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Dorim să amintim aceste cuvinte ale
generalului Henri Berthelot adre sa -

te lui Ferdinand Foch cu prilejul defilării
unui detaşament al armatei române, alături
de trupele victorioase ale Antantei la Paris,
pentru a sublinia, încă o dată, aparte nenţa
României din punct de vedere cultural şi
spiritual la Comunitatea Europeană, la ginta

latină, aşa cum o cânta în versuri Alecsandri.
S-a afirmat în istoriografia românească
despre perioada primului război mondial şi
despre deznodământul fericit al acestuia
odată cu crearea României Mari la 1 Decem -
brie 1918 că România a avut atât noroc că
n-a mai avut nevoie de miniştrii. Este desi -
gur un punct de vedere bazat pe unele
realităţi cel puţin în aparenţă, dacă este să
luăm în calcul că, numai cu un an în urmă,
România fusese nevoită să încheie un
armistiţiu cu Puterile Centrale, fiind pără -
sită de aliatul principal - Rusia (ea însăşi
încheind o pace separată cu inamicul, tră -
dând alianţa şi cauza pentru care intrase în
război) – rămânând singură în faţa unei
armate net superioare ca număr de comba -
tanţi, dotare şi pregătire, cu două treimi din
ţară sub ocupaţie şi fără resurse. Mai mult,
România a intrat în război contra unui stat
care deţinea teritorii româneşti – Transilvania,
Bucovina, Banat – dar alături de un alt
imperiu – Rusia – care deţinea alt teritoriu
românesc – Basarabia. Şi totuşi, în mai
puţin de un an de zile, situaţia s-a răsturnat
radical, încât toate aceste teritorii s-au unit
cu România Mică, formând România Mare.
Se poate spune, desigur, că evenimentele au
fost hotărâte la un nivel mult mai înalt decât
al voinţei oricăror factