi-am crescut. 

Aşa-zisa „anecdotă de familie“ îl vizează pe fratele
cadet al tatălui meu, preot catolic, devotat Romei – tot ce
poate fi mai creştin. Scenariul începe într-o bună zi de
octombrie 1956, când revoluţia maghiară făcea ravagii la
Budapesta şi pe teritoriul Ungariei. 

În dimineaţa de toamnă cu pricina, în faţa casei paro-
hiale din Sinaia, unde unchiul meu oficia de puţină vreme, se
opreşte o maşină banalizată a poliţiei politice şi, cu o lăudabilă
discreţie, securiştii deghizaţi în papistaşi îl arestează pe un-
chiul meu, urcându-l fără menajamente în maşina care-i aştep-
ta la scară. Interogatoriul a început de îndată ce maşina secu-
rităţii s-a pus în mişcare. 

Culmea ironiei: unchiul meu nu fusese arestat pentru
simbolul sutanei pe care-o purta (cum erau moravurile puterii
în perioada persecuţiei slujitorilor Bisericii Catolice), ci pen-
tru rezonanţa maghiară a numelui său de familie. 

Revolution oblige! Prima întrebare a anchetatorului:
„Care e limba dumitale maternă?“ Anchetatorul n-avea dubii
în ce privea răspunsul – când te chema Astaloş, nu puteai fi
decât ungur, după mintea poliţistului. Ca şi cum un Popovici,
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un Tănase sau un Ceauşoglu
nu pot fi decât sârbi, greci sau
turci. Răspunsul unchiului:
„Am trei limbi materne: ger-
mană, română şi idiş“. Stu-
poare, panică şi stupefacţie!
În mintea anchetatorului,
tabloul lingvistic era bine
conturat: nu puteai vorbi idiş
dacă erai creştin, şi cu atât
mai puţin, fiind preot – în
slujba Vaticanului, în plus! 

Cu evenimentele ce se
petreceau alături, la marxiştii
lui Attila, a fi creştin sau
evreu, a vorbi româneşte sau

idiş era tot aia în ochii gardienilor paradisului terestru. Nu
apartenenţa etnică a indivizilor conta, ci cota lor de audienţă
de la amvonul maghiarizat al Bisericii Catolice şi Apostolice
Romane. Ceea ce părea a fi cazul popii din Sinaia. Sesizând
deruta anchetatorului, unchiul meu explică provenienţa celor
trei limbi materne declarate: „Germana am învăţat-o în casă,
româna la şcoală şi idişul pe terenul de fotbal“. Cam asta era
Bucovina babiloniană a generaţiei de dinaintea mea. „Era“,
pentru că, între timp, lucrurile au suferit schimbări radical.  

[…]

Broitmann, un spărgător 
„de geniu“

Se scurseseră douăzeci şi trei de ani de la devalizarea giu-
vaergeriei lui Garabedian. Era în 1971, şi urma să plec
la Paris cu o bursă oferită de Pierre Emmanuel de la

Academia Franceză. După diverse aventuri administrative,
una dintre secretarele Uniunii Scriitorilor, Jeannine Butnaru,
m-a sunat să-mi spună că îmi reobţinuse paşaportul, ridicat de
şoricarii Ministerului de Externe în ajunul plecării. Conştient
că nu mă voi întoarce din Franţa („În 1971, când am plecat la
Paris, ştiam din 1945 că nu mă mai întorc“), m-am dus la cafe-
neaua Podgoria, pe Magheru, să-mi beau ultimul pahar de
ceva, luându-mi astfel la revedere de la asfaltul în carnea
căruia erau înfipte toate amintirile mele, bune şi rele. Cafe-
neaua, goală. Priveam strada cu o lucire apatică în ochi,
negândindu-mă la nimic. Pe acest fond nostalgic de prostraţie
voluntară, intră autorul de romane poliţiste Haralamb Zincă,
trăgând după el o servietă burduşită cu cărţi. „Pot să iau loc?“
Era normal ca, într-o cafenea goală, un scriitor să vină la masa
altui scriitor, chiar dacă până atunci nu schimbaserăm decât
saluturi politicoase pe culoarele Uniunii. „Da“, răspund, şi
Haralamb Zincă ia loc la masă. 

Nu ştiu de ce, dar trăiam cu impresia că Zincă ar fi
moldovean. Poate unde avea părul roşu. Ca şi cum moldovenii
nu puteau fi decât roşcaţi! Tânăr ofiţer fiind, avusesem în sub-
ordine un soldat din Broşteni, roşcat cât înghite, şi de-atunci,
în subconştientul meu, moldovenii se procopsiseră cu părul
roşu. Realitatea e că nu ţineam deloc să-i fac conversaţie de

salon unui companion de corporaţie la numai douăzeci şi patru
de ore înaintea plecării mele definitive din ţară. Dar ca să zic
totuşi ceva, l-am întrebat pe interlocutorul meu „de unde era“.
Ca în tren. O întrebare mai stupidă nu puteam debita. Ha-
ralamb Zincă mi-a răspuns prompt, ca şi cum i se părea foarte
firesc să-i pun o astfel de întrebare: „Din Bucureşti“. Uimire,
surpriză şi nedumerire! La orice m-aş fi aşteptat, doar la fap-
tul că Zincă ar fi fost din Bucureşti, nu. Credeam că o să-mi
spună: „Din Podul Iloaiei“ (ca Ghiţă Mărgărit), „din
Botoşani“ (ca Mihai Ursachi) sau chiar „din Broşteni“ (ca fos-
tul meu soldat), dar nu din Bucureşti, unde, după statisticile
mele imaginare, roşcaţii sunt rari. Răspunsul autorului de
romane poliţiste căzu, de parcă Moldova însăşi, cu producţia
ei pe cap de locuitor, s-ar fi prăbuşit peste mine, strivindu-mi
până şi ultima referinţă despre gloriosul ei trecut. Şi asta chiar
în ajunul plecării mele din ţară! 

Eu sunt ca evreul din povestea lui Schileru: când încep
s-o iau razna, nu mă mai opresc. Ca şi cum întrebarea pusă
n-ar fi fost suficientă pentru a-mi etala stupiditatea,
supralicitez, întrebându-l pe comeseanul meu: „Din ce cartier?“
Zincă îmi răspunde dintr-o suflare: „Din Dudeşti, Fundătura
Făurari“. Am rămas mut. „Fundătura dumneavoastră, zic, a dat
un mare om“. Şi bag numele lui Broitmann, fiind sigur că
Zincă nu auzise de el. De unde. Fără nici o introducere, Zincă
mă întreabă: „Ştiţi ce-a devenit Broitmann?“ La orice m-aş fi
aşteptat, dar la faptul că voi întâlni o persoană la curent cu ce
devenise Broitmann, nu. „Acum trei luni, continuă Zincă, a
ieşit la pensie de la Ministerul Comerţului Exterior“. Mi-a
dedicat un exemplar din cartea proaspăt ieşită de sub tipar şi
ne-am despărţit, Zincă plecând să-şi facă turneul de lansare
confidenţială a cărţii, eu rămânând să contemplez strada pe
care urma să n-o mai văd timp de douăzeci şi cinci de ani. 

Rememorând faptele, „misterul Broitmann“ mi s-a
luminat brusc. Celebrul spărgător fusese scos din arestul tri-
bunalului de oamenii regimului ce mijea dinspre Răsărit, nu
evadase, cum scrisese jurnalistul de scandal în Momentul. Pus
la saramură până la venirea „tovarăşilor“ la putere, fiorosul
Inamic public a fost scos la lumină, înscris pe statul de plată al
Ministerului Comerţului Exterior şi trimis în străinătate sub
cuvertura de „ataşat“. Restul ni-l imaginăm. N-a fost nici
prima şi nici ultima „gură-de-lup“ pusă în slujba patriei pe te-
ritoriu străin, mulţi diplomaţi se joacă de-a „comerţul exterior“. 

Câţiva ani de zile după stabilirea mea la Paris, citind
memoriile unuia dintre primii şefi ai agenţiei americane de
spionaj (CIA) şi căzând peste episodul spargerii de la Ambasa-
da Statelor Unite de la Roma (de unde se luaseră „lucruri fru-
moase“), m-am întrebat dacă nu cumva autorul operaţiei o fi
fost vreun diplomat român, trimis de Ministerul Comerţului
nostru Exterior în misiune prospectivă în Italia? Nu era exclus
– Tratatul de la Varşovia era mare şi ajutorul reciproc firesc. 

George Astaloş, Utopii. 
Eseuri, urmate de confesiuni biografice.

Traduse din franceză de Ileana Cantuniari. 
Bucureşti: Editura Vitruviu, 1997, pp. 33-35, 139-141 
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Despre Her Hautpmann, 
neconvenţional

Î: Am parcurs cu deosebită satis-
facţie romanul Herr Hauptmann apărut
recent în franceză. Am realizat, astfel, că
textul este clădit pe un motiv biografic pe
care îl povesteşti în Utopii.

R: Herr Hauptmann este într-ade-
văr o „epopee“, cum am consemnat sub
titlul romanului, încercând să caracte-
rizez ipostaza mediană a năstruşnicului
meu personaj. Îţi mulţumesc pentru felul
în care ai modelat întrebarea pentru că ea
îmi permite să fixez partea de realitate şi
partea de ficţiune a romanului. Unicul
motiv biografic real al romanului este
apartenenţa eroului meu la casta marilor
răufăcători, spargerea dată de el la bijute-
ria armeanului Garabedian de pe Calea
Victoriei şi reconstituirea la care am asistat. La aceste detalii s-ar mai
putea adăuga faptul că eroul romanului era într-adevăr evreu, că vorbea
într-adevăr idiş, că era într-adevăr din cartierul meu (Hala Traian/ Dudeşti/
Văcăreşti/ Sfânta Vineri/ Mântuleasa şi retur) şi că într-adevăr biografia
lui a apărut în serial în paginile ziarului „Momentul“. În rest, tot ce am
scris sau povestit în Utopii este ficţiune. […] 

*

Domnişoara Helsinka este o „melodramă politică“ întemeiată pe
un paradox: libera circulaţie ca sursă de imobilism. Ideea centrală a pie-
sei susţine libera circulaţie a ideilor şi a persoanelor. Patroana unei sor-
dide pensiuni de familie şi un client venit de aiurea se înfruntă în cadrul
unui conflict cu implicaţii xenofobe. Ostilităţile încep dimineaţa şi iau
sfârşit la miezul nopţii, când doar jandarmeria mai e deschisă. Înfruntarea
se limpezeşte prin moartea locatarei de marcă a pensiunii, domnişoara
Helsinka, neconsolata orfelină de drepturile omului. Din acest motiv, ea
va sucomba în plină efervescenţă a vârstei. Pensiunea are trei locatari: un
pictor de gang, care visează să-şi vândă kitsch-urile în lumea întreagă, un
intelectual care îşi corectează textele în unicul WC al pensiunii şi dom-
nişoara Helsinka. Locuitorii pensiunii aşteaptă, râvnind fiecare în felul lui
la libera circulaţie. Domnişoara Helsinka simbolizează faimoasele acor-
duri perfectate în oraşul de la care îşi trage numele. Aşteptând clipa mira-
culoasă a împlinirii viselor de evaziune, ea munceşte, marginalizată în
pensiunea versatilei patroane. Angoasată, se confesează indezirabilului
client, sucombând în braţele lui. În consecinţă, patroana îl dă pe mâna
jandarmilor – pentru că „libera circulaţie e diabolic controlată“. Aceasta
e tema melodramei politice. Domnişoara Helsinka personifică principiile
Conferinţei de la Helsinki, aduse scenic la starea de celebrare de către
toată lumea prin pregătirea aniversării zilei ei de naştere. Despre piesă,
criticul dramatic Andrei Băleanu scria: „Astaloş personifică atitudini şi
concepte politice contemporane, exprimând, prin sfârşitul tragic al
eroinei ce dă titlul piesei, o concluzie sceptică privind eficacitatea mult
aclamatelor şi mult încălcatelor acorduri internaţionale pentru drepturile
omului“.

[…] 

Titu Popescu, Monografie: 
Astaloş, valoarea stilistică a întregului.

Bucureşti: Editura Capitol, 2006, pp. 121-122, 236-237

Les myriades

les myriades de poissons nuptiaux
qui comblaient les eaux des chants

et d’adorations lithurgiques

c’était toi 

m’attirant incessamment
dans le torrent étourdissant

de la perpétuation

ton regard,

complice ingénu
apprivoisait ma nage
dans un effort sublime

de transparence

innocent d’amour 
mais encore loin 

j’entendais le vacarme 
d’un espace de jeu 

voluptueux de vertiges 

des hippocampes fabuleux 
attelés à de petits chars de combat 
rêvaient de tournois gigantesques 

on parlait d’initiation 
et d’une grandiose fête 

charnelle 

des éclairs aigus 
traversaient mon corps 

saisi d’une douce 
incertitude 

et j’approchais impatient 
ton triangle 
aux poissons 
incandescents 

emblème armorial 
et puits 

d’un ventre 
diaboliquement friand 

de la plus envoûtante

Des violences

Georges Astalos, 
Aqua mater. Poème. 

Bucarest 1968 / Paris 1973. 
Analyse et commentaire d’Alan Vuillemin,

recueil illustré par Marc Salaün.
Bucarest: Éditions Capitol, 2006, pp. 35-36
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Târgul Naţional al Cărţii de Poezie, ediţia a II-a
Poezia şi spaţiul public

Trăim azi un paradox – deşi nu lipsesc festivalurile şi colocviile de poezie, unele
intrate în conştiinţa publică de peste două decenii, cum sunt cele de la Bistriţa şi
Ploieşti, altele de dată mai recentă, precum manifestările de la Sf. Gheorghe

(Deltă), Caransebeş, Drobeta Turnu-Severin, Craiova sau Iaşi, pentru a ne limita la cele
mai mediatizate, majoritatea dedicate operei şi creaţiei unor scriitori trecuţi în nefiinţă, de
la Emil Botta şi Nichita Stănescu la Cezar Ivănescu ori Grigore Vieru – se citeşte tot mai
puţină poezie. Sau, cum observa un critic cu autoritate, nu se citeşte pe cât se scrie. O
soluţie ar fi chiar aducerea poeziei în spaţiul public, respectiv apropierea operei de citi-
tor. Este exact ceea ce au încercat organizatorii celui mai recent Târg Naţional de Poezie,
găzduit de Bucureşti în perioada 18 – 22 mai, şi anume amplasarea pe edificiile publice
din zona centrală a oraşului de postere gigant, cu texte lirice contemporane. Iar aceasta a
fost doar una dintre atracţiile manifestării. Beneficiind de un titlu incitant şi interogativ:
Tu Nu Citeşti Poezie? (pe scurt TNCP), manifestarea, ajunsă la a II-a ediţie, a fost orga-
nizată Muzeul Naţional al Literaturii Române (MNLR) şi Biblioteca Metropolitană
Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti şi Asociaţia Difuzorilor şi
Editorilor. Punctual şi sporadic, au mai fost şi alte structuri publice şi private implicate în
proiect. Scopul declarat a fost acela de a suplini un deficit cultural major al Capitalei,
anume lipsa unei manifestări de anvergură naţională dedicată poeziei într-un oraş unde
funcţionează cea mai puternică asociaţie profesională de profil – Secţia de Poezie a Aso-
ciaţiei Scriitorilor Bucureşti – dar şi cele mai multe edituri.

A fost, aşadar, o manifestare interactivă, având ca scop declarat constituirea unui spaţiu identitar unde poeţii şi poezia
să devină protagoniştii unui spectacol public de prestigiu. 

Greul organizării a revenit, ca de fiecare dată, MNLR, instituţie al cărui obiectiv asumat este acela de „a întreţine flacă-
ra verbului românesc“. Au răspuns chemării dlor dr. Lucian Chişu, directorul Muzeului, şi Ioan Cristescu, şef de proiect, căro-

ra li s-au alăturat dr. Florin Rotaru, director
general al BMB, şi graficianul Mircia Dumi-
trescu, autorul unui inspirat logo al manifestă-
rii, scriitori şi instituţii din toată ţara. Târgul
propriu-zis a fost găzduit de Rotonda MNLR,
respectiv holul Casei Monteoru (sediul Uniunii
Scriitorilor) şi Sala „Mircea Eliade“ a BMB.
Sporadic, unele manifestări s-au desfăşurat şi în
cadrul informal oferit de cafeneaua „La
Muzeu“. Au fost peste 200 de manifestări – lan-
sări de carte, trei seri speciale, o masă rotundă
şi un „Maraton Jazz şi Poezie“, întâlniri cu
scriitorii, lecturi publice, colocvii şi expoziţii.
Au participat scriitori din toate generaţiile, de
la Ana Blandiana şi Doina Uricaru la Magda
Cârneci, Ioana Crăciunescu sau Romulus
Bucur.

La manifestările găzduite de BMB au
susţinut recitaluri muzicale cantautorul Doru
Stănculescu şi poeţii Ileana Mălăncioiu, Simo-

na Grazia Dima, Iolanda Malamen, Gelu Vlaşin,
Andrei Bodiu ş.a. Cafeneaua „La Muzeu“ a fost

animată de Felix Nicolau, iar poetul Dinu Flămând a condus colocviul „Starea traducerilor de poezie“. Despre „Cărţi de poe-
zie 2010–2011. Bilanţ de etapă“ au vorbit Ion Bogdan Lefter şi Traian Coşovei.

În concluzie, răspunsul la întrebarea generică a Târgului îl găsim în relativ semnificativa prezenţă a publicului la întâl-
nirile culturale enunţate. Dar câţi, oare, mai sunt şi cititori de poezie? (CRONICAR)

Standul BMB, de la Casa Monteoru (sediul Uniunii Scriitorilor)

MERIDIAN BIBLIOTECONOMIC
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„Etno-Rustica“, ediţia a V-a

A
V-a ediţie a Târgului de turism rural
şi produse culturale „Etno-Rustica“
s-a desfăşurat la Bucureşti între 26 –

29 mai a.c., în elegantul hol al Muzeului
Naţional de Istorie a României. Organizat
de Amplus Internaţional şi Guvernul Româ-
niei, prin Ministerul Turismului şi Departa-
mentul pentru Relaţii Interetnice, Târgul a
reunit peste 50 de instituţii publice şi priva-
te, de la Muzeul Naţional al Satului „Dimi-
trie Gusti“, la structuri locale, primării şi
comunităţi etnice, instituţii de cultură, artişti
plastici populari, edituri, inclusiv pensiuni
din zone pitoreşti ale ţării.

A fost un amalgam de oferte a căror
trăsătură dominantă rămâne turismul şi loi-
sirul, o preocupare specifică verii, dar, cum
se dovedeşte adesea, pentru toate anotimpu-
rile. Aşadar, o ofertă preponderent românească, o invitaţie la cunoaşterea propriilor valori, venind în prelungirea
cadrului de mare atracţie reprezentat de centrul istoric al Capitalei. Zilele de primăvară, afluxul de turişti străini şi,
nu în ultimul rând, ineditul ofertei au constituit atuurile acestei manifestări.

Prezentă pentru prima dată la Târg, Biblioteca Metropolitană Bucureşti a oferit un stand multimedia, în care
a dominat oferta vizuală – proiectul Biblioteca Digitală „DacoRomanica“, invitaţia de a descoperi Bucureştii vechi
prin cărţi şi ilustrate de epocă. A completat standul o selecţie de cărţi de artă, cuprinzând cusături şi izvoade tradi-
ţionale, aflate în albume din colecţia „Nicolae Iorga“ a Serviciului Patrimoniu Cultural. Memorie Comunitară (foto
dreapta, sus). Gazde la stand, bibliotecarii Florin Preda, Iulia Macarie, Radu Vlăduţ şi Daniel Ciobanu au oferit
publicului informaţii despre colecţiile bibliotecii şi sugestii de itinerarii culturale.

Ca la orice târg cu tentă comercială, nu au lipsit degustările de bucate tradiţionale româneşti, dar şi italiene,
turceşti, macedonene sau lipoveneşti, demonstraţiile de olărit şi ţesut la război (cunoscuţii meşteri Rodica Micles-
cu, Irinel Miuţoiu şi Mihaela Bădescu – foto dreapta, jos). Publicul a putut achiziţiona icoane, ştergare, obiecte din

lemn, piele şi oase de peşte, cărţi şi suveni-
ruri. Din Maramureş, au venit solii unei
întregi familii deţinătoare a unei pensiuni
rurale, care au expus obiecte tradiţionale din
lână şi piele: cojoace, opinci, costume şi
podoabe.

În perspectiva declarării anului 2011
drept „an al alianţei între culturi“, Târgul
„Etno-Rustica“ s-a dovedit o veritabilă tri-
bună a propagandei pentru un turism eco-
logic, decent şi cultural, altfel decât cel
practicat în exces de agenţiile de la noi şi de
aiurea. Vizitând „Etno-Rustica“ şi con-
tinuând periplul prin centrul istoric, des-
coperim o altă lume, normală şi firească, o
alternativă pentru concediu, dar şi pentru
viaţa în aer liber. (CRONICAR)
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Convocarea bibliotecarilor din reţeaua Armatei Române

Între 9 – 20 mai a.c., la Cercul Militar din Bucureşti a avut loc Convocarea anuală de spe-
cialitate a bibliotecarilor din armată, reuniune organizată de Biblioteca Militară Naţio-
nală în parteneriat cu Direcţia de resort din Statul Major General. Au participat 22 de

bibliotecari, personal civil şi militari cu contract, ce îndeplinesc, prin cumul, şi calitatea de
bibliotecari. Cursurile au constat din expuneri, activităţi metodice şi practico-aplicative, sus-
ţinute de specialişti din BMN, dar şi invitaţi de la Biblioteca Metropolitană Bucureşti. Au
fost vizitate bibliotecile Universităţii Naţionale de Apărare şi Biblioteca Centrală Universi-
tară Bucureşti şi au fost efectuate aplicaţii metodice în cadrul Palatului Centrului Naţional
şi în perimetrul Căii Victoriei, Universitate, Muzeul Naţional de Artă. Principalele teme
abordate de participanţii la reuniune au constat în prezentarea compartimentelor de com-
pletare, dezvoltare şi evidenţă a patrimoniului, catalogarea şi clasificarea, informarea-docu-
mentarea şi relaţiile publice. De real interes s-au bucurat teme precum conservarea fondu-
lui de carte şi, nu în ultimul rând, activităţile practico-aplicative, susţinute, la invitaţia orga-
nizatorilor, de dnii Florin Preda şi M. Nencescu, de la Biblioteca Metropolitană Bucureşti.
Cu acest prilej, a fost expusă o serie de documente de bibliotecă cu valoare de patrimoniu,
inclusiv hărţi şi cărţi poştale, cu trimitere directă la Palatul Cercului Militar Naţional, clădi-
re reprezentativă pentru stilul „Art Nouveau“, emblemă a „Micului Paris“.

Punctul central al reuniunii l-a constituit lansarea volumului Elemente de biblioteconomie şi ştiinţa informării, veritabil
manual pentru bibliotecile din armată, dar şi model pentru alte structuri similare. După cum sublinia în „Cuvântul înainte“ dl
general Cătălin Zisu, comandantul Comandamentului Logistic Întrunit, cartea este, în acelaşi timp, „un instrument de lucru,
actualizat şi riguros sistematizat“, dar şi o întreprindere culturală, un breviar pentru iubitorii de bibliotecă şi de informaţie
actualizată. 

Autorii cărţii, bibliotecari cu experienţă din reţeaua militară, beneficiind şi de managementul eficient al unor specialişti
recunoscuţi (tripleta colonel dr. (r) Alexandru Mihalcea, colonel (r)  Liviu Vişan şi colonel dr. Răduţ Bâlbâie), au realizat un
compendiu atractiv, util şi elegant privind munca de bibliotecă. Între temele de actualitate, semnalăm capitolele privind Dez-
voltarea colecţiilor (de colonel (r)  Liviu Vişan), Informarea bibliografică şi Documentarea (dr. Mihai Popescu), Organizarea de
evenimente (general-maior dr. Cătălin Zisu) sau Managementul de bibliotecă (de colonel dr. (r) Alexandru Mihalcea). Un suc-
cint „Glosar de termeni de biblioteconomie“ (autor, dr. Mihai Popescu) completează demersul editorial. Cu precizarea că lucra-
rea este însoţită şi de o bogată bibliografie (peste 60 de titluri), apreciem că în prezent Biblioteca Militară Naţională, care a săr-
bătorit, pe 25 mai, 151 de ani de activitate, reprezintă nu doar una dintre cele mai vechi instituţii de profil, cât mai ales un tezaur
naţional, prin cele 220.000 u.b. pe care le deţine. (CRONICAR) 

Participanţii la Convocarea bibliotecarilor, 
la tradiţionala fotografie de pe treptele Cercului Militar
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Ediţia a XIX-a a „Zilelor Ghibu“ la Chişinău

Dr. Ion CONSTANTIN
Biblioteca Metropolitană Bucureşti

În organizarea Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu“ din
Chişinău, a Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova şi
a Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, în ziua de 24 mai

2011 a avut loc, în capitala Basarabiei istorice, ediţia a XIX-a
a manifestărilor cultural-ştiinţifice prilejuite de împlinirea a
128 de ani de la naşterea marelui patriot şi educator naţional
Onisifor Ghibu. Manifestările s-au desfăşurat sub genericul
Zilele Ghibu, sub semnul aniversar Chişinău – 575, bucurân-
du-se de participarea unor intelectuali, publicişti, istorici, pro-
fesori, cercetători şi studenţi din Republica Moldova. 

În cadrul acţiunii de omagiere O. Ghibu la Chişinău,
pe baricadele vieţii, având ca moderator pe doamna Elena
Vulpe, directoarea Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu“, au
rostit discursuri: Chiril Lucinschi, preşedintele Comisiei par-
lamentare Cultură, Educaţie, Cercetare, Tineret, Sport şi
Mass media, fostul ministru al Culturii din Republica Mol-
dova, Ion Ungureanu, academicienii Nicolae Dabija şi Mihai
Cimpoi. Au fost prezentate apoi expoziţiile: Bibliografia
Ghibu – tezaur de informaţie cu privire la istoria Basarabiei
şi Apostol al neamului: Ioan Pelivan (135 de ani de la naş-
tere).  În continuare, a avut loc un recital Chişinău, cetate a
spiritului: Odă Cărţii, realizat de către elevi şi profesori de la
Şcoala de Arte din Grătieşti, Liceul „Onisifor Ghibu“ şi Gim-
naziul „I.L. Caragiale“ din Chişinău. Artistul Andrei Viziru a
prezentat, de asemenea, vernisajul de fotografii Chişinăul
inedit.    

În cea de-a doua parte a manifestării s-a desfăşurat sim-
pozionul Oameni care au marcat istoria Chişinăului, având ca
moderatori pe prof. Ion Negrei şi subsemnatul. Au fost susţi-
nute următoarele comunicări: O. Ghibu în cercul scriitorilor
basarabeni – scriitorul Iurie Colesnic; Influenţa cercurilor
culturale din România asupra mişcării naţionale din Basara-

bia (1906–1914) – conf. univ. dr. Gheorghe Palade; Rolul lui
Ioan Pelivan în mişcarea naţională din Basarabia – dr. Ion
Constantin; Ministrul Pelivan şi problema apărării Republicii
Democratice Moldoveneşti (decembrie 1917) – dr. Gheorghe
Negru, preşedinte interimar al Asociaţiei Istoricilor din Repu-
blica Moldova; Ioan Pelivan, participant la Conferinţa de
Pace de la Paris (1919–1920) – istoricul Ion Negrei, vicepre-
şedinte al Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova; Amin-
tiri şi confesiuni inedite – prof. Ileana Pelivan-Piţurescu şi
prof. dr. Ioan Piţurescu. 

Au urmat prezentările de carte: Ion Constantin, Gher-
man Pântea între mit şi realitate, Editura Biblioteca Bucureş-
tilor, 2010, volum despre care au vorbit autorul, doamna
Mioara Pântea (nora luptătorului basarabean Gherman Pântea)
şi prof. Aurelia Cernat; Gheorghe Dighiş (Ion Costin), Sub jug
străin, ediţia a II-a, Editura Labirint, 2011, în prezentarea prof.
univ. dr. Anton Moraru şi dr. Serafim Isac; Anatol Petrencu,
Istoria contemporană: studii, materiale, atitudini, Editura
Cartdidact, 2011.  

În partea finală a manifestării, formaţia „Ştefan Vodă“,
având conducător artistic pe Tudor Ungureanu, a susţinut un
recital muzical Cântecele care ne-au însoţit istoria. 

Ediţia a XIX-a a „Zilelor Ghibu“ la Chişinău s-a bucu-
rat de o atenţie deosebită din partea mass media din Republi-
ca Moldova, interesul fiind motivat şi de faptul că, în ziua de
5 iunie 2011, se vor desfăşura alegerile locale din Republica
Moldova. În seara zilei de 24 mai a.c., postul de radio Vocea
Basarabiei a organizat o emisiune în direct, referitoare la
tematica dezbătută în cadrul „Zilelor Ghibu“, la care şi-au dat
concursul scriitorul Vladimir Beşleagă, dr. Gheorghe Negru,
prof. Ileana Pelivan-Piţurescu şi semnatarul rândurilor de faţă.

Peisaj dobrogean
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Noua Renaştere
Raportul Comitetului Înţelepţilor despre Patrimoniul Cultural European Online

(III)

Capitolul 8: Finanţarea digitizării 
şi a Europeana, costuri şi oportunităţi

8.1 Problematica

8.1.1 Costul digitizării
8.1.1.1 Termenii de referinţă ai Comitetului au eviden-

ţiat necesitatea de a evalua costul financiar global al digitizării
patrimoniului cultural al Europei. În acest scop, Comitetul a
angajat un grup specializat, care a elaborat un raport ce reflectă
cercetarea realizată în acest domeniu la nivel european şi na-
ţional.

8.1.1.2 Potrivit raportului, costul estimat al procesului de
digitizare a colecţiilor muzeelor, arhivelor şi bibliotecilor din
Europa, inclusiv a materialelor audiovizuale pe care acestea le
deţin, este de aproximativ 100 de miliarde de euro. Comitetul nu
are capacitatea, competenţele sau mijloacele pentru a evalua acu-
rateţea cifrelor.

8.1.1.3 Acest tip de calcul se bazează pe o serie de ipote-
ze şi extrapolări.1 Cu toate acestea, el indică o mărime plauzibilă
a fondurilor necesare pentru a digitiza întreg patrimoniul nostru
cultural, proporţională cu bogăţia culturii şi civilizaţiei europene
din ultimele secole.

8.1.1.4 100 de miliarde de euro pot fi împărţite pentru
colecţiile diferitelor tipuri de instituţii culturale astfel:

Total estimat înseamnă costul digitizării (în miliarde de
euro):

– colecţiile bibliotecilor: 19,77 
– colecţiile muzeelor: 38,73 
– arhivele naţionale: 41,87  
– arhivele audiovizuale: 4,94
Total brut: 105,31

Câştig cumulativ al eficienţei (dacă digitizarea durează
peste 10 ani): - 5,3

Total net: 100

8.1.1.5 Cifra include digitizarea a 77 de milioane de cărţi,
24 de milioane de ore de programe audiovizuale, 358 de milioa-
ne de fotografii, 75,43 milioane de opere de artă, 10,45 miliarde
de pagini de arhive. Colecţiile care au fost deja scanate sau exclu-
se din procesul de digitizare pentru un motiv specific nu sunt inte-
grate în acest număr. Conform raportului, toate acestea reprezin-
tă obiectul digitizării.

8.1.1.6 Raportul menţionează că, deşi comparaţiile trebu-
ie făcute cu precauţie, investiţiile de acest tip sunt frecvente în
alte domenii. De exemplu, bugetul de cercetare şi dezvoltare pen-
tru programul Joint Strike Fighter însumează 40,34 miliarde de
euro, care reprezintă 40% din suma necesară pentru a digitiza
întreg patrimoniul cultural al Europei. De asemenea, fondurile
necesare pentru construirea a 100 de km de autostradă sunt echi-
valente cu costul procesului de digitizare pentru fiecare piesă cu
conţinut audio din instituţiile culturale ale Uniunii Europene, sau
cu 16% din toate cărţile din bibliotecile Uniunii Europene (titluri
individuale).

8.1.1.7 Raportul subliniază că digitizarea în masă este
un proces industrial şi, prin urmare, foarte sensibil la creşterea
eficienţei, datorită nivelului la care este practicat. În plus,

randamentul investiţiilor în digitizarea pe scară largă tinde să
fie mai mare în cazul în care există o investiţie strategică în
digitizarea în curs de desfăşurare ca activitate nucleu a unei
instituţii culturale decât ca activitate specifică unui proiect
finanţat.

8.1.1.8 Este dificil să se estimeze investiţiile făcute în
digitizare în întreaga Uniune Europeană. Toate statele membre au
raportat Comisiei Europene planurile lor pentru investiţii în digi-
tizare.2 Cu toate acestea, cifrele se referă, în principal, la efortul
de digitizare la nivel naţional, fără a ţine cont de finanţarea de
către instituţii individuale sau la nivel local şi regional, ori de fon-
durile private investite în digitizare, în cazul parteneriatelor
public – privat.

8.1.1.9 După cum s-a subliniat în capitolul precedent,
achiziţionarea materialului digital creează obligaţii pe termen
lung instituţiei gazdă. Conservarea informaţiilor şi menţinerea
accesibilităţii sunt activităţi costisitoare.

8.1.2 Finanţarea Europeana

8.1.2.1 În faza iniţială, serviciul Europeana a fost deter-
minat în mare măsură de proiecte de finanţare aparţinând progra-
melor comunitare, care acoperă aproximativ 80% din costuri.
Proiectul Europeana 1.0 a fost susţinut de 6,2 milioane de euro
prin programul eContentplus şi se va desfăşura până la jumătatea
anului 2011. Mai multe state membre oferă co-finanţare: Olanda,
Germania, Franţa şi Spania sunt principalii contribuabili, dar
există contribuţii mai mici şi din partea altor state membre, pre-
cum Norvegia şi Elveţia.

8.1.2.2 Până în 2013, Comisia Europeană va continua
cofinanţarea Europeana prin intermediul proiectelor (aproximativ
80% din costuri). O sumă de 9 milioane de euro a fost alocată prin
programul-cadru Competitiveness and Innovation pentru un pro-
iect major, care va sprijini dezvoltarea Europeana în perioada
2011–2013. Pentru această nouă perioadă va fi necesară o nouă
cofinanţare din partea statelor membre sau din alte surse. Mai
multe state membre au informat deja că vor contribui.

8.1.2.3 Finanţarea unei întreprinderi ca Europeana, prin-
tr-o multitudine de proiecte, completată de finanţarea voluntară a
statelor membre prezintă probleme serioase în termenii continuă-
rii dezvoltării. Prin urmare, Comisia a anunţat, în documentul
strategic Digital Agenda for Europe, că în 2012 va face o propu-
nere pentru un model de finanţare durabilă pentru Europeana.
Rezoluţia Parlamentului European şi concluziile Consiliului cu
privire la paşii următori pentru Europeana – ambele texte au fost
adoptate în luna mai 2010 – reafirmă necesitatea unei reflecţii
aprofundate şi a unei propuneri clare pentru finanţarea Europea-
na după 2013.

8.1.3 Beneficiile economice ale digitizării
8.1.3.1 Digitizarea reprezintă o investiţie financiară consi-

derabilă, fiind la baza unor importante oportunităţi economice.
Există trei domenii principale în care digitizarea poate alimenta şi
stimula creşterea economică şi crearea de locuri de muncă.

8.1.3.2 Primul este, desigur, procesul de digitizare în sine
şi tehnologiile legate direct de acesta. O parte a sarcinilor digiti-
zării va fi, probabil, externalizată către companiile private.
Aceste sarcini vor necesita un echipament performant de tipul
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scanerelor, precum şi un software avansat, pentru recunoaşterea
caracterelor optice. În cazul în care companiile europene pot
dezvolta cele mai eficiente tehnologii şi metode de lucru, aces-
tea vor fi primele care vor beneficia de pe urma contractelor de
achiziţii publice pentru digitizare. Procesul de digitizare, oricât
de inovative şi de avansate ar fi instrumentele, va necesita mult
efort şi va determina crearea unui număr mare de locuri de
muncă.

8.1.3.3 În al doilea rând, valoarea materialului digitizat nu
ar trebui să fie subestimată. 

Conţinutul cultural digitizat poate deveni o materie primă
importantă pentru produse şi servicii în domenii precum turismul,
educaţia şi noile tehnologii. Într-un mediu în care piaţa aplicaţii-
lor mobile este în creştere rapidă – potrivit unor estimări, se
aşteaptă ca piaţa globală pentru aplicaţii să crească la 32 de
miliarde de dolari în 20153 – materialul cultural disponibil pe
scară largă va fi o resursă-cheie pentru noi servicii. Deşi nu toate
utilizările potenţiale ale materialului digitizat pot fi prevăzute
astăzi, ne putem aştepta în mod rezonabil ca apariţia de milioane
de noi opere culturale online să determine un val de inovaţie şi
noi modele de afaceri pentru firme specializate în diferite stadii
ale lanţului de digitizare, precum şi în conţinutul creativ.

8.1.3.4 Un exemplu de astfel de modele de afaceri emer-
gente a fost prezentat la şedinţa publică din 28 octombrie 2010.
Arkhopôle, cu sediul în regiunea franceză Aquitaine, este un grup
de 125 de IMM-uri specializate în crearea şi comercializarea de
conţinut cultural, care colaborează cu instituţii culturale şi uni-
versităţi. Viziunea sa este de a dezvolta în Franţa şi în Europa o
piaţă nouă pentru patrimoniul material digital.

8.1.3.5 Valoarea economică a materialului digitizat constă
nu numai în posibilitatea de a integra în mod direct noi servicii,
dar şi în noile cunoştinţe şi informaţii asociate. Un exemplu este
noua perspectivă necesară pentru dezvoltarea tehnologiilor lin-
gvistice dobândite de Google ca urmare a proiectului Google
Books. Alţi actori pot adera la acesta şi pot îmbogăţi conţinutul
digital.

8.1.3.6 Al treilea domeniu, care reprezintă un potenţial
economic considerabil, este legat de depozitarea, conservarea şi
prelucrarea materialelor digitale. Aceste activităţi se confruntă
cu o nouă etapă în evoluţia lor, şi anume cloud computing (reţea
complexă de servere care furnizează utilizatorilor atât spaţiu de
stocare, cât şi putere de calcul sau programe, cu ajutorul unor
dispozitive uzuale de navigare web), care câştigă teren, iar com-
paniile gestionează volume de baze de date din ce în ce mai
mari. Un exemplu îl constituie războiul recent al ofertelor în
acest domeniu.4 Se pare că importanţa acestui sector va creşte
foarte mult în următorii ani, iar prelucrarea materialelor cultu-
rale digitizate de instituţiile de patrimoniu şi companiile private
este un câmp important de experimentare şi inovare.

8.2. Consideraţii generale
8.2.1 Înainte de a-şi stabili poziţia cu privire la finanţarea

digitizării şi a Europeana, Comitetul doreşte să reitereze faptul că
toate materialele disponibile pentru digitizare ar trebui să fie digi-
tizate atâta timp cât pot fi considerate ca parte a patrimoniului
nostru cultural.

8.2.2 În plus, Comitetul doreşte să sublinieze încă o dată
că aceasta favorizează accesul cât mai larg la obiectele digitizate.

8.2.3 Provocările financiare pentru postarea online a patri-
moniului nostru cultural sunt uriaşe, la fel sunt şi potenţialele
recompense. Aceste recompense nu ar trebui să fie definite în ter-
menii unei accesibilităţi cât mai mari la conţinutul cultural, ci din
punct de vedere economic, chiar dacă ele nu pot fi măsurate cu
exactitate sau prognozate.

8.3 Finanţarea digitizării
8.3.1 O primă întrebare se referă la responsabilităţile sec-

toarelor public şi privat privind digitizarea patrimoniului nostru
cultural. Având în vedere că accesul este motivul principal pentru
digitizare, poziţia Comitetului este aceea că sectorul public are
responsabilitatea principală să facă accesibil patrimoniul cultural
şi să-l conserve pentru generaţiile viitoare. Acesta ar trebui să
suporte cea mai mare parte a costurilor implicate. Controlul asu-
pra patrimoniului Europei nu poate fi lăsat unuia sau câtorva
actori ai pieţei.

8.3.2 Cu toate acestea, sarcina procesului de digitizare a
patrimoniului cultural al Europei este uriaşă şi, de aceea, Comite-
tul crede că sectorul privat trebuie să fie implicat în finanţarea
acestui proces. De fapt, o gamă largă de actori din sectorul privat
ar putea fi interesată de cofinanţarea digitizării: companiile mass
media, industriile digitizării (o piaţă în creştere rapidă), Interne-
tul, telecomunicaţiile şi companiile IT interesate în conţinuturile
şi serviciile digitale, sectoarele turismului şi educaţiei, fără a uita
alte companii care ar dori să fie asociate cu patrimoniul cultural
pentru motive legate de imaginea lor. Condiţiile pentru astfel de
parteneriate public – privat pentru digitizare sunt tratate în urmă-
torul capitol.

8.3.3 O altă întrebare este dacă efortul public de digitiza-
re ar trebui să aibă loc la nivel naţional şi regional sau dacă ar tre-
bui să fie, de asemenea, o investiţie majoră la nivel european.
Comitetul consideră că digitizarea colecţiilor în statele membre
este în primul rând responsabilitatea guvernelor naţionale sau
regionale. Acest tip de finanţare ar trebui să fie pusă la dispoziţie
prin bugete în cadrul statelor membre. Cu toate acestea, statele
membre ar trebui să fie încurajate să utilizeze posibilităţile de
finanţare din fondurile structurale europene pentru activităţile de
digitizare. De asemenea, proiectele de digitizare având un do-
meniu de aplicare transfrontalier (de exemplu, colecţiile trans-
frontaliere sau cele multilingvistice) ar putea fi cofinanţate la
nivel european.

8.3.4 Nici dimensiunea sarcinii procesului de digitizare a
patrimoniului nostru comun, nici actuala criză financiară nu pot fi
o scuză pentru a nu acţiona. Prin urmare, Comitetul invită toate
statele membre să-şi mărească bugetele alocate digitizării şi să
reducă diferenţa dintre investiţiile necesare pentru a digitiza
colecţiile culturale şi nivelul actual de finanţare.

8.3.5 Bugetele disponibile trebuie să fie utilizate în modul
cel mai eficient. Acest lucru necesită în primul rând evitarea fap-
tului ca acelaşi obiect să fie digitizat de mai multe ori. În plus, în
loc de a lăsa fiecare instituţie culturală singură în faţa obligaţiilor
sale, digitizarea ar trebui să fie organizată şi planificată strategic
la nivel naţional, în scopul de a maximiza eficienţa şi a facilita
sinergiile şi schimbul de bune practici. Fiecare stat membru ar
trebui să fie obligat să elaboreze un plan strategic, iar acesta ar
trebui să fie împărtăşit la nivel european.

8.3.6 Comitetul a decis să nu impună o selecţie şi să nu
încurajeze alegerea dintre diferitele categorii privind ce tip de
lucrare este mai îndreptăţit să fie digitizat în comparaţie cu un
altul ţinând cont de reducerea costului. Cu toate acestea, este
evident faptul că priorităţile vor trebui să fie definite şi sarcinile
vor trebui organizate şi programate de-a lungul mai multor ani.
Informaţii privind priorităţile ar trebui să fie schimbate între
grupurile de experţi la nivel european în digitizarea şi conserva-
rea digitală.

8.3.7 Costul conservării materialului digitizat trebuie să
fie contabilizat şi abordat încă de la început în bugetele de pro-
gram.
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8.4 Finanţarea Europeana
8.4.1 Costul pentru Europeana este extrem de redus în

comparaţie cu bugetele necesare pentru digitizare şi ţinând cont
de potenţialul acestui serviciu de a face materialul digitizat care
reprezintă patrimoniul nostru comun mai vizibil şi mai accesibil
pentru toţi.

8.4.2 Având în vedere caracterul de bun comun al Euro-
peana, Comitetul este de părere că finanţarea publică ar trebui să
acopere cea mai mare parte din costurile operaţionale şi după
2013. Pentru acest scop, finanţarea Europeana ar trebui să fie
luată în considerare împreună cu investiţiile statelor membre în
digitizarea şi în stabilirea agregatorilor naţionali. Cu alte cuvinte,
finanţarea digitizării şi a Europeana ar trebui să fie văzută ca un
ansamblu, în care statele membre sunt în mare parte responsabile
pentru finanţarea digitizării patrimoniului cultural, iar finanţarea
portalului Europeana ar trebui să se facă în principal din bugetul
Uniunii Europene.

8.4.2 Din cauza crizei financiare, acesta nu este cel mai
bun moment pentru a atrage sponsori privaţi sau investiţii pentru
Europeana. Companiile ar aştepta un beneficiu bazat pe numărul
de vizitatori, precum şi o legătură clară între site şi brand. Cu
toate acestea, pe termen mediu, completarea finanţării publice
pentru Europeana, cu o formă de sponsorizare sau parteneriate cu
mediul de afaceri, pare a fi o perspectivă realistă, de exemplu,
sponsorizarea de către Telco sau companiile IT care operează la
nivel european, ori companiile care doresc să fie asociate cu patri-
moniul cultural.

8.4.3 Dincolo de un simplu plan de afaceri este necesară o
viziune clară pentru continuarea dezvoltării Bibliotecii Euro-
peana. Viziunea şi planul ar trebui să includă obiectivele care tre-
buie atinse pe termen mediu şi să indice măsurile care vor fi luate
pentru a transforma site-ul într-un punct de referinţă pentru cultu-
ra europeană online.

8.5 Beneficiile economice ale digitizării
8.5.1 Activităţile de digitizare trebuie să fie întreprinse

avându-se în vedere oportunităţile de afaceri implicate. Comitetul
este convins că o combinaţie organizată a finanţării din fonduri
publice şi a investiţiilor private ar putea duce la deblocarea de noi
oportunităţi care aduc digitizării beneficii economice.

8.5.2 Punerea în aplicare a modelelor economice inova-
toare privind materialul cultural digitizat este un domeniu care
merită o atenţie specială. De exemplu, grupuri locale şi regionale
de IMM-uri specializate în crearea şi exploatarea patrimoniului
digital, în parteneriat cu instituţii culturale, ar putea contribui la
dezvoltarea locală constând în digitizarea bunurilor culturale şi în
reutilizarea şi exploatarea activelor digitizate. IMM-urile pot
aduce competenţe specifice în lanţul digitizării.

8.5.3 Încurajarea parteneriatelor între instituţiile de cultu-
ră şi universităţi, în scopul de a stimula cercetarea şi inovarea în
digitizarea bunurilor culturale, este un alt domeniu care ar trebui
să fie analizat în continuare.

8.5.4 Dezvoltarea parteneriatelor strategice la nivel euro-
pean şi internaţional în domeniul noilor tehnologii şi aplicaţii în
ceea ce priveşte patrimoniul cultural poate ajuta la transferul de
cunoştinţe şi la consolidarea capacităţilor la nivel local, regional
şi naţional.

8.5.5 Unul dintre domeniile cu un mare potenţial econo-
mic este conservarea digitală. Trebuie să fie încurajată apariţia
actorilor europeni puternici în acest domeniu, aflat în continuă
dezvoltare.

8.5.6 Noile oportunităţi legate de digitizare şi de activită-
ţile de conservare presupun că actorii din sectorul privat şi public
au competenţele necesare. Identificarea nevoilor de formare ale
profesioniştilor implicaţi în economia digitală, în conţinutul crea-
tiv online şi în oferirea de instruire profesională specializată poate
contribui la dezvoltarea de competenţe care să răspundă cerinţe-
lor actuale şi viitoare.

Principalele recomandări:
1) Sectorul public are responsabilitatea primară de a

finanţa digitizarea, iar statele membre vor trebui să accelereze
considerabil investiţiile în digitizare. Criza financiară actuală nu
poate fi ignorată, dar, în acelaşi timp, nu poate fi un motiv pen-
tru a nu acţiona.

2) Implicarea partenerilor privaţi ar trebui să fie încura-
jată. Finanţarea privată pentru digitizare este o completare a
investiţiilor publice necesare şi nu ar trebui să fie văzută ca un
substitut pentru finanţarea  publică.

3) Digitizarea ar trebui, în principiu, să fie finanţată la
nivel naţional sau regional, nu la nivel european. Cu toate aces-
tea, statele membre ar trebui să fie încurajate să utilizeze posibi-
lităţile de finanţare din fondurile structurale europene pentru
activităţile de digitizare. De asemenea, proiectele de digitizare ar
trebui să fie cofinanţate la nivel european (de exemplu, colecţii
transfrontaliere).

4) Având în vedere caracterul serviciului Europeana de
bun comun, finanţarea publică ar trebui să acopere cea mai mare
parte din costurile operaţionale ale Europeana şi după 2013.
Finanţarea digitizării şi a Europeana ar trebui să fie văzută ca un
întreg, în care statele membre sunt în mare parte responsabile
pentru finanţarea digitizării patrimoniului lor cultural şi crearea
de agregatori la nivel naţional, iar finanţarea Europeana ar tre-
bui să provină în principal de la bugetul Uniunii Europene.

5) Statele membre ar trebui să promoveze modalităţi de a
transforma digitizarea în noi oportunităţi de dezvoltare pentru
firmele europene, de exemplu, prin grupurile regionale de între-
prinderi, în parteneriat cu instituţiile culturale, parteneriate şti-
inţifice între instituţiile de cultură şi universităţi, ori prin parte-
neriate strategice la nivel european sau internaţional în domeniul
noilor tehnologii şi aplicaţii referitoare la patrimoniul cultural.

Note
1. Acestea sunt explicate în partea metodologică a raportului

privind costul digitizării.
2. Rapoartele pot fi accesate la adresa web:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libr

aries/other_expert_groups/mseg/reports2010/index_en.htm
3. Compania Juniper Research.
4. În războiul recent de licitare între companiile Dell şi HP

pentru 3Par, o companie de baze de date, aceasta din urmă, cu doar
650 de angajaţi, a fost cumpărată de HP cu 2,35 miliarde de dolari.
Un raport special despre sistemele inteligente. În: The Economist, 6
noiembrie 2010, p. 12.

Sursa:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digi-

tal_libraries/doc/reflection_group/final-report-cdS3.pdf

Traducere de Cornelia RADU
Biblioteca Metropolitana Bucureşti
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Constantin Noica, omagiat de Iaşiul universitar

După manifestările similare găz-
duite de Braşov (2009) şi Arad
(2010), a venit rândul Iaşiului

universitar să reunească cercetători şi
filosofi din toată ţara, sub deviza uma-
nistă a analizării şi interpretării operei lui
C. Noica, gânditor al cărui centenar a
fost aniversat în 2009. Desigur, o aseme-
nea cifră rotundă, asociată cu personali-
tatea celui sărbătorit, căruia îi datorează
– cel puţin declarat – respect şi recunoş-
tinţă o întreagă pleiadă de gânditori con-
temporani, ar merita cu prisosinţă păstra-
tă în atenţia publică. Cum viaţa dovedeş-
te necontenit că recunoştinţa e floare
rară, sarcina păstrării amintirii şi, în bună
măsură, a valorificării moştenirii nica-
siene (după pseudonimul Nicasus, utili-
zat de însuşi C. Noica spre a-şi semna
unele articole) i-a revenit – autoasumat –
academicianului Al. Surdu, el însuşi
„ucenic“ al maestrului şi apropiat în
momentele „delicate“ ale vieţii sale de
după 1964.

Manifestarea din acest an a reunit cercetători şi exegeţi
din cele mai importante centre universitare ale ţării. Alături de
„trupa“ tânără de la Institutul de Filosofie şi Psihologie „C.
Rădulescu-Motru“, de la Bucureşti, s-au aflat cadre didactice
şi gânditori de la Timişoara – Ioan Biriş, Cluj-Napoca, Piteşti,
Arad şi evident numeroşi ieşeni, în frunte cu directorul Insti-
tutului „C. Gane“ al Academiei, acad. Teodor Dima, şi profe-
sorii Ştefan Afloroaei (de la Universitatea „Al. I. Cuza“) şi
Mihail Baciu, din partea gazdelor. Nu au lipsit nici prof. dr.
Nae Georgescu, decanul Facultăţii de Litere de la „Spiru
Haret“, precum şi doi bibliotecari, dr. Valică Mihuleac, de la
BAR, Filiala Iaşi, şi dr. Marian Nencescu, din partea Bibliote-
cii Metropolitane Bucureşti. La invitaţia acad. Al. Surdu, au
onorat manifestarea, aducând şi o serie de informaţii inedite
despre viaţa şi gândurile lui C. Noica în ultimii săi ani, medi-
cul bucureştean Geo Săvulescu şi istoricul literar Ion Filip-
ciuc, din Câmpulung Moldovenesc, ambii intimi, o vreme, ai
gânditorului de la Păltiniş.

A vorbi azi, la aproape 24 de ani de la deces (survenit
în 1987) despre viaţa şi activitatea lui C. Noica pare o îndrăz-
neală, câtă vreme societatea românească în ansamblul ei, dar
şi prin segmentul cel mai „progresist“, studenţimea, pare cu
totul depărtată de valorile româneşti, inclusiv de filosofie. Un
vânt rău de negaţie şi defetism străbate cultura autohtonă,
lăsând în urmă un pustiu de dezamăgire. Nu este o observaţie
personală – dar la care subscriu – ci este o constatare a unui
cadru universitar ieşean, rostită cu deplină asumare a termeni-
lor în preambulul manifestării. În aceste condiţii, dilema nu
este dacă se mai citeşte şi se studiază C. Noica în universităţi,
ci dacă gândirea filosofică românească în ansamblul ei mai

poate oferi un răspuns la problemele actuale ale societăţii.
Aşadar, nu problema fiinţei se pune azi, ci, pentru a ne păstra
în termenii gândirii lui C. Noica, aceea a fiinţării, cu toate con-
secinţele ce decurg de aici.

În esenţă, tema Simpozionului Naţional „Constantin
Noica. Pagini despre sufletul românesc“, ediţia a III-a, Iaşi, 5
– 6 mai 2011, găzduită în condiţii de excepţie de Universita-
tea „Petre Andrei“, una dintre cele mai puternice citadele uni-
versitare din Moldova, porneşte de la volumul omonim publi-
cat de C. Noica în 1944. Cartea, o culegere de şapte articole şi
conferinţe, rod al experienţei berlineze a gânditorului, efec-
tuată în calitate de cercetător asociat la Institutul Cultural
Român-German în perioada 1940–1944, reprezintă un răspuns
şi o interpretare a problemei transcendenţei sufletului naţio-
nal, o contribuţie noiciană de primă mână la definirea duhului
românesc. Din păcate, împrejurări de natură politică, iar mai
târziu chiar cataclismele sociale cărora le-a căzut pradă şi C.
Noica, au împiedicat reluarea şi definitivarea temei. Alături de
Spaţiul mioritic de L. Blaga şi Omul românesc de Mircea Vul-
cănescu, opera lui C. Noica, Pagini despre sufletul românesc,
rămâne cel mai ambiţios proiect al gândirii metafizice româ-
neşti interbelice, o operă, ca şi multe altele similare aparţinând
lui Mircea Eliade, Ovidiu Papadima, Ernest Bernea sau Traian
Herseni, profund influenţată de gândirea şi opera politică a lui
Nae Ionescu. Nu întâmplător, cu excepţia lui L. Blaga, ce
venea cu argumente provenind dinspre alte spaţii culturale,
toţi cei enumeraţi, cărora li se adaugă obligatoriu şi Emil Cio-
ran, au fost profund influenţaţi de Nae Ionescu, căruia i-au şi
păstrat, în limitele sociale cunoscute, o vie recunoştinţă şi
amintire.

Acad. Al. Surdu (centru) şi acad. Teodor Dima, 
amfitrioni ai Simpozionului Naţional „Constantin Noica“, ediţia a III-a

ORIZONTURI
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Aşadar, problema sufletului românesc este una de
transcendenţă. Nu întâmplător, corifeii cominternismului,
instalaţi în funcţii de conducere în cultura şi societatea româ-
nească după 1948, au avut drept ţintă precisă anihilarea ope-
relor menţionate, urmărind cu orice preţ reducerea la tăcere a
promotorilor lor. Aşa se explică prigoana şi, în bună măsură,
obrocul aplicat şi azi unor opere şi autori ce urmăreau o altă
viziune asupra sufletului/duhului românesc decât cea oficială.
Din fericire, C. Noica este un supravieţuitor, ba chiar şi un
învingător, câtă vreme a reuşit, chiar sub nasul cominternişti-
lor şi al autorităţilor comuniste la putere, să-şi impună opinii-

le şi chiar să triumfe în unele idei. Dovadă este şi permanenţa
Paginilor despre sufletul românesc, o carte insuficient promo-
vată şi chiar cunoscută de tânăra generaţie. 

Având această miză, Simpozionul Naţional, organizat
şi susţinut de acad. Al. Surdu cu sprijinul autorităţilor ieşene,
este o reuşită. Păcat, ca de fiecare dată, că a lipsit în bună
măsură destinatarul. Visul lui C. Noica de a se adresa tinerilor,
de a forma o „naţională culturală“ după modelul celei din fot-
bal, se pierde câtă vreme, în condiţii de libertate deplină, spi-
ritul românesc şi-a pierdut busola. Poate că e nevoie de un nou
sacrificiu întemeietor… (M. N.)

În 1934, C. Noica
debuta cu un volum
intitulat Mathesis sau

Bucuriile simple, o rele-
vare a stărilor organice,
legate de plăcerea sim-
ţurilor, sau, cum observa
acad. Al. Surdu, „bucuria
ţine de umanitate“. Aşa-
dar, bucuriile simple, re-
levate prin forma mul-
ţumirii sufleteşti, consti-
tuie suportul creaţiei,
inclusiv în filosofie. Bu-
curiile nu sunt stări de
spirit, nu ţin de simţuri, ci
din contră, sunt stimulate
de acestea, putând uşor să

se transfere din creaţie în păcat.
Alegând ca temă a Simpozionului Naţional „Constan-

tin Noica“, ediţia a II-a (Arad, 9 – 10 septembrie 2010), pro-
blema bucuriilor simple, respectiv a acelui complex de sen-
zaţii şi percepţii plăcute, acad. Al. Surdu, iniţiatorul atât al
manifestării, cât şi al Proiectului de promovare a operei şi
creaţiei lui C. Noica dincolo de anul aniversar (2009, când s-
a comemorat centenarul naşterii sale), a avut în vedere şi pu-
blicarea rezultatului cercetărilor. În acest sens, a fost lansat la
Iaşi volumul VII (supliment) al colecţiei Studii de istorie a
filosofiei româneşti (Bucureşti: Ed. Academiei Române,
2010).

Lucrarea, în coordonarea acad. Al. Surdu şi dr. Viorel
Cernica, îngrijită de dr. Mona Mamulea şi dr. Doru Sinaci (de
la Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad), cuprinde un număr
de 20 de comunicări, având ca punct de reper opera menţio-
nată. Reţinem, dintre intervenţii, comunicările dlor Ioan Biriş
(Constantin Noica şi metoda matematică), Anton Avrămuţ
(Despre dubla imposibilă judecată etică), Marin Aiftincă
(Despre fiinţă în cultura românească) sau Mihai D. Vasile
(Despre virtuţi şi păcat, cu C. Noica şi Sergiu Al. George).
„Valul tânăr“ de cercetători de la Institutul „C. Rădulescu-
Motru“ al Academiei a fost reprezentat la Arad de Claudiu
Baciu (Fenomenologia spiritului în interpretarea lui C.
Noica), Mona Mamulea, Marius Dobre ş.a.

Cele mai consistente contribuţii aparţin însă acade-
micienilor Al. Surdu şi Teodor Dima, prezenţe constante la
manifestările consacrate exegezei nicasiene. Cunoscut ca logi-
cian, acad. T. Dima a abordat tema Empatia – procedeu de
interpretare în logica lui Hermes. Al. Surdu a întreprins un
bogat excurs exegetic pe tema catharsisului şi a semnificaţiei
bucuriilor simple în cunoaşterea de sine.

În concluzie, o carte de excepţie, un compendiu ce pre-
faţează atât integrala operei lui C. Noica (proiect încă înde-
părtat, din motive cu totul subiective), dar şi adevărata exege-
ză pe care o merită pe deplin C. Noica. (CRONICAR)

C. Noica – Glose la „Bucuriile simple“

Odaliscă
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Lucian Blaga, între autohtonism şi universalitate

Cea de-a XI-a ediţie a Festivalului Naţional „Lucian
Blaga“, ce a avut loc la Târgu-Mureş, între 25 – 26 mai
a.c., s-a desfăşurat sub semnul exegezei operei blagie-

ne, din perspectiva celor trei decenii de când s-au pus bazele
unei receptări obiective. Luând drept reper lucrarea Bazele
teoriei culturii şi valorilor în sistemul lui Lucian Blaga de Ion
Mihai Popescu (Ed. Eminescu, Bucureşti, 1980), dr. Eugeniu
Nistor – directorul festivalului, el însuşi exeget avizat al
operei lui L. Blaga – constata, de pildă, într-un editorial publi-
cat în revista LitArt (an II, nr. 5(14), mai 2011), pe urmele
autorului invocat, că: „Analiza şi sinteza filosofică a spaţiului
mioritic se întregesc prin circumscrierea unui apriorism româ-
nesc […] alcătuind coordonatele unui românism conceput de
L. Blaga ca patrimoniu stilistic“.

Privită din această perspectivă, manifestarea de la
Târgu-Mureş – inclusă de autorităţile locale în Programul
Zilelor târgu-mureşene – a avut drept miză relevarea virtuţilor
gândirii autohtone, raportată la universalitate, pornind de la
opera gânditorului de la moartea căruia s-au comemorat, pe 9
mai, 50 de ani. Aşadar, o jumătate de secol de posteritate, timp
în care opera lui L. Blaga s-a consolidat, dezvăluindu-şi virtu-
ţile creatoare. Dovadă sunt atât zecile de lucrări exegetice
publicate până în prezent, cât şi, în alt context, cele trei mani-
festări anuale dedicate operei lui L. Blaga, de la Sebeş (Alba),
Cluj-Napoca şi, respectiv, Târgu-Mureş.

Desfăşurată, în principal, pe două secţiuni (Literatură,
avându-l ca moderator pe dr. Iulian Boldea, decanul Facultăţii
de Litere de la Universitatea „Petru Maior“ şi, respectiv, Filo-
sofie, moderatori universitarii clujeni dr. Teodor Vidam şi dr.
Ionuţ Isac), manifestarea a reunit cercetători din Cluj-Napoca,
Bucureşti şi Târgu-Mureş, având drept reper exegeza blagia-
nă. Temele abordate au fost diverse, de la problematica
„demonicului în teatrul blagian“ (dr. Dumitru Mircea Bude) la

analizele din perspectiva filosofiei uni-
versale (Lucian Blaga şi Gabriel Marcel
de dr. Teodor Vidam, respectiv L. Blaga şi
Max Scheller de dr. Constantin Nicuşan).
Un aspect specific transcendenţei pro-
movate de L. Blaga în Spaţiul mioritic l-a
constituit analiza dorului, în interpretarea
lui L. Blaga şi C. Noica (dr. Marian Nen-
cescu, Biblioteca Metropolitană Bucu-
reşti). Nu au lipsit aspectele teoriei valo-
rilor (Gratitudine şi valoare de dr. Ionuţ
Isac, de la Institutul „G. Bariţiu“ din Cluj-
Napoca).

Ca de obicei, Festivalul târgu-
mureşean a fost prefaţat de conferinţele
dlor academicieni Al. Surdu şi Gh. Vlă-
duţescu, ambii având titlul de Doctor
Honoris Causa al Universităţii gazdă.
Temele abordate – Polemice L. Blaga –
Dumitru Stăniloae (acad. Gh. Vlădu-
ţescu) şi, respectiv, Lucian Blaga şi
Dunărea imperială – au constituit ade-
vărate lecţii de eleganţă a interpretării,
receptate ca atare de publicul tânăr pre-
zent în număr covârşitor în Aula Magna a

Universităţii „Petru Maior“.
Surpriza Festivalului a constituit-o seria de reprezen-

taţii cu piesa Zamolxe de L. Blaga, în interpretarea trupei Tea-
trului Scena, instalat în Bastionul Croitorilor din Cetatea
Târgu-Mureş. Beneficiind de un spaţiu de reprezentare non-
convenţional, tânăra trupă de actori a oferit un spectacol stra-
niu, incitant, cu desăvârşire modern, o viziune în stil arhaic a
textului blagian. În cadrul întâlnirii colectivului teatral cu par-
ticipanţii la festival au fost dezvăluite şi alte proiecte ce vizea-
ză promovarea online a trupei.

În concluzie, Festivalul de la Târgu-Mureş poate con-
stitui un bun prilej de valorificare a operei lui Lucian Blaga.
Iar exemplul poate fi extins… (CRONICAR)

Criticul şi istoricul literar dr. Iulian Boldea (stânga), 
decanul Facultăţii de Litere de la Târgu-Mureş, şi invitaţii săi de marcă, 
acad. Al. Surdu şi acad. Gh. Vlăduţescu, 
doctori honoris causa ai Universităţii locale
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Slobozia – gazdă pentru creatorii bucureşteni.
Despre pictură şi literatură, în inima Bărăganului

Pe 6 aprilie a.c., un comando de scriitori, istorici li-
terari, critici de artă şi editori bucureşteni, reprezen-
tând inclusiv cele două publicaţii patronate de

Biblioteca Metropolitană Bucureşti, respectiv Biblioteca
Bucureştilor şi Literatorul, a poposit la Slobozia, judeţul
Ialomiţa, pentru a susţine actul artistic practicat de doi
artişti bucureşteni – pictorul Tudor Meiloiu şi prozatorul
Ştefan Mitroi. Despre Slobozia, oraş situat în inima Bără-
ganului, puţinii călători ce mai poposesc aici în drumul lor
către mare au o reprezentare foarte simplistă. Mai degrabă
se trăieşte din amintiri: Popasul „Privighetoarea“, bălţile
Dunării ş.a. Cine are însă răbdarea să poposească şi să
viziteze pe îndelete oraşul are parte de surprize: Muzeul
Naţional al Agriculturii, Complexul „Hermes“, cu emble-
maticul Turn Eiffel, amintire din vremea când Ilie Alexan-
dru, primul miliardar „de carton“ post-decembrist, se
ambiţiona să transpună în Bărăgan Parcul Tivoli din
Copenhaga şi avea ca invitaţi familia regală sau pe actorul
american Larry Hagman, întruchiparea lui J.R. Ewing,
visul american. Mai mult, de când Ialomiţa şi Călăraşi au
devenit episcopie, păstorită de P.S. Vicenţiu, în Parcul oraşu-
lui s-a înălţat şi prima Catedrală episcopală, un vis mai vechi
al localnicilor.

Între instituţiile-etalon ale Sloboziei este şi Centrul
Cultural UNESCO (director, dna Doina Roşu) ce poartă
numele dirijorului Ionel Perlea, a cărui casă memorială se află
în drumul spre Feteşti. Aici a avut loc, în prag de aprilie, expo-
ziţia retrospectivă Tudor Meiloiu, artist plastic care a lucrat în
judeţul Ialomiţa mai bine de două decenii. Pictor de factură
tradiţională, practicând un soi de „clasicism delicat“ ce ne
conduce spre „o viziune paradisiacă, o stare psihică de Wal-
halla“, cum îl caracteriza criticul de artă Marius Tiţa, artistul a
reunit sub titlul Viziuni o selecţie de desene ce transpun reali-
tatea câmpiei Bărăganului – nu lipsesc „păsările măiastre“,
aluzie la dispărutele dropii evocate de Al. Odobescu în Pseu-
do-kinegetikos. În concluzie, expoziţia aduce mai mult decât

simple viziuni, ci veritabile „grafeme scrise cu sufletul“
(Nicolae Iliescu, critic literar).

Despre Ştefan Mitroi şi cea mai recentă lucrare a sa,
Strigăte spuse în şoaptă (Ed. Detectiv, 2011) s-au pronunţat
criticii Nae Georgescu, Florentin Popescu, Nicolae Iliescu şi
ialomiţeanul Valeriu Burlacu. Cartea analizată, o selecţie de
17 poeme în proză, fiecare constituind, în parte, sâmburele
unui posibil roman al satului românesc, reprezintă pentru
profesorul şi eminescologul Nae Georgescu o ilustrare a con-
ceptului autohton de „protocronism literar“, iniţiat în anii ’80
de Edgar Papu şi ilustrat, între alţii, de defuncţii Paul Anghel
şi Artur Silvestri. În fapt, asistăm, susţine criticul, la „înmor-
mântarea ultimilor ţărani“, sintagmă ce trebuie privită cu
rezervă, câtă vreme autorul nu şi-a încheiat încă destinul
scriitoricesc. La rândul său, Florentin Popescu a remarcat
că, în genere, autorii sunt „robii unei singure cărţi“, ceea ce

nu e cazul lui Ştefan Mitroi. În context, a men-
ţionat şi acordarea Premiului Academiei, pe
anul 2008, pentru romanul Dulce ca pelinul, pre-
zentat în premieră la Sala „Mircea Eliade“ a
Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, în luna
decembrie 2008.

În concluzie, la 55 de ani (s-a născut la 5
mai 1956, în satul Siliştea, comuna Vităneşti, jude-
ţul Teleorman), Ştefan Mitroi rămâne un autor
însemnat, interesat despre cât şi cum este interpre-
tat de critici, dar mai ales cât e de citit şi receptat
de public. Recent, prozatorul a lansat, la Madrid,
ediţia în limba spaniolă a cărţii Gaura, dovadă că
operele de artă veritabile nu au bariere. Cu preci-
zarea că avem de-a face cu o proză pătrunzătoare,
tulburătoare şi chiar răscolitoare, vom reveni cu o
cronică literară. (CRONICAR)

Ştefan Mitroi (dreapta) şi criticul literar Florentin Popescu
vorbind despre Strigăte spuse în şoaptă

Natură moartă cu pahar rubiniu



25

Anul XIV, nr. 5 – mai 2011 BIBLIOTECA BUCUREªTILOR

Ştefan Mitroi, avocatul „ultimilor ţărani“

Prin Ştefan Mitroi, magistrat de profesie, trecut definitiv la literatură după un periplu
funcţionăresc la Ministerul de Interne, ţăranul român, denumire generică, dar, din păca-
te, fără legătură directă cu actualii locuitori ai satului, îşi găseşte „avocatul“. La un

eventual proces al istoriei, unde ţăranul, pe bună dreptate, şi-ar putea revendica drepturile –
este, din păcate, singurul personaj istoric care nu face apel la restitutio in integrum, deşi ar
avea cea mai legitimă îndreptăţire – Ştefan Mitroi ar putea juca, fără îndoială, rolul apărăto-
rului, cu toate că profesia de procuror îi este mai la îndemână.

Dovadă sunt cărţile sale cu tematică ţărănească în care eul artistic se manifestă deopo-
trivă ca participant, dar şi ca rezoneur. Cărţile, despre care am mai scris în paginile Bibliote-
cii Bucureştilor, şi mai ales trilogia Dulce ca pelinul, încununată cu Premiul „Ion Creangă“ al
Academiei Române pe anul 2008, ne conduc, în zorii secolului XXI, spre un univers atempo-
ral, eminamente ţărănesc. Este o lume cvasidispărută azi, dar care se încăpăţânează să trăias-
că exclusiv în pagini de literatură.

Mergând pe urmele lui Zaharia Stancu şi Marin Preda, alţi celebri conjudeţeni (dintre
care mai amintim, fără legătură directă, pe poetul Dimitrie Stelaru, dar şi pe gânditorul C.
Noica, originar din aceeaşi comună cu Ştefan Mitroi), scriitorul a transformat tematica ţără-
nească într-o obsesie benefică. Modelul este, evident, cel local, deja amintit, dar şi extern. Este
o realitate azi că scriitorii de renume mondial, de la Márquez la Llosa, îşi caută rădăcinile tradiţionale. Nici Ştefan Mitroi nu e
străin de acest trend, dovadă fiind chiar succesul dobândit la Lisabona şi Madrid cu traduceri din cărţile sale. 

Cartea Strigăte spuse în şoaptă a fost lansată în această primăvară, succesiv la Slobozia şi la Bucureşti. Cum au obser-
vat majoritatea criticilor care deja s-au pronuntat asupra ei (Florentin Popescu, Nicolae Iliescu, Nae Georgescu ş.a.), funda-
mental, Ştefan Mitroi rămâne autorul unei singure cărţi, o saga a lumii ţărăneşti, în care autorul are ingratul privilegiu de a-şi
conduce – la propriu şi la figurat – personajele la groapă. Asistăm la dispariţia fizică a ultimilor ţărani, cărora Ştefan Mitroi le
şi dedică acest volum cu titlu oximoronic.

Este o culegere de 17 texte (versete, poeme în proză, eseuri), apărute în condiţii grafice de excepţie (macheta şi ilustra-
ţiile aparţin Marianei Gavrilă Vesa). După cum s-a spus deja, fiecare poem poate fi sâmburele unui viitor roman. 

Cartea beneficiază şi de un text însoţitor, olograf, al lui Fănuş Neagu, datat septembrie 2009. Este o mărturisire de cre-
dinţă a maestrului metaforelor: „În Valahia, care este singurătate cu buze rupte, culcuş de himere şi extaz, poezia umblă toam-
na prin ecoul ei destrămat de vreme [...]“

Cum fiecare text este o capodoperă, având ritm şi compoziţie proprii, voi semnala doar finalul textului Singur la părinţi:
„Ce ar fi mai bine să fii: om sau copac? Poate că el [copacul – n.n.] voia să-mi fie frate, dar asta ar fi însemnat ca mama lui să
fie şi a mea. Aşa că am rămas hotărât să rămân singur la părinţi.“

Ştefan Mitroi obişnuieşte să spună că autorii au nevoie, pe lângă iubirea publicului, şi de succes. Cum d-sa le are pe
ambele, cu prisosinţă, nu-mi rămâne decât să rostesc, în calitate de prieten: Ştefan Mitroi e mai bogat decât crede. (M. N.)

Târg la 
Constantinopol



BIBLIOTECA BUCUREªTILOR mai 2011 – Anul XIV, nr. 5

26

Ion Horea 

Scribul

La împlinirea venerabilei vârste de 82 de ani, Editura Ardealul din Târgu-Mureş
(consilier editorial, dr. Eugeniu Nistor) i-a pregătit maestrului Ion Horea (n. 10
mai 1929, comuna Petea de Câmpie, jud. Mureş), surpriza editării unui nou

volum de versuri originale, purtând titlul predestinat Scribul. Dacă despre opera poe-
tică a lui Ion Horea s-au pronunţat deja cei mai importanţi critici contemporani, opinia
comună, sintetizată de Nicolae Manolescu în Cinci secole de literatură română fiind
aceea că poetul este unul dintre acei autori care rămân, surpriza vine în momentul când
Ion Horea – parcă în ciuda criticii care l-ar vrea deja clasat într-o istorie literară şi aşa
provizorie – continuă să persevereze, publicând aproape anual câte un volum de ver-
suri, infirmând astfel opinia destul de curentă că generaţia literară ce debuta la înce-
putul anilor ’50 este deja expirată. Ca un contra-argument al acestei afirmaţii este şi
tinereţea spirituală perpetuă a unor maeştri precum Radu Cârneci, Radu Cosaşu, Ion
Brad şi, în cazul nostru, Ion Horea, poet ce nu mai are nevoie de recomandări supli-
mentare.

Prezent pe 18 mai la Grupul Şcolar „Ion Vlasiu“ din Târgu-Mureş la prefaţarea
oficială a volumului Scribul, alături de editor, dar şi de criticii şi scriitorii locali, Al.
Cistelecan, Lazăr Lădariu, Zeno Ghiţulescu şi Marius Paşcan – între altele, şi prefec-
tul judeţului Mureş – Ion Horea a făcut cuvenita trimitere către spaţiul de obârşie care,
alături de împrejurările vieţii, l-au determinat să se apropie de literatură.

Cele 80 de poezii originale cuprinse în volum (număr premonitoriu pentru vâr-
sta poetului) recompun o atmosferă de senină melancolie generată de contemplarea scurgerii timpului. Metafora dominantă este
aceea a scribului (care dă şi titlul volumului), mentor şi participant la spectacolul lumii ce i se relevă poetului sub forma unei
eterne întoarceri („... Eu nu-s decât alesul lor, comornic / Şi fac un semn unde-i un dar sonor. / Cum stam în iarbă, cerului sta-
tornic, / Şi urmăream o margine de nor / Prins în al patimilor mele ornic / Bătăi şi glasuri vin din lumea lor...“).

Poetul reiterează vechile teme, comune liricii ardeleneşti: cultul trecutului, nostalgia locurilor natale, sentimentul acut al
înstrăinării, instalat odată cu ruperea de acest spaţiu amniotic. Într-o Frescă îşi evocă strămoşii: „... Cu Biblii în desagi şi cu
Istorii / Cutremurate-n frunţi întraurite. / Dinspre Câmpie parcă-i văd cum trec / Pe drumul ţării-n jos, către Târnave...“ Nu lip-
sesc aluziile la Valea Mureşului („Gândul ascunde / Coasta şi oile. / Unde sunt, unde, / Verile, ploile?“ – Vară), la drumul Vai-
deiului sau la Coasta Pojorâţii, elemente de decor local nelipsite în lirica sa. Asemenea unui Anonymus Notarius, aluzie la mar-
torul descălecării ungurilor în Ardeal, poetul visează la o Diată către urmaşi: „... Şi laşi într-o Diată urmaşilor averi / Pe care în
vecia de linişte şi pace / Nu-i cine să râvnească-n vreun fel şi să atace“).

În rest, poetul aflat la zenitul înţelepciunii, asemenea unui Hokusai, se simte timid faţă cu foaia albă („Şi totuşi, marto-
rul cel drept / Tot foaia albă-i, să îngâne / De cât în faţa ei aştept / Fără să ştiu ce va rămâne...“). Poet autentic, străbătut de fer-
tile îndoieli, Ion Horea nu doar rămâne, dar şi convinge: în literatură nu generaţiile contează, ci creatorii. Iar maestrul Ion Horea
este un răsfăţat al Poeziei: „... Şi-n tot ce scriu, nu pare scrisul meu. / În fiecare noapte-aşa, mereu, / Nu-s ploi pe-acest pământ
să te mai spele!“ – Iarăşi. (M. N.)

Dobrogeancă
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Alexandru Ioan I Cuza (20 martie 1820 – 15 mai 1873)
Cel dintâi Domnitor al României

Acad. Ştefan ŞTEFĂNESCU

Motto:
„Cuza Vodă poate fi privit din trei puncte de vedere:

cum a înţeles datoria sa de domn,
cum a tratat problemele politice ale epocei sale,

cum a purtat povara nenorocirii sale.“

N. Iorga

În întreaga sa domnie, Alexandru Ioan I Cuza a împletit
acţiunile desfăşurate pe plan intern, unde s-a împlinit un
vast program de reforme, menit să clădească România

modernă, cu o îndrăzneaţă politică externă prin care a afirmat
drepturile tânărului stat naţional şi a pregătit cucerirea unei
poziţii de deplină independenţă. 

Pentru ca activitatea de politică externă a Principatelor
Unite să nu fie afectată de instabilitate politică şi guverna-
mentală, generată de prevederile politice restrictive ale Con-
venţiei de la Paris (7/19 august 1858), Alexandru Ioan I Cuza
a concentrat în mâinile sale activitatea politică externă,
rezolvând în mod direct, prin cabinetul princiar, probleme
esenţiale. Meritele lui în această privinţă sunt mari, el a ştiut
să dovedească o deosebită pricepere şi o fermitate care a stâr-
nit legitima admiraţie nu numai a contemporanilor săi români,
dar şi a străinilor care l-au cunoscut. Consulii străini, chiar
rău-voitori domnitorului, au trebuit să recunoască calităţile
sale de conducător, tactul şi abilitatea sa politică, demnitatea
pe care o manifesta în orice împrejurare. „Prin gura lui – scria
marele istoric naţional N. Iorga, care a făcut cel mai frumos
portret moral al lui Alexandru Ioan I Cuza – nu mai vorbea un
om, ci, cum se cuvine pentru un stăpânitor de oameni, un
neam întreg. Întruparea naţiunii era el, în gând şi grai. Cel din-
tâi fior de mândrie l-a avut atunci când s-au auzit cuvintele
mândre cu care el vorbea turcilor, cabinetelor europene,
proclamând o Românie mândră“.

După ce în septembrie 1859 (la Conferinţa reprezen-
tanţilor Puterilor Garante din 25 august/6 septembrie 1859),
actul istoric de la 24 ianuarie 1859 a căpătat recunoaşterea ofi-
cială a Europei, timp de doi ani, Alexandru Ioan I Cuza a
depus neobosite silinţe şi a acţionat ferm pentru desăvârşirea
Unirii prin obţinerea recunoaşterii din partea Puterilor Garante
a Unirii politico-administrative. Hotărâtor în realizarea acestei
noi etape pe drumul înfăptuirii unităţii depline a naţiunii
române a fost memoriul pe care domnitorul l-a înaintat Puteri-
lor Garante în 1860, pledând energic pentru desăvârşirea
Unirii Principatelor. „Îndoita alegere – scria, cu acest prilej,
plin de mândrie, Alexandru Ioan I Cuza – a fost rezultatul unei
mişcări naţionale, ea a fost întemeiată pe încrederea pe care o
inspirau compatrioţilor mei convingerile mele binecunos-
cute“. Fermitatea domnitorului Principatelor Unite a determi-
nat până la urmă Poarta Otomană să cedeze. „Ni s-a părut atât
de lămurit – mărturisea marele vizir unui diplomat – posibili-
tatea de a se înfăptui Unirea fără concursul nostru... încât ni
s-a părut mai înţelept să atenuăm primejdiile, reglementând-o

printr-o înţelegere“.
Consulului Austriei,
Alexandru Ioan I Cuza i
se adresa răspicat: „Ne
trebuie Unirea, dacă nu
ne-o vor acorda Puterile,
vom fi siliţi să ne-o do-
bândim singuri“. 

Când a sosit la
Bucureşti firmanul prin
care desăvârşirea Unirii
era recunoscută, Alex-
andru Ioan I Cuza
declara deputaţilor că:
„Înalta misiune de a
realiza ideea Unirii Prin-
cipatelor“ fusese în-
deplinită, şi ţinea să pre-
cizeze, la 24 ianuarie
1862, afirmând drepturile autonome ale ţării, că „Unirea va fi
aşa precum România o va simţi şi o va dori“. „Unirea era –
adăuga el – singura stare ce poate să asigure viitorul nostru şi
să ne permită de a da ţării organizarea ce o aşteaptă de atât de
mult timp“. Alexandru Ioan I Cuza a pregătit viitoarea
cucerire a neatârnării, atât pe plan diplomatic, cât şi militar. În
1859, el scria lui Vasile Alecsandri: „Ca domn sunt convins de
necesitatea de a acţiona cu vigoare şi hotărât a trage tot profi-
tul pentru fericirea şi independenţa poporului meu... A trăi
respectat sau a muri regretat – adăuga el – iată, dragul meu
Alecsandri, deviza mea şi de asemenea ambiţia mea“. 

Politica externă promovată de Alexandru Ioan I Cuza a
fost coroborată strâns cu împlinirea unui întreg program de
făptuiri pe plan intern. Dubla alegere a fost în mod firesc
punctul de plecare pentru ansamblul reformelor care au
cuprins în reţeaua lor viaţa social- economică, politică şi cul-
turală. Reformele au avut, pe de o parte, menirea de a unifica,
de a suda cele două ţări, de a servi ca temei de organizare uni-
tară a noului stat şi, pe de altă parte, ele au avut un aspect de
democratizare, de înlăturare a sechelelor vechiului regim; ele
au transformat cele două ţări într-un stat naţional modern. 

În perspectiva istorică, reformele din vremea lui
Alexandru Ioan I Cuza, de la cele mărunte la cele majore, apar
ca având o însemnătate tot atât de mare ca şi actul propriu-zis
al Unirii. 

Principala reformă realizată de Alexandru Ioan I Cuza
în prima parte a domniei a fost aceea a unificării politico-
administrative, a creării statului unificat pe plan administrativ,
măsurile unificatoare din anii 1859–1862 creând premisele
necesare pentru a trece la reformele fundamentale pe care le
aştepta ţara. În 1863 s-a înfăptuit Legea secularizării averilor
mânăstireşti. În 1864, Legea rurală, prin care peste 400.000 de
familii de ţărani erau împroprietărite cu locuri de muncă, iar
aproape alţi 60.000 de săteni cu locuri de casă şi grădină. 
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Reformele realizate în cei şapte ani de domnie ai lui
Alexandru Ioan I Cuza, în special reforma agrară, i-au creat o
mare popularitate în rândurile celor mulţi, ale oropsiţilor de
veacuri, ale ţărănimii dezrobite. Această reformă, mai mult
decât oricare alta, a făcut totodată să crească şi nemulţumirile
celor ale căror privilegii fuseseră restrânse. Un mizerabil com-
plot militar, de fapt politico-militar, avea să înlăture de pe tron
pe popularul domnitor şi să-l îndepărteze de ţara pe care şi-o
dorise liberă şi înfloritoare. În exilul său, el a ştiut să arate
aceiaşi demnitate şi înalt patriotism ca şi atunci când era pe
tron. „N-a venit de la el – scria N. Iorga – nici-o protestare,
nici-o plângere, nici-o aţîţare pe care le dispreţuia deo-
potrivă... O dată ambasadorul francez din Viena s-a oferit să
ajute întoarcerea lui pe tron. Cu indignare, Cuza a respins spri-
jinul străin“. 

Iubit de popor fără rezerve, din toată inima, pentru
lupta lui nestrămutată consacrată binelui ţării, pentru felul său
de a se cufunda bucuros în rândurile celor oropsiţi ca să afle,
ca să îndrepte, ca să pedepsească şi să mângâie, Alexandru
Ioan I Cuza a intrat încă din timpul vieţii în domeniul legen-
dei. Alături de numele lui Ştefan cel Mare şi al lui Mihai
Viteazul, cel al lui Alexandru Ioan I Cuza este dintre numele
de voievozi români cel mai des asociat ideilor ce definesc ade-
văratul spirit propriu poporului român – viteaz, drept, bun,
iertător, prietenos, ager la minte. 

Noi, cei de azi, cinstind memoria lui Alexandru Ioan I
Cuza, ne facem o scumpă datorie faţă de cel care, cu un curaj
consecvent, cu un viu simţ al celei mai înalte datorii, a slujit
ţării, a contribuit la întărirea ei, câştigând un întreg şir de lupte
diplomatice duse contra celor care încercau să frâneze acţiu-
nile declanşate pentru împlinirea idealului naţional. Victoriile
lui au pregătit şi netezit drumul pentru înfăptuirile de mai târ-
ziu – obţinerea independenţei de stat şi desăvârşirea unităţii
statale. 

Statuia lui Cuza Vodă din Piaţa Unirii, Iaşi

Piaţa Mare din Iaşi
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In memoriam

Fănuş Neagu şi „generaţia expirată“. La propriu

Luna mai a fost una îndoliată. S-au stins, pe rând, Mircea Horia Simio-
nescu (n. 23 ianuarie 1928, Târgovişte – d. 18 mai 2011, Bucureşti),
întemeietorul Şcolii de la Târgovişte, şi pictorul Ion Sălişteanu (n. 6

octombrie 1929, Piteşti – d. 25 mai 2011, Bucureşti). Apoi a mai venit o veste,
ca un trăznet: a trecut la stele Fănuş Neagu (n. 5 aprilie 1932, Grădiştea de
Sus, judeţul Brăila – d. 24 mai 2011, Spitalul Elias, Bucureşti). Toţi aceşti
oameni de cultură ce au făcut cinste ţării, inclusiv mediului academic (Ion
Sălişteanu era, din 2006, membru corespondent al Academiei Române, iar
Fănuş Neagu, membru titular din 2001) au avut ca punct comun apartenenţa
la ceea ce Nicolae Manolescu a denumit, cu un termen aparent peiorativ,
drept „generaţia expirată“ (chiar dacă a „îndulcit“ vorba, precizând că „a fost
unul din cei mai talentaţi scriitori ai generaţiei sale“). Aşadar, o generaţie
expirată, nu doar literar, ci, mai dureros, chiar şi la propriu, prin această suită
de morţi nedrepte. 

Cu Fănuş Neagu se mai stinge un reprezentant al „generaţiei Labiş“,
scriitor cu care a fost chiar şi coleg la Şcoala de Literatură „Mihai Eminescu“
(1952–1953), un alt exponent al epocii din care, vorba lui Sadoveanu, au ieşit
tot atâţia scriitori câţi au şi intrat. Au rămas în viaţă prea puţini ca să depună
mărturie: Ion Horea, Radu Cârneci, Radu Cosaşu ş.a.

Despre Fănuş Neagu se pot spune multe, după o carieră literară efecti-
vă de peste cinci decenii (a debutat publicistic în 1954 cu o povestire, Duşman
cu lumea, inclusă în volumul cu care a debutat editorial în 1960, Ningea în
Bărăgan, retipărit, într-o formulă extinsă, în 1964, sub titlul Cantonul părăsit).
Tot în 1960 publică Somn de amiază, apoi, în 1962, capodopera Dincolo de
nisipuri (ecranizată de Radu Gabrea şi interzisă de cenzură), iar în 1967 piesa de teatru Scoica de lemn (reprezentată în acelaşi
an la Teatrul Nottara). După 1985 mai scrie piesele Echipa de zgomote (pusă în scenă la Teatrul Majestic), apoi Olelie (la Tea-
trul Naţional, instituţie unde a fost o vreme şi director, între 1993–1995, timp în care i se reprezintă şi piesa Casa de la miezul
nopţii sau Paiaţa soseşte la timp, 1993).

În 1968 publică primul roman, Îngerul a strigat, urmat de Frumoşii nebuni ai marilor oraşe, Scaunul singurătăţii, Aman-
tul marii doamne Dracula. A scris cronici sportive (reunite sub titlurile Cronici de carnaval şi Cronici afurisite), eseuri, por-
tretistică (Cartea cu prieteni), memorii de călătorie (Întâmplări aiurea şi Călătorii orange).

După 1990 se întoarce la temele sale predilecte, scriind povestiri inspirate din realitatea Câmpiei Bărăganului (Pierdut
în Balcania, Povestiri din Drumul Brăilei).

Se spune că era slobod la gură, petrecăreţ, bun conviv şi companion, un om dintr-o bucată, chiar incomod pentru şefi şi
autorităţi. În vremea directoratului lui Eugen Barbu la „Luceafărul“ era „bolnav de adjunctivită“. Mai târziu s-a „tratat“, con-
ducând chiar şi „Literatorul“, revistă editată în ultimii ani de Biblioteca Metropolitană Bucureşti. Mai presus de toate a fost,
însă, o mare conştiinţă, un scriitor revoltat de „degradarea vieţii culturale, de improvizaţia şi prostul gust care au pus stăpânire
pe ţară“, cum depune mărturie Augustin Buzura.

În 2008, când se afla pe patul de spital, Fănuş Neagu a trimis o scrisoare deschisă pe adresa Jurnalului Naţional – în
fapt adresată tuturor ziariştilor români – prin care cerea, în numele generaţiei sale expirate, decenţă şi discreţie: „Nu ne mai hăr-
ţuiţi cu o neruşinare tenace, cu condeiele voastre butucănoase, pe mine, pe Radu Beligan, Sergiu Nicolaescu sau Ştefan Iorda-
che…“ Între timp viaţa a ales…

La moartea sa s-au spus multe lucruri adevărate, unele de laudă, altele denigratoare. Punctul pe i, cum se spune, l-a pus
însă, pe o pagină de blog, poetul Ioan Liviu Stoiciu. Fănuş Neagu a suferit enorm în ultimii ani de viaţă, nu pentru că nu a mai
apucat să-şi vadă casa părintească, muzeu – cum au dat unii de înţeles, cât pentru apelativul de scriitor expirat, aplicat de jur-
naliştii de la fostul „Cotidianul“ şi preluat în unele medii literare. Nu merită nici amintite nume, deşi se cunosc. Sunt aceiaşi
abonaţi la stipendii oficiale care murdăresc tot ce a dat literatura noastră mai bun în ultimii 50 de ani. Fănuş Neagu nu a murit
de durere că i se îngroapă opera, ci că i se refuză posteritatea. În fond, cine are acest drept, şi în numele cui?

La despărţirea de „uriaşul blond“, nu ne rămâne decât să-i ştergem încă o dată din memoria colectivă pe toţi câinii care
i-au mâncat din palmă, care au dormit cu cărţile lui sub căpătâi, şi deodată s-au făcut urâţi şi răi, umplând oraşul cu fantas-
me cenuşii… Adio, nea Fane! (M. N.)
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Brâncuşi şi spiritualitatea Tismanei

Nina STĂNCULESCU
Istoric de artă

Închin această scurtă comunicare
memoriei Î.P.S. Nestor Vornicescu,

Mitropolitul Olteniei

La mică depărtare de Hobiţa, pe locul unei străvechi
sihăstrii închinate Maicii Domnului, pe o creastă de
munte, a fost înfiinţată în secolul al XIV-lea Mânăstirea

Tismana, de către Sf. Nicodim, denumit ulterior „de la Tisma-
na“. Acesta a adus cu el de la Muntele Athos învăţătura miş-
cării isihaste, predominantă şi înfloritoare pe atunci în tot
Orientul ortodox.

Muntele Athos era în secolul al XIV-lea nu numai cen-
trul monahismului ortodox, dar şi nucleul unei ample iradieri
intelectuale în tot spaţiul balcanic. Depozitarul unui întreg
tezaur de manuscrise, icoane, al unei vaste literaturi patristice,
el a constituit în acele vremuri tulburi, de destrămare a Impe-
riului Bizantin, propagatorul cel mai avizat şi însufleţit al
renaşterii spirituale denumite „renaşterea isihastă“, „ale cărei
începuturi se duc în timp până la Părinţii Pustiei“1 din prime-
le veacuri. Pe parcurs a cuprins pe mai toţi marii învăţaţi creş-
tini, de la Evagrie Ponticul din secolul al IV-lea, la Maxim
Mărturisitorul din secolul al VII-lea, la Simion Noul Teolog
din secolele X–XI şi la mulţi alţii, spre a ajunge în secolul al
XIV-lea, îndeosebi prin Sf. Grigore Palama, „sufletul însuşi al
ortodoxiei“.2

Termenul de „isihasm“ provine de la cuvântul grecesc
„isihia“, însemnând „linişte, tăcere, pace“ şi desemnând, după
cum spune părintele André Scrima, „o stare de viaţă integral
orientată spre Dumnezeu“, adăugând: „Iată definiţia lui esen-
ţială (a termenului): e căutarea unei consumări a propriei vieţi
în Dumnezeu“.3 Izvorând din mediul monahal, concepţia isi-
hastă-filocalică (a iubirii de Frumuseţe a Sfinţilor Părinţi) pre-
coniza retragerea în singurătate, purificarea sufletească maxi-
mă prin asceză dură de post, priveghere, pocăinţă şi mai ales
prin rostirea neîncetată a rugăciunii inimii (sau Rugăciunea lui
Iisus): „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu:
milueşte-mă pe mine, păcătosul“. Astfel, omul trăieşte o con-
tinuă purificare de patimi şi înălţare spre Hristos, într-o iubire
tot mai arzătoare, până când ajunge să „vadă“, cu ochi nu
numai sufleteşti, dar şi materiali, acea Lumină necreată, care
L-a scăldat pe Domnul Hristos pe Muntele Tabor la Schim-
barea la Faţă, iradiere a Dumnezeului-Lumină, care învăluie şi
transfigurează lumea. „Curăţiţi prin pocăinţă şi uniţi cu Dum-
nezeu – spune Arhiepiscopul Vasile Krivoşein – adevăraţii
călugări devin ca soarele“, şi îl citează pe Sf. Simeon Noul
Teolog: „Chilia lor este un cer pentru care ei sunt un soare, iar
lumina este în ei, lumina dumnezeiască şi fără asfinţit, care
luminează pe tot omul care vine în lume şi ea vine de la Duhul
Sfânt“.4 Din această cauză, mişcarea isihastă a mai fost numită
şi mişcarea Luminii.

Din momentul întemeierii ei de către Sf. Nicodim,

Mânăstirea Tismana a devenit, încetul cu încetul, după cum
consemna Î.P.S. Mitropolitul Serafim (Joantă) în volumul Isi-
hasmul – tradiţie şi cultură românească, „un centru de
iradiere spirituală pentru întreaga ţară şi în special pentru Olte-
nia de Nord, pe al cărei teritoriu s-au înmulţit mânăstirile,
schiturile şi sihăstriile“, la începutul secolului al XVI-lea
ridicându-se o sihăstrie şi în satul Hobiţa, cea de la Ploştina
Drăgoeştilor, subordonată Tismanei.5 Spiritualitatea isihastă a
prins rădăcini cu atât mai temeinice pe tot teritoriul românesc
cu cât, încă dinainte de răspândirea creştinismului, munţii erau
aici împânziţi de colibe singuratice şi chilii săpate în stâncă ale
unor pustnici. Iar în decursul secolelor care au urmat infiltrării
şi apoi dominării credinţei hristice, sihaştrii (denumire
românească a isihaştilor) s-au răspândit prin mai toate cot-
loanele munţilor. „Firul lor s-a continuat neîntrerupt din se-
colul al XIV-lea până în timpurile noastre“, spune părintele
Dumitru Stăniloae6 şi „pune într-o lumină nouă, mai adâncă,
rolul monahismului în trecutul nostru şi temeliile rezistenţei
poporului nostru pe acest pământ, în furtuna unei istorii de
neîncetate greutăţi, ca şi izvoarele spiritualităţii lui atât de
înţelepte şi echilibrate“. (s.n.) Legenda întâlnirii dintre
Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Daniil Sihastrul este în
acest sens pilduitoare. 

Ucenici ai Sf. Nicodim, ajungând până în Ardeal şi
Moldova şi cuprinzând practic toată ţara, au determinat o
dominare a spiritualităţii isihaste în toate straturile societăţii,
care, după cum remarcă Î.P.S. Mitropolitul Serafim în privinţa
secolului al XVI-lea: „se făcea resimţită chiar şi în vocabu-
larul actelor publice“.7 De altfel, acesta e secolul în care se
cunoaşte o primă influenţă asupra literaturii, şi anume asupra
monumentalei scrieri a Învăţăturilor lui Neagoe Basarab
către fiul lui Teodosie. În secolul al XVIII-lea, mişcarea
paisiană a Sf. Paisie Velicikovski de la M-rea Neamţ a adus o
nouă reînsufleţire isihasmului, influenţând puternic mai ales
cultura rusă şi scriitori precum Dostoievski. Dar şi pe pământ
românesc isihasmul cunoaşte o prezenţă şi iradiere continuă
de adâncime, determinându-l pe părintele Stăniloae să con-
sidere că acesta constituie nota specifică a spiritualităţii orto-
doxe româneşti. De asemenea, şi la noi, el a influenţat o bună
parte a culturii laice, nu numai filosofice, dar şi a poeziei,
muzicii sau artei plastice. Aşa după cum remarcă Î.P.S. Daniel,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei: „Oridecâteori există în
istorie o criză spirituală, monahismul a fost acela care, în faţa
raţionalismului şi a secularizării, a adus luminile Taborului.
Este plină de semnificaţii, şi cred că nu a fost suficient de
reflectată, tensiunea care există din secolul al XIV-lea încoace
între lumina care vine din raţionalismul uman, reducţionist şi
sărăcitor, pe de o parte, şi lumina care vine din rugăciune, pe
de altă parte.“8

Brâncuşi, venit pe lume la sfârşitul secolului al XIX-
lea şi ajuns în inima Occidentului la începutul celui următor,
într-un Occident în criză şi în plină frământare de reîm-
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prospătare artistică şi spirituală, prove-
nea din acest spaţiu binecuvântat, al
unor concepţii isihaste infiltrate treptat
şi temeinic în mentalitatea şi chiar în
trăirea de zi cu zi a oamenilor. Toate
actele lor cotidiene: sculatul în zori,
munca câmpului, masa împreună cu
toată familia la masa mică, rotundă, de
lemn etc. erau însoţite de rugăciune,
adică orientate spre Dumnezeu. Iar
Duminica şi de Sărbători, tot satul lua
parte la Liturghii şi la celelalte slujbe
bisericeşti, la cântările lor vechi, încon-
juraţi de strălucirea icoanelor în culori
şi contururi decantate cu sfinţenie. 

„Ţăranul roman – spune părin-
tele Stăniloae – se deprindea la
Liturghie să vadă lumea cu alţi ochi,
învăţa să o vadă poleită în albul strălu-
cirii dumnezeieşti, plină de taina
prezenţei divine, a luminii taborice“.9
„E pardosită lumea cu lumină,“ spune
Tudor Arghezi într-una din poeziile
sale. Şi era o lume pe care ţăranul
român o exprima prin toată arta sa de
cioplituri, ţesături sau ceramică. Brân-
cuşi o regăsea nu numai la Mânăstirea
Tismana, unde mama lui l-a dus de mic
şi unde uneori cânta la strană, dar şi la
ciobanii din stânile de pe munţi, cu
poveştile şi legendele lor minunate, pre-
cum aceea a Paserii Măiastre, sau la
olarii din preajmă, în spiralele şi însem-
nele cu semnificaţii pierdute în timp de
pe vasele lor, aceleaşi cu cele de pe
cusăturile cămeşilor şi iilor. Era o lume
unitară în structura ei: om – natură –
artă – Dumnezeu, de o frumuseţe ne-
fisurată, căreia principiile isihaste, ale
energiilor necreate dumnezeieşti care scaldă lumea, îi consti-
tuiau articularea şi summumul. Brâncuşi a avut această
întreagă trăire în sânge, moştenire prin generaţii, din străvechi
timpuri (de unde, desigur, a provenit şi declaraţia lui către Ca-
rola Giedion-Welcker despre Coloana fără sfârşit, sinteza
întregii sale creaţii, că ar simboliza „efortul generaţiilor, una
pe umerii celeilalte, de a se înălţa spre Lumină“), dar a şi cres-
cut în atmosfera ei, ca orice copil de ţăran, cu atât mai mult cu
cât mama lui vroia să devină preot. 

Aşa se face că, ajuns la Paris în 1904 şi aşezat în ate-
lierul sculptorului academist Antonin Mercié de la École des
Beaux Arts, la un moment dat, deşi ajunsese un maestru
recunoscut al mimesis-ului occidental, a putut să spună:
„sculptura mea inertă părea mai degrabă un cadavru viu al
modelului“.10 Uimitoarele cuvinte care, propriu-zis, con-
damnau tranşant întreaga modalitate de expresie ce crease
capodopere timp de secole, se datora, desigur, acelui fond
spiritual al artei lui de acasă. Acest fond spiritual, care a
început să-şi facă simţită prezenţa din munca şi înaintarea lui
trudnică de zi cu zi şi care l-a oprit, de asemenea, să devină şi
ucenicul lui Rodin, a dezvăluit nu numai fundătura în care
intrase propria lui artă, dar şi aceea a crizei întregii arte occi-

dentale din acel moment. În ţara sa – ca
şi în întregul spaţiu balcanic – nu se mai
sculptau statui de secole, deşi nu a exis-
tat nici o interdicţie a Bisericii în acest
sens, după cum au bănuit unii exegeţi.
„După concepţia bizantină – remarcă
prof. dr. bizantinolog Wilhelm Nyssen
în volumul Pământ cântând în imagini
referitor la mânastirile din Moldova –
statuia aduce o corporalitate prea
greoaie într-un spaţiu. Conform acestei
concepţii, numai prin desen şi culoare se
poate indica spiritual adâncimea netru-
pească ultimă a toată realitatea corpo-
rală, atragerea în Dumnezeu a tot ce e
pământesc“ (s.n.).11

Din acel moment, lui Brâncuşi i
s-a pus acut problema de a scoate sculp-
tura occidentală, implicit propria lui
sculptură, din impasul în care se găsea
prin greoiul imaginilor desacralizate, de
un teluric şi o senzualitate excesive,
care le antrenau efemeritatea, ştergerea
sensurilor simbolice, sacre, vechi. Cu
alte cuvinte, Brâncuşi simţea acum acut
nevoia de a imprima acestei sculpturi
occidentale, pe care o învăţase cu atâta
osârdie atât la Bucureşti cât şi la Paris,
„suflul de viaţă“ pe care îl pierduse. Şi
nu orice viaţă, de astăzi pe mâine, ci una
eternă. Sau, mai bine zis, să implanteze
acestei sculpturi din jurul său, antropo-
morfă şi mimetică, amplitudinea spaţi-
ilor unei naturi cosmice, reînnodând
totodată legătura pierdută cu transcen-
denţa, cu Dumnezeu, din arta simbolică
străveche, cum era şi cea a strămoşilor
lui.

Pentru aceasta era nevoie însă, în
primul rand, să-şi cunoască şi să-şi înţeleagă epoca în cele mai
avântate şi mai valoroase propulsări ale ei către viitor. Ca
atare, s-a apropiat de avangărzi, mai mult chiar, „a intrat în
hora lor“, cum se spune pe româneşte. Şi, spre a folosi din nou
un mod românesc de a vorbi, „a jucat atât de bine în struna
lor“, în dezideratele lor de „înnoire“ şi „originalitate“, încât nu
numai că a fost îmbrăţişat cu entuziasm de acestea, dar, cu un
sentiment de solidaritate puternic, a fost sprijinit în a expune
şi a-şi face un nume, care, ca şi în cazul, sau chiar mai mult
decât în cazul dinainte, al sculpturii clasice, a devenit un
renume. Însă ceea ce era mai puţin observat, doar de câte unii
mai profund apropiaţi lui (precum Carola Giedion-Welcker,
Ezra Pound, Rousseau Vameşul sau, din ţară, Vasile Paleolog,
Tudor Arghezi ş.a.), noutatea şi originalitatea brâncuşiană, în
fond, erau foarte vechi şi se adăpau la surse sacre, aproape
necunoscute spiritualităţii occidentale. Erau sursele propriei
lui tradiţii, în care se născuse şi crescuse şi care nu aveau
nimic aproape cu formele de o expresivitate halucinantă, ale
artei etniilor negro-africane, care pe atunci fascina Apusul,
fără să-i cunoască şi înţelege concepţia, „duhul“. (Artă faţă de
care, de altfel, el avea aversiune până la spaimă). Aşa după
cum atât de bine l-a înţeles pe Brâncuşi părintele Constantin

Brâncuşi – Măiastra
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Galeriu şi l-a exprimat într-o simplă emisiune radiofonică
(citez din memorie): „Brâncuşi a înţeles creaţia ca pe o călă-
torie spre înăuntrul nostru, spre obârşii, unde se intră în reali-
tatea cea adevărată, cum o numea el, cea a esenţelor unde
omul poartă în sine «lumea» în ceea ce atinge nemurirea, ceea
ce nu se mai supune morţii şi poate să-i redea chipul, viaţa,
fiind totodată întâlnirea cu Dumnezeu. Este Calea filocalică
(s.n.) a uitării de sine (Il y a un but dans toutes les choses.
Pour y arriver, il faut se dégager de soi-même, spunea Brân-
cuşi) prin care regăseşti «pretutindenitatea» lui Dumnezeu,
adică «cununat în har cu Absolutul». Îl afli pe «Dumnezeu
ascuns în zidire şi în Scriptură» al Sf. Maxim Mărturisitorul,
contempli haric pe Dumnezeu în natură şi ajungi la extaz“.12

Dar această concepţie despre lume şi artă a „cuminţe-
niei pământului“ lui de „acasă“, a tradiţiei spirituale care-l for-
mase, era la baza a înseşi originilor spirituale ale artei occi-
dentale, implicit a avangărzilor acesteia. Epurarea formelor
către o esenţializare până aproape de abstractizare, depăşirea
antropomorfismului şi mimeticului prin transgresarea sim-
bolicului încărcat de sens, în sfârşit însăşi sacralitatea, adică
reînnodarea ruptelor legături cu Divinitatea într-o perioadă
secularizată, erau râvnite şi căutate de avangărzi, mai mult sau
mai puţin conştient, în goana lor după „veşnicie“. 

Desigur, viaţa lui Brâncuşi nu a fost aceea a unui sihas-
tru, chiar dacă au existat unii, mai ales către sfârşitul vieţii lui,
să-l considere „sfântul din Montparnasse“. Nici nu s-ar fi
putut aceasta, vroind, şi chiar reuşind, să se integreze atât de
mult turbulentelor avangărzi. Influenţa principiilor filocalice,
ale Sfinţilor Părinţi, din ortodoxia trăită de el în copilăria care,
după cum spunea, „i-a dat o bucurie pentru toată viaţa“, s-a
manifestat în strădania operei lui de a şlefui şi şterge treptat
vremelnicia creaţiilor vremii sale, imprimând acestora tin-
derea spre îndumnezeire a veacurilor de demult şi pogorând
asupra lor harul îndumnezeitor printr-o lumină vizibilă, ce
izvora din chiar trupul lor de bronz sau marmură. Şi-ntr-ade-
văr, avangărzile zgomotoase ale primei jumătăţi de secol XX,
cu pretenţiile şi manifestele lor de „artă nouă, a viitorului“
s-au stins treptat, au dispărut, păstrându-se doar documentar,
în istorie, în timp ce operele lui Brâncuşi nu numai că sunt mai
actuale şi mai pilduitoare ca oricând, dar totodată nu încetează
de a revela, în continuare, sensuri şi frumuseţi noi pentru vre-
mea noastră. Aşa după cum operei lui Marc Chagall nu i se
poate înţelege şi preţui farmecul şi sensul fără a i se cunoaşte
rădăcinile hasidice, tot astfel nici operei lui Brâncuşi nu i se
poate estima fascinaţia şi dăinuirea fără a i se cunoaşte
rădăcinile isihaste. Opera lui Brâncuşi reflectă o mentalitate, o
simţire alimentată şi discret influenţată de gândirea isihastă
precum în secolul al XVI-lea Învăţăturile lui Neagoe Basarab
şi în vremea noastră muzica lui Paul Constantinescu, poeziile
lui Vasile Voiculescu, Ioan Alexandru sau Sandu Tudor, arta
plastică a lui Horia Bernea, Horia Paştina, Paul Gherasim sau
Marin Gherasim. 

O primă adiere a unei prezenţe isihaste în opera brân-
cuşiană şi-a făcut apariţia din acel an, 1907, denumit de Petru
Comarnescu „al cotiturii“, datorită celor trei creaţii autonome:
Cuminţenia pământului, Sărutul şi Rugăciunea. Acestea au
orânduit, cumva, traseul evoluţiei întregii creaţii ulterioare a
lui Brâncuşi. Încă antropomorfe, toate trei depăşiseră, în mod-
uri diferite, strictul antropomorfism: prima prin acea
asemănare cu un străvechi idol păgân, care l-a scandalizat atât
de mult pe Vlahuţă, a doua prin decantarea formelor până

aproape de abstractizare, ultima prin apelarea la o stilistică
bizantină ce alungeşte formele şi le spiritualizează. Antropo-
morfismul lor nu mai era mimetic, ci metaforic, nu mai repro-
duceau, ci sugerau trupul omenesc într-o semnificaţie care era
aceea a unei acţiuni, a unei virtuţi – erau chiar cele trei virtuţi
cardinale – pe o anume Cale de iniţiere, de parcurgere a unui
traseu de transfigurare umană şi a întregului univers, implicit
a propriei creaţii. Via Sacra, reunită şi sublimată în final în
cele trei monumente ale Ansamblului de la Târgu Jiu, fiecare
cuprinzându-le şi pe celelalte două, Masă a Tăcerii, hrănind cu
roadele pământului şi ale Cerului (precum Domnul Hristos
însuşi este Pâinea şi Înţelepciunea vieţii), revărsând Sărutul
împăcării şi al Iubirii tuturor contradicţiilor, opoziţiilor, în
Unitatea primordială (Brâncuşi a spus că Sărutul lui e Drumul
Damascului, desigur al lui Paul din Tars) şi preschimbând sim-
pla prosternare a Rugăciunii iniţiale în şiragul pulsaţiilor de
viaţă ale Rugăciunii inimii, Rugăciunii lui Iisus Hristos, isi-
haste, ca o Coloană fără sfârşit. 

Pe parcursul evoluţiei treptate a întregii creaţii brâncu-
şiene, după aceiaşi vectori, în 1910 apare prima Măiastră,
început de drum nu numai al multiplelor ei variante care să o
preschimbe lent, în Zbor, dar şi al tuturor operelor ulterioare
ale marelui zămislitor. Cu trupul ei ovoid şi capul şerpesc vier-
suitor, este atât imaginea sintetică a naturii şi a omului în
esenţialitatea şi puritatea ritmului lor vital comun, cât şi un
Mesager divin. Fina exegetă a creaţiei brâncuşiene, ca, de alt-
fel, a întregii arte moderne a epocii, Carola Giedion-Welcker,
cea care remarcase sentimentul de „miraculous“ cu care Brân-
cuşi se apropia de animale, consideră că odată cu Măiastra
începe perioada de aur a lui Brâncuşi şi totodată o eră nouă
pentru arta secolului XX.13

Îmbinându-se pentru prima oară într-o operă, cele trei
planuri existenţiale: natura – omul – transcendenţa, se vor păs-
tra alături în mai tot ce a creat Brâncuşi, constituind universul
propriu al atelierului său. Dacă sfinţii, în liniştea şi singură-
tatea chiliilor lor, prin asceză îndelungată, post şi priveghere şi
mai ales rugăciune neîntreruptă, îşi curăţau şi şlefuiau
sufletele şi trupurile contopindu-le cu Dumnezeu până când
ajungeau să iradieze lumină, ca Sf. Serafim din Sarov, astfel
dezvăluind „forma“ omului desăvârşit, esenţial, îndumnezeit,
Brâncuşi, în liniştea şi singurătatea atelierului lui, prin răb-
durie stilizare şi şlefuire a „formelor“ sale sculpturale, cu o
aceeaşi maximă concentrare şi, desigur, şi rugăciune, atingea
o perfecţiune a „formei pure“, esenţiale, chiar divine, multe
începând să şi iradieze lumină – ceea ce nu se mai pomenise
în sculptura vremii. Unda de isihasm a sufletului lui l-a îndem-
nat desigur pe Brâncuşi, în aviditatea după puritatea ultimă,
cea mai înaltă cu putinţă, să „dezbare formele de orice
excrescenţe ale suprafeţei“, după cum spunea Henry Moore,
adăugând că „a fost misiunea specială a lui Brâncuşi de a ne
scăpa de această năpădire, de a ne face din nou conştienţi de
formă“.14 Am spune noi: aşa după cum sfinţii ne fac conştienţi
de condiţia esenţială, a desăvârşirii fiinţei noastre umane,
dezbărate de toate excrescenţele sau patimile care îi întunecă
„forma“. „Simplitatea nu este un scop în artă, dar ajungi la
simplitate fără să vrei (malgré soi), apropiindu-te de sensul
real al lucrurilor“, spusese Brâncuşi. Şi nici scopul asceţilor nu
este dura lor asceză, ci sensul vieţii lor este purificarea spre
ajungerea la Dumnezeu. Iar în cazul expres al creştinismului,
Dumnezeu este Iubire, de unde este şi Adevăr şi Lumină. Şi
poate că încă din 1907, când a expus Sărutul cu titlul Frag-
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ment dintr-un capitel, Brâncuşi a tot visat la un Templu al
Iubirii, pe care l-a realizat odată prin Ansamblul de la Târgu
Jiu şi pe care nu a mai ajuns să-l realizeze la Indor, în India,
pentru soţia maharadjahului. 

Concomitent cu cele trei opere ale cotiturii, în atelierul
brâncuşian au început să apară o serie de opere netezind şi
estompând expresia capetelor şi portretelor lui de până atunci
(Somnul, Cap de copil dormind, Danaida) tinzând către „puri-
tatea astrelor“ şi generalitatea Muzei adormite, 1910, marmură
şi bronz, sau a lui Prometeu, 1911, marmură şi bronz, acestea
la rândul lor, şi împreună cu alte câteva imagini de cap sau tors
omenesc, au devenit treptat Noul născut, din 1915, marmură şi
bronz, apoi Sculptura pentru orbi, 1920, marmură cu nervuri
şi din onix şi, în final, Începutul lumii, 1924, marmură şi
bronz, forma ovoidă deplină marcând Începutul (sau Sfârşitul)
întregii Creaţiuni a lumii. 

Opera lui Brâncuşi nu s-a realizat la întâmplare,
„printr-o aruncare în vid“, după cum cerea Picasso, şi nu s-a
manifestat printr-o proliferare haotică de imagini, fără nici o
legătura între ele. Realizările lui provin unele din altele, într-o
devenire treptată, unele cunoscând variante din ce în ce mai
sublimate, ca o multiplicare variată şi nesfârşită a unei obârşii
şi structuri unice, îndreptată în principal către Înalt, un Înalt
fizic, simbolizându-l bineînţeles pe cel spiritual (Leda, Foca,
Torsurile ş.a.). Nu e de presupus până acum că Brâncuşi ar fi
cunoscut scrierile Sf. Maxim Mărturisitorul, îndeosebi
Ambigua, şi totuşi demersul lui de creaţie pare a urmări pre-
conizările Sfântului Marelui Mucenic isihast din secolul al
VII-lea referitoare la constituirea universului. Pentru amândoi,
lumea (atât a universului creaţiei divine cât şi aceea a ate-
lierului creaţiei omeneşti) este orânduită după legi interioare
eterne, preexistente în Dumnezeu, şi se mişcă necontenit, în-
tr-un proces de continuă desăvârşire, echivalent cu treptata
actualizare a virtualităţilor care sunt în ea. De unde rostul
artistului este acela de a asculta şi a înţelege cerinţele naturii
însăşi în înaintarea ei prin mişcare către o maximă transfigu-
rare, până la reflectarea astfel a lui Dumnezeu chiar. Iată cum
„se clădeşte viziunea pozitivă a lumii acesteia, eternizată în
forma ei desăvârşită în Dumnezeu, care e una cu maxima actu-
alizare a frumuseţii divine reflectate prin formele ei ce îşi au
temeiul în virtualitatea formelor din Dumnezeu, ca o trans-
parenţă a divinului în ea“.15 Înseamnă că lumea ca întreg şi
fiecare om în parte sunt chemaţi să fie „un templu al Dum-
nezeului celui viu“, un templu în dezvoltare, „un templu ce se
mişcă dezvoltându-se în Dumnezeu şi Dumnezeu se mişcă în
el spre o unire şi o transparenţă tot mai deplină“. Oare nu este
aceasta ceea ce a înţeles şi Sf. Apostol Pavel în II Corinteni
6,16 că „noi suntem templu al Dumnezeului celui viu“? Şi nu
este acesta oare Templul dragostei pe care Brâncuşi a visat o
viaţă întreagă să-l realizeze prin opera lui? Templul-cale către
Dumnezeu, implicit către desăvârşire, întruchipat prin Ansam-
blul de la Târgu Jiu, Templul nemairealizat de la Indor şi, de
asemenea, prin chiar propriul lui atelier. Întru această
înţelegere a creaţiei sale, Brâncuşi a manifestat o maximă con-
centrare asupra muncii sale, despre care au adus mărturie cei
puţini ucenici pe care şi i-a îngăduit, Isamu Noguchi sau Irina
Codreanu şi Miliţa Petraşcu. 

Provenind dintr-o treptată eflorescenţă şi devenire,
diversificare, a triadei din 1907, Brâncuşi obişnuia să-şi aşeze
operele în lumini diferite şi în relaţii diferite unele cu altele,
uneori punându-le să se şi rotească uşor, ca în cazul Ledei, al

Peştelui, şi le fotografia. Nu era în aceasta o simplă fantezie
estetică în căutare de originalitate, ci o strădanie de a le sur-
prinde Firea, rostul, devenirea, şi mai cu seamă tinderea lor
spre Divin. Dacă a existat o serie întreagă de opere care să nu
fie reluate ulterior în variante, precum Cuminţenia pământu-
lui, dar mai cu seamă cele din lemn, ca Vrăjitoarea, Himera
ş.a., aceasta nu înseamnă că nu aveau posibilitatea de a fi inte-
grate mai târziu în ansambluri individuale, ca Adam şi Eva,
sau ample, ca Regele regilor. (De altfel, Cuminţenia… a intrat
în componenţa Sărutului, mai ales cel din 1910). Atelierul
devenea lent şi progresiv, prin armonioasa lui articulare cu
semnificaţie sacră, un Templu al strădaniei omeneşti de a-şi
împlini aspiraţia, tinderea sa către Dumnezeu. În acest proces,
unele dintre operele în marmură sau bronz, în urma intensei
lor şlefuiri, mai întâi au căpătat un luciu de oglindă, reflectând
tot atelierul, adică „întregul univers“, apoi au prins să reverse
în jur lumină, astfel desăvârşind întruchiparea structurii lor
sacre. Ele n-au devenit prin acest fenomen sfinte sau idoli
(după cum de altfel le-a numit Michel Seuphor, dar fără
îndoială tot într-un sens metaforic), ci, ca opere de artă, au
sugerat doar, printr-un mimesis „abisal“, cum ar zice Blaga,
condiţia sau aspectul esenţelor firii omeneşti sau ale naturii în
contopirea cu Dumnezeu. Măiastra pe drumul ei către
devenirea de Zbor – Pasărea văzduhului, Domnişoara
Pogany, plecându-şi cu graţie capul de mugur de floare sau de
libelulă, tot mai sublimat, peste mâinile adunate ca o tulpină
de plantă sau undă de apă, Începutul lumii sau Nou-născutul,
ca germeni şi sămânţă de viaţă, sau Leda, cea vrăjită de
dragoste ş.a. şi mai ales Cocoşul vestind zorii artei şi ai unei
lumi noi, s-au preschimbat în imagini ale universului îndum-
nezeit, scăldat de energiile divine. Prietenul de suflet al sculp-
torului, Vasile Paleolog, avea să considere că „tehnica inova-
toare din lucrările luminiscente ale lui Brâncuşi, denumite
«bronzuri luminoase» şi «sculpturalismul luminii», e cea mai
îndrăzneaţă, spectaculoasă şi originală inovare, încununată cu
o izbândă deplină şi nezdruncinată din întreaga istorie a artei
sculpturale“17, mai dezvăluind totodată cum Brâncuşi „visa să
sculpteze cu lumină“. Împrejurul acestor nuclee de lumină, se
îndeasă opere în lemn sau în piatră neşlefuită, destine singu-
lare, uneori năstruşnice ca Vrăjitoarea, Himera sau Socrate,
sau ciudatele portrete de femei, ca acelea ale lui Nancy Cun-
nard sau Eileen, populând prin prezenţa lor grădina nesfârşită
a unei creaţii din Dumnezeu, sau prin Dumnezeu (Duhul
Sfânt). Iată de ce şi-a dorit Brâncuşi să-i fie păstrat atelierul,
ca atare, într-un Muzeu de artă după moartea sa: însuşi ate-
lierul lui era o uriaşă, plină de sens operă de artă, pe de o parte
încheiată, rotundă, pe de alta, la nesfârşit neîncheiată. 

În 1937, propunându-i-se să ridice un monument pen-
tru eroii ţării la Târgu Jiu, Brâncuşi a înălţat un ansamblu de
trei monumente arhitectonice, înlănţuindu-se între ele în spa-
ţiul oraşului. Cele trei virtuţi esenţiale spre împlinirea unui
rost de înaltă spiritualitate pe lume: cuminţenia pământului,
iubirea şi rugăciunea, acestea constituind totodată Calea, Ade-
vărul şi Viaţa pe lume, prezentate în 1907 autonom şi semi-
figurativ, erau, după 30 de ani, dispuse împreună, legate în
înşiruirea pe un traseu de simboluri ale unui sanctuar
deopotrivă arhaic, asemănător celor de la Stonehenge sau
Sarmizegetusa, şi acuzat modern, trecut prin spiritualitatea
creştină: Masa tăcerii, Poarta sărutului şi Coloana fără
sfârşit. Aceasta din urmă, sinteză sublimată a întregii sale
creaţii de o viaţă, se poate considera şi un însemn cultural,
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Concursul Internaţional de Creaţie Literară „Veronica Micle”, 

ediţia a XIV-a

Asociaţia „Astra“, Despărţământul Central Bucureşti şi Despărţământul „M.
Kogălniceanu“ din Iaşi, în parteneriat cu liceele „C. A. Rosetti“, „N. Iorga“ şi
Şcoala Centrală de Fete din Bucureşti, au organizat, între 25 – 27 martie a.c., a

XIV-a ediţie a Concursului Internaţional de Creaţie Literară „Veronica Micle“. Mani-
festarea a constat în derularea, la Bucureşti, la Şcoala Centrală de Fete, a festivităţii de
premiere, urmată de lansarea publicaţiei Revista Română şi a volumelor Românii din
afara graniţelor ţării. Istorie, cultură, spiritualitate şi Miresme de soare. Un program
artistic, urmat de un itinerar cultural „La pas prin Bucureşti“, a completat armonios acti-
vitatea la care Biblioteca Metropolitană Bucureşti a fost susţinător.

Programul, coordonat de dnele profesoare Areta Moşu, Dia-Daria Stoicescu, Eli-
sabeta Niculescu ş.a., a antrenat elevi de la şcolile din Bucureşti şi Chişinău, avându-i
ca invitaţi pe scriitorii Liliana Armaşu (Chişinău), Gabriel Nedelea şi Petrişor Moraru
(Craiova), precum şi dr. Vasile Bogza, din Bucureşti. Cu acest prilej, dna prof. Areta
Moşu, preşedinta Despărţământului „M. Kogălniceanu“ din Iaşi, a adresat dlui director
general al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, dr. Florin Rotaru, o scrisoare din care spi-
cuim: „Ecourile pe care le primim din partea celor cărora încercăm să le oferim un crâm-
pei de suflet românesc […] dovedesc că facem ceea ce trebuie. Primiţi îmbrăţişările şi
mulţumirile noastre sincere pentru reuşita proiectului transfrontalier care este Concursul
Internaţional «Veronica Micle»“.

În context, precizăm că Asociaţia „Astra“ a fost instituită în 1861, la Sibiu, de către mitropolitul Andrei Şaguna, iar între
obiectivele sale a fost înfiinţarea reţelei de biblioteci populare şi a colecţiei „Biblioteca Poporală a Asociaţiunii“. (CRONICAR)

propriu-zis, al însuşi isihasmului: „mărgelele“ ei, cum le-a
numit Brâncuşi, par a înfăţişa decantarea marii varietăţi a
formelor până la esenţa răsufletului de viaţă al fiecăreia, la
pulsaţia inimii neîntreruptă, înşirate într-un rozariu (mătănii)
al unei rugăciuni fără sfârşit ce se înalţă, flacără şi fum de
tămâie până la Ceruri.

După Ansamblul de la Târgu Jiu şi nemairealizatul
Templu de la Indor, în atelierul brâncuşian nu au mai apărut
decât o Broască ţestoasă, devenind într-o variantă ulterioară
zburătoare, o serie de Cocoşi salutând zorii, de proporţii tot
mai uriaşe, şi o Piatră de hotar paralelipipedică, purtând
însemnul Sărutului într-o înlănţuire pe toate feţele sale şi
menită a fi aşezată pe graniţa spre Basarabia, de curând ruptă
din trupul ţării. 

În 1957, Brâncuşi, bolnav, se stingea din viaţă,
refuzând să fie dus într-un spital, pentru că „Îl aşteaptă pe
Bunul Dumnezeu (le bon Dieu) la el în atelier“, iar în testa-
ment a lăsat scris să fie înmormântat fără haine, direct pe
pământ (ceea ce nu i s-a mai putut împlini). În urma lui a lăsat
o operă ca o floare de leac împotriva nihilismului, confuziei şi
dezbinărilor vremii noastre.

Dar oare ce o fi vrut să spună prin cuvintele că ar dori
să deschidă o filială a Tismanei la Paris?
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Premiul Literar Internaţional IMPAC

Primele nominalizări

Recent, juriul Premiului Literar Internaţional IMPAC, prezidat de
dna Kathy McKenna, bibliotecar, administrator al premiilor şi
delegat al municipalităţii oraşului irlandez Dublin, gazda mani-

festării, a anunţat primii zece nominalizaţi dintr-o listă cuprinzând 162
de titluri propuse de bibliotecile municipale asociate din Europa, pe
baza interesului pentru lectură. Premiile sunt oferite, anual, de către
Consiliul Municipal al oraşului Dublin şi urmăresc excelenţa în literatu-
ră. Nominalizările se fac de către bibliotecile asociate din întreaga lume,
inclusiv Biblioteca Metropolitană Bucureşti. Întrucât selecţia comuni-
cată de organizatori nu cuprinde, din păcate, nici un titlu românesc, dna
McKenna a adresat directorului general al Bibliotecii Metropolitane
Bucureşti, dr. Florin Rotaru, o scrisoare în care îşi exprimă regretul pen-
tru neincluderea unor scriitori români, dar şi speranţa că la ediţia din
2012 vor fi nominalizaţi şi scriitori din ţara noastră.

Între nominalizaţi reţinem nume precum Column McCann, Joyce
Carol Oates, Yiyun Li ş.a., majoritatea deţinători ai unor premii similare oferite de alte asociaţii şi structuri de profil. Cu pre-
cizarea că pe data de 15 iunie a.c. va fi comunicat câştigătorul Premiului IMPAC, nu ne rămâne decât să sperăm că, nu peste
multă vreme, vom avea şi ocazia de a vedea un român premiat de Consiliul Municipal din Dublin, localitate nominalizată de
UNESCO cu titlul de Oraş al Literaturii. 

(CRONICAR)
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Cezar BOLLIAC, Excursiuni arheologice, vol. III
Note filologice de N. Georgescu, note şi comentarii de Mariana Marcu. Bucureşti: Editura

Floare Albastră, 2005, 224 p.

Văd cu plăcere pe unii literaţi români începând a căuta pe acest pământ ce a fost Dacia înain-
te de a fi Dacia Traiană; şi aduc omagiile mele acestor literaţi români care se dau, prin etimologice
mai ales şi prin altele, la ştiinţele arheologice pentru Dacia care vin să destupe acele izvoare pe care
are să curgă o dată limpede istoria patriei şi a naţiunii noastre. Până acum, acela care ar fi zis că a
mai rămas pe acest pământ picior de dac, că naţiunea română nu s-a semănat aci întreagă de către
Traian, care a adus-o pe toată de pe malurile Tibrului, că nu ne-a semănat pe acest pământ Traian ca
un alt Deucalion după potopul mitologic – trecea de un ignorant sau de un trădător vândut străinilor.
Acum a început să se deştepte şi între noi necesitatea de a nu crede fără cercetare.

George POPA, Deschideri metafizice în lirica lui Eminescu
Bucureşti: Editura Floare Albastră, 2007, 192 p.

Acum, cu Deschideri metafizice eminesciene, George Popa procedează la un comparatism de
cea mai bună tradiţie, punând într-un dialog fertil ideaţia poetică eminesciană, bine individuată în
poeziile de tinereţe – cu marile frământări de idei ale lumii. Autorul continuă a face din creaţia artis-
tică în general un instrument de autocunoaştere – invitând cititorii să-i urmeze metoda. Asemenea
cărţi de înţelepciune, precum cele ale lui George Popa, sunt adevărate minuni latente într-o cultură,
pentru că ele nu-şi iau focul din timp, nu se dizolvă în fumul clipei – ci-şi întreţin combustia din ele
însele, stând la fel de luminoase şi calde oriunde s-ar afla, oricând ar fi eliberate de sub acoperă-
mântul prozaic al vieţii. (N. Georgescu)

Cezar BOLLIAC, Excursiuni arheologice, vol. II
Antologie, prefaţă şi realii de N. Georgescu, studiu introductiv, note, comentarii şi glosar de

Mariana Marcu. Bucureşti: Editura Floare Albastră, 2006, 144 p.

Toată olăria dacică şi preistorică în Dacia este din pastă moale după clasarea generală în şti-
inţa ceramică, adică se poate rade lesne cu metal şi cu piatra dură.

După conquistă, acest caracter general se pierde prin mai multe locuri.
Roata olăriei a fost cu desăvârşire necunoscută în Dacia până la conquistă sau până ceva mai

înainte. Un instrument, tot de lut, tare, în forma unei nicovale mici, servea se vede spre rotunjirea inte-
rioară a vaselor şi spre potriveala exterioară; încolo, numai mâna servea de instrument şi la fasona-
re şi la ornamentare: degetele fasonau şi unghiile gravau în pastă.

Cezar BOLLIAC, Excursiuni arheologice, vol. I
Antologie, prefaţă şi realii de N. Georgescu, studiu introductiv, note, comentarii şi glosar de

Mariana Marcu, notă asupra ediţiei, verificarea şi colaţionarea realiilor de Doina Rizea
Bucureşti: Editura Floare Albastră, 2005, 224 p.

Care român, care locuitor de ţară n-a dat, o dată măcar, peste o custure de cremene lungă,
peste un topor de piatră, peste un cap de lance de piatră, peste o săgeată de piatră, peste un buzdu-
gan de piatră, peste o piatră rotunjită pentru praştie, peste un obiect oarecare lucrat în piatră? Cine
a zgâriat puţin pământul pe la vreo cetate dacă, în munţii noştri, pe malurile gârlelor noastre şi n-a
găsit ceva asemeni obiecte? Dacă ar fi o bună înţelegere, o desluşire dată tuturor proprietarilor, tutu-
ror arendaşilor, prefecţilor şi primarilor mai cu seamă, noi în scurt timp am avea mulţimi de silexuri
şi obiecte de piatră, care s-ar putea lesne clasa şi compara între ele şi apoi cu cele din muzeurile stră-
ine, spre a defini epocile în care s-au întrebuinţat, spre a se arăta afinitatea dacilor şi a gradelor de
civilizaţiune a lor cu celelalte popoare contemporane lor.

Cărţi ale Editurii Floare Albastră

CATALOG
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Jeana MORĂRESCU, Universul „informaţiei“ şi fenomenologia conştiinţei
Bucureşti: Editura Floare Albastră, 2006, 176 p.

... se poate vorbi despre „informaţie“ că reprezintă intrarea energiei fundamentale – a viului
– (din care, de altfel, sunt generate toate tipurile de energie), în formă, în „con-figurare“ cu funcţio-
nalizare matematică de geometrie dinamică. Încercând o definiţie, s-ar putea spune că informaţia este
„Orice minim“ de codificare fractalică a energiei. Energia fiind potenţialitatea de fiinţare a vieţii –
prin echivalare, se mai poate spune: Informaţia este orice minimă de „codificare“ fractalică a fiinţă-
rii. Sau, pur şi simplu, „orice minimă de «codificare» fractalică a viului“. (Ţinând seama de geneza
„informaţiei“, ca intrare a energiei – alias a vieţii – „în formă“, alias limitaţie, am grafiat de câte ori
s-a cerut subliniată această geneză, noţiunea de informaţie – pe care am încercat s-o transferăm în
sfera conceptelor, ca „informaţie“.)

Angela BOTEZ, Postmodernismul în filosofie
Bucureşti: Editura Floare Albastră, 2005, 352 p.

Există o largă discuţie terminologică asupra denumirii de postmodernism. Numele acestui
curent ni se pare şi nouă uneori neadecvat, dar nu din motivul pentru care Rorty a hotărât în lucra-
rea sa Eseuri despre Heidegger şi alţii să renunţe la el. Rorty consideră că termenul a fost folosit până
la uzură şi a creat ideea că ar exista ceva comun între arhitectura lui Grove, romanele lui Pynchon şi
Rushdie, poemele lui Ashberry, diferite feluri de muzică şi scrierile filosofice cum ar fi cele ale lui Der-
rida. El crede că legăturile se pot face, dar că sunt dificil de susţinut. Nouă ni se pare că dimpotrivă
existenţa elementelor comune şi a conceptelor integrative în artă, ştiinţă, filosofie, politică şi morala
sfârşitului de secol au impus denumirea comună pentru ele. (Autoarea)

Patrie şi patriotism în literatura română. Ideea naţională în momente de criză
Antologie comentată de Doina Rizea. Bucureşti: Editura Floare Albastră, 2006, 160 p.

Popoarele nu se schimbă, sunt date ale destinului istoric. Cel mai bine e să cunoşti ce a fost
înainte de tine ca să ştii de unde vii şi să estimezi unde vei merge. A păşi către viitor legat la ochi este
tot una cu a sta pe loc. În această operaţie necesară de autocunoaştere literatura înaintaşilor este
foarte necesară. Îţi afli sufletul citind poezia limbii tale, adică te cunoşti pe tine însuţi şi începi să te
gândeşti la neamul tău, la poporul tău, la misiunea naţiunii tale între naţiunile lumii. Poezia este însă
la ora de faţă în dezacord cu lumea. Poezia înseamnă ritm, potriviri căutate, balet sufletesc. Într-o
lume a imaginii şocante şi a deplasărilor bruşte nu e loc de poezie. Iar dacă este loc, domeniul rămâ-
ne încă gingaş, se interpretează fiecare gest, inteligenţa cititorului depăşeşte sufletul deschis al crea-
torului. (Doina Rizea)

Valentina MĂNESCU MIHART, La masa tăcerii
Bucureşti: Editura Floare Albastră, 2008, 112 p.

În biblioteci cu mândre cărţi, / Se strânge colbul tot mai mult pe rafturi, / Mulţimea unei vechi
cetăţi / E pradă unor trecătoare, noi, năravuri. // În biblioteci cu rafturi pline, / Răsun-a gol ararii
paşi, / Furaţi de circ şi goana după pâine, / De frumuseţea minţii suntem tot mai golaşi. // Afară e ceta-
tea, un imens cartier, / Cu geamuri opulente ori dughene, câini comunitari, / Alături, templul cărţii se
uită-n jur, stingher – / Cei ce-l slujesc sunt tot mai rari. (În biblioteci...)

Cărţi primite la redacţie
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Sakura sau tăcerea florilor 

Dr. Marian NENCESCU

În anul 794 d.Ch., împăratul japonez Kanmu, aflat sub
influenţa călugărilor budişti, mută capitala imperială de
la Nara la Heinan Kyo (Kyoto de azi), supranumit şi

„oraşul păcii şi al liniştii“. Aici, timp de trei secole, până în
anul 1185, se constituie şi se consolidează ceea ce s-a numit
epoca Heinan, sau „epoca de aur“ a culturii nipone tradiţio-
nale. În preajma curţii imperiale şi a templelor bogat împo-
dobite, viaţa nobililor şi a demnitarilor, înveşmântaţi în som-
ptuoase costume de mătase, părea să corespundă reprezentă-
rii Paradisului: doar visul morţii umbrea această frumuseţe
desăvârşită. Punctul de referinţă al Kyoto-ului era pavilionul
Phoenix-ului – un templu ce adăpostea statuia poleită cu aur
a lui Budha Amida, şi tapetat cu bogate sure – ideograme
caligrafiate cu cerneală albastră, pe fond de aur. 

Din această epocă fastuoasă şi hedonistă datează şi
obiceiul admirării primelor flori ale primăverii. Eticheta cur-
ţii conferea esteticului o valoare supremă. Contemplând flo-
rile, sau, după caz, un colţ de natură creat artificial, omul
depăşea sentimentul zădărniciei în faţa naturii copleşitoare,
fiind cuprins mai degrabă de o melancolie generată de gândul
că mozaicul vieţii e alcătuit din lucruri mărunte şi trecătoare.
Această concepţie, izvorând din învăţătura budistă, ţinea mai
mult de etică decât de estetică. Din păcate, astfel de gânduri
şi trăiri erau rezervate strict păturii aristocratice, poporul de
rând fiind expus foametei şi mizeriei extreme.

Din epoca Heinan datează şi primele forme superioare de artă: pictura, caligrafia şi manufactura de obiecte din lemn şi bronz, cu
incrustaţii de sidef. Arta supremă a epocii era însă arhitectura, înţeleasă mai degrabă ca o formă de amenajare a spaţiului interior şi exterior.
Iau naştere astfel, în jurul templelor, celebrele peisaje artificiale: insule, cataracte, torente, toate având conotaţii simbolice. Conform doctri-
nei budiste, dar şi cultului tradiţional shinto, spiritul naturii (kami) sălăşluia în copaci, pietre şi ape. Arta grădinilor, concentrată în celebrul
tratat Sakuteiki (Cartea secretă a grădinilor) oferea şi mijloace de decriptare a semnificaţiilor etice şi estetice ale acestei creaţii unice.

Din aceste preocupări şi tradiţii a izvorât, trei secole mai târziu, Şcoala sau Doctrina Zen (numită uneori şi Calea Zen sau a Ilumi-
nării), o metodă de comportament şi gândire având ca ţel depărtarea de real şi concentrarea asupra celor mai simple aspecte ale vieţii. Adep-
ţii Zen-ului, majoritatea proveniţi din rândul călugărilor budişti sau al poeţilor rătăcitori, îl venerau pe maestrul Zen – un călugăr despre
care se spune că ar fi trăit în India în secolul al VI-lea d.Ch. – şi practicau muncile fizice, chiar şi pe cele mai umile, fără nici o digresiu-
ne sau concesie faţă de cotidian. Ei au dus la perfecţiune o învăţătură ce sugera că viaţa trebuie percepută prin scurgerea clipei. Din aceas-
tă concepţie derivă şi arta Zen – în special pictura, caligrafia, dar cu desăvârşire arta ceaiului şi cea a amenajării grădinilor. Cea mai veche
grădină dedicată ceremoniei cha no yu (sau, în limbaj curent, a ceaiului) purta numele de „Templul dintre licheni“ şi a funcţionat la Kyoto,
începând cu secolul al XIV-lea. Ea cuprindea un lac şi câteva insule răzleţe, simbolizând Paradisul lui Budha. Era o construcţie artificială
din pietre şi arbuşti tunşi la perfecţie, ce înfloreau succesiv, pe măsura trecerii anotimpurilor. În paralel, apar şi grădinile uscate – alcă-
tuite exclusiv din nisip şi pietre – ce ofereau celor care meditau în preajma lor viziunea unui vid străbătut de mişcări profunde. În acest
cadru destinat meditaţiei se derula şi ritualul preparării şi degustării ceaiului, în respect şi armonie cu natura. Specialiştii descifrează în
Calea Zen reprezentarea complexităţii universului. Suprafeţele acoperite cu plante, ca şi cele aride, sunt concepute astfel încât să exprime
un sentiment acut al sacrului.

În zilele noastre, vechile ceremoniale s-au convertit în unele obiceiuri laice, între care cel mai cunoscut pe plan mondial rămâne Saku-
ra – sărbătoarea florii de cireş, răspândită în tot spaţiul extrem-oriental: Japonia, Vietnam, Thailanda, dar, mai recent, şi pe teritoriul ameri-
can. În limbaj laic, floarea de cireş simbolizează puritatea, curtoazia, modestia. Pentru japonezi, sensurile sunt mai nuanţate, trimiţând atât
către efemeritatea vieţii, dar şi către semne ale norocului, dragostei, afecţiunii. Timp de aproape două luni, între aprilie şi mai, în funcţie de
zonă dar şi de starea vremii, populaţia Japoniei, de toate vârstele, iese în spaţii publice ca să admiră gingaşele flori alb-roz. Sakura este mai
mult decât un obicei, este o mândrie naţională. În jurul ei s-au creat legende şi s-au ţesut mituri.

Gestul simplu al contemplării arborilor înfloriţi (nu doar cireşul, dar şi caisul şi alte plante ornamentale sunt celebrate în acest mod)
este un prilej de reuniune familială. În special obiceiul sakura de noapte, constând într-un picnic prelungit – în cadrul căruia se bea saké şi se
consumă preparate tradiţionale din alge, peşte şi orez – este foarte popular. Anul acesta, sakura a avut şi rolul de a împăca mentalul public,
greu încercat de cutremurul şi tsunami-ul din martie, cu ideea fragilităţii soartei omeneşti, aducând în sufletele japonezilor speranţa de a-şi
reclădi ţara. În acord cu aceste gânduri, în multe ţări, inclusiv România, s-au organizat festivităţi şi expoziţii despre semnificaţia acestui eve-
niment.

Yomogiyu (Printre tufe de pelin), ilustraţie la volumul de povestiri
Genji monogatari, redactat de prima femeie scriitoare japoneză,

Murasaki Shikibu (secolul al XI-lea d.Ch.)

OBICEIURI ZILNICE, SĂRBĂTORI PERENE
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¨1 mai. Ziua Internaţională a Muncii
¨ 1 mai 1831. 180 de ani de la înfiinţarea Arhivelor Statului din
Ţara Românească
¨ 1 mai 1881. 130 de ani de la naşterea lui Pierre Teilhard de
Chardin, teolog iezuit, filosof, paleontolog francez (1 mai 1881 –
10 apr. 1955)
¨ 1 mai 1896. 115 ani de la naşterea eseistului, esteticianului,
filosofului Mihai Ralea (1 mai 1896 – 17 aug. 1964)
¨ 1 mai 1921. 90 de ani de la naşterea scriitorului Vladimir Colin
(1 mai 1921 – 6 dec. 1991)
¨ 4 mai 1646. 365 de ani de la tipărirea, la Iaşi, din porunca lui
Vasile Lupu, domnul Ţării Moldovei, a Cărţii Româneşti de Învă-
ţătură. De la pravilele împărăteşti şi de la alte giudeţe
¨ 4 mai 1856. 155 de ani de la naşterea lui Theodor Dimitrie
Speranţia, poet, dramaturg, folclorist  (4 mai 1856 – 9 mart. 1929)
¨ 6 mai 1856. 155 de ani de la naşterea neurologului, psihiatrului
austriac Sigmund Freud (6 mai 1856 – 23 sept. 1939) 
¨ 6 mai 1856. 155 de ani de la naşterea lui Robert Edwin Peary,
explorator american (6 mai 1856 – 20 febr. 1920)
¨ 6 mai 1906. 105 ani de la naşterea lui André Weil, matematician
francez (6 mai 1906 – 6 aug. 1998)
¨ 6 mai 1961. 50 de ani de la moartea poetului, dramaturgului,
filosofului, traducătorului Lucian Blaga (9 mai 1895 – 6 mai 1961)
¨ 7 mai 1861. 150 de ani de la naşterea scriitorului, filosofului
indian Rabindranath Tagore, Premiul Nobel pentru Literatură pe
anul 1913 (7 mai 1861 – 7 aug. 1941)
¨ 7 mai 1886. 125 ani de la naşterea pictorului Rudolf Schweitzer-
Cumpăna (7 mai 1886 – 17 febr. 1975)
¨ 8 mai 1906. 105 ani de la naşterea regizorului italian Roberto
Rossellini (8 mai 1906 – 3 iun. 1977)
¨ 8 mai 1936. 75 de ani de la moartea filosofului, istoricului german
Oswald Spengler (29 mai 1880 – 8 mai 1936)
¨ 9 mai. Ziua Europei
¨ 9 mai 1931. 80 de ani de la moartea fizicianului american Albert
Abraham Michelson, Premiul Nobel pentru Fizică pe anul 1907
(19 dec. 1852 – 9 mai 1931)
¨ 9 mai 1946. 65 de ani de la moartea criticului literar Pompiliu
Constantinescu (17 mai 1901 – 9 mai 1946)
¨ 10 mai 1696. 315 ani de la moartea eseistului, moralistului
francez Jean de La Bruyère (16 aug. 1645 – 10 mai 1696)
¨ 10 mai 1906. 105 ani de la apariţia, la Bucureşti, a ziarului
„Neamul Românesc“, sub conducerea lui Nicolae Iorga (10 mai
1906 – 11 oct. 1940)
¨ 10 mai 1981. 30 de ani de la moartea acad. Octav Doicescu,
arhitect (8 ian. 1902 – 10 mai 1981)
¨ 11 mai 1881. 130 de ani de la moartea lui Henri Frédéric Amiel,
scriitor, filosof elveţian (27 sept. 1821 – 11 mai 1881)
¨ 12 mai 1916. 95 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar
Constantin Ciopraga (12 mai 1916 – 2 febr. 2009)
¨ 13 mai 1806. 205 ani de la moartea lui Samuil Micu, teolog,
istoric, filosof, filolog (sept. 1745 – 13 mai 1806)
¨ 13 mai 1931. 80 de ani de la naşterea pictorului Vasile Celmare
¨ 13 mai 1931. 80 de ani de la naşterea acad. Dan Grigorescu,
istoric şi critic literar şi de artă, traducător, eseist (13 mai 1931 – 15
apr. 2008)
¨ 15 mai 1881. 130 de ani de la naşterea lui Nicolae N. Beldiceanu,
prozator, publicist (15 mai 1881 – 9 iun. 1923)
¨ 15 mai 1881. 130 de ani de la naşterea pictorului Marius
Bunescu (15 mai 1881 – 31 mart. 1971)
¨ 15 mai 1886. 125 de ani de la moartea poetei americane Emily
Dickinson (10 dec. 1830 – 15 mai 1886)

¨ 15 mai 1891. 120 ani de la naşterea prozatorului, dramaturgului
rus Mihail Bulgakov (15 mai 1891 – 10 mart. 1940)
¨ 15 mai 1891. 120 de ani de la înfiinţarea Fundaţiunii
Universitare Carol I
¨ 15 mai 1911. 100 de ani de la naşterea dramaturgului,
prozatorului elveţian Max Frisch (15 mai 1911 – 4 apr. 1991)
¨ 17 mai 1886. 125 de ani de la naşterea poetului Emil Isac,
membru corespondent al Academiei Române (17 mai 1886 – 25
mart. 1954)
¨ 18 mai 1886. 125 de ani de la naşterea acad. Mircea Djuvara,
filosof, jurist (18 mai 1886 – 7 nov. 1945)
¨ 18 mai 1911. 100 de ani de la moartea compozitorului austriac
Gustav Mahler (7 iul. 1880 – 18 mai 1911)
¨ 18 mai 1916. 95 de ani de la naşterea lui Constantin Bugeanu,
compozitor, muzicolog, dirijor (18 mai 1916 – 23 iulie 1998)
¨ 18 mai 1981. 30 de ani de la moartea prozatorului, dramaturgului
american William Saroyan (31 aug. 1908 – 18 mai 1981)
¨ 20 mai 1506. 505 ani de la moartea navigatorului genovez
Cristofor Columb (26/31 aug. 1451 – 20 mai 1506)
¨ 20 mai 1806. 205 ani de la naşterea filosofului englez John
Stuart Mill (20 mai 1806 – 8 mai 1873)
¨ 21 mai 1471. 540 de ani de la naşterea pictorului, gravorului ger-
man Albrecht Dürer (21 mai 1471 – 6 apr. 1528)
¨ 21 mai 1826. 185 de ani de la naşterea sculptorului Karl Storck
(21 mai 1826 – 30 mart. 1887)
¨ 21 mai 1881. 130 de ani de la naşterea pictorului Iosif Iser (21
mai 1881 – 25 apr. 1958)
¨ 21 mai 1886. 125 de ani de la naşterea acad. Mihail D. David,
geolog, geograf (21 mai 1886 – 26 iun. 1954)
¨ 21 mai 1926. 85 de ani de la naşterea compozitorului, dirijorului,
folcloristului Constantin Arvinte
¨ 23 mai 1871. 140 de ani de la naşterea criticului şi istoricului
literar, eseistului, romancierului Garabet Ibrăileanu (23 mai 1871
– 12 martie 1936) 
¨ 23 mai 1891. 120 de ani de la naşterea scriitorului suedez Pär
Lagerkvist, Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 1951 (23 mai
1891 – 11 iul. 1974)
¨ 23 mai 1906. 105 ani de la moartea dramaturgului norvegian
Henrik Ibsen (20 mart. 1828 – 23 mai 1906)
¨ 23 mai 1946. 65 de ani de la naşterea pictorului Sorin Ilfoveanu
¨ 25 mai 1681. 330 de ani de la moartea dramaturgului, poetului
spaniol Pedro Calderón de la Barca (17 ian. 1600 – 25 mai 1681)
¨ 26 mai 1916. 95 de ani de la naşterea prozatorului Vintilă Corbul
(26 mai 1916 – 30 ian. 2008)
¨ 26 mai 1926. 85 de ani de la moartea prozatorului Leon Donici
(5 iun. 1887 – 26 mai 1926)
¨ 26 mai 1976. 35 de ani de la moartea filosofului german Martin
Heidegger (26 sept. 1889 – 26 mai 1976)
¨ 26 mai 1996. 15 ani de la moartea eseistului, istoricului literar,
folcloristului Ovidiu Papadima (23 iun. 1909 – 26 mai 1996)
¨ 27 mai 1821. 190 de ani de la moartea lui Tudor Vladimirescu,
conducătorul Revoluţiei de la 1821 (1780 – 27 mai 1821)
¨ 29 mai 1906. 105 ani de la naşterea lui Terence Hanbury White,
scriitor englez (29 mai 1906 – 17 ian. 1964)

mai 2011

CALENDAR
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OSWALD SPENGLER
1880–1936

75 de ani de la moarte   

În faţa acestei sorţi există doar o singură concepţie despre lume care este

demnă de noi, cea, deja amintită, a lui Ahille: mai bine o viaţă scurtă, plină de fapte

şi glorie decât una lungă, lipsită de conţinut. Pericolul a devenit atât de mare pentru

fiecare individ, pentru fiecare pătură socială, pentru fiecare popor, încât e jalnic să

ne amăgim. Timpul nu poate fi oprit; nu există nici o schimbare înţeleaptă, nici o

renunţare eficace. Numai visătorii mai cred într-o ieşire. Optimismul înseamnă

laşitate.

Suntem născuţi în acest timp şi trebuie să parcurgem curajoşi drumul care ne

este hărăzit, până la capăt. Nu există altul. Să rezistăm pe reduta pierdută fără

speranţă, fără salvare, iată datoria noastră. Să rezistăm ca acel soldat roman ale

cărui oseminte au fost găsite în faţa unei porţi din Pompei, care a murit pentru că

în cursul erupţiei Vezuviului au uitat să-i ridice comanda. Aceasta este măreţia,

aceasta înseamnă să ai rasă. Acest sfârşit cinstit este singurul lucru, ce nu-i poate

fi luat omului.

„Omul şi filozofia vieţii“



KARL STORCK
1826–1887

185 de ani de la naştere  

A lucrat cinstit şi cu multă sobrietate, modelînd sensibil, cioplind cu măiestrie
şi lăsînd pe urma lui nenumărate lucrări. Observator sîrguincios şi atent al omului
şi al naturii, Karl Storck şi-a situat creaţia în însăşi realitatea înconjurătoare. Pînă
şi îngerii şi zeiţele sale sînt făpturi omeneşti. Statuile lui nu au îndeobşte dimen-
siuni supranaturale. Storck a întruchipat oamenii aşa cum îi vedea şi aşa cum erau
în realitate.

Ca artist şi ca profesor, el a deschis orizonturi largi şi luminoase într-o vreme
cînd aproape nimic nu era desţelenit în sculptura noastră.

Karl Storck, ucenicul giuvaergiu care în 1849 migălea argintul şi aurul, a
intrat în istoria artei româneşti fiind primul nostru sculptor statuar ce ne-a lăsat o
operă realistă şi o temeinică tradiţie. A fost primul nostru sculptor de gen şi primul
care a inaugurat tematica ţăranului român atît în plastica mică, cît şi în sculptura
de soclu. A dat un remarcabil avînt sculpturii portretistice precum şi celei monu-
mentale prin numeroasele lucrări pe care le-a lăsat şi mai ales prin lecţia de artă pe
care a oferit-o elevilor şi urmaşilor săi. Activitatea multilaterală a lui Karl Storck a
însemnat un îndemn pentru creaţia din epoca sa.

Barbu BREZIANU




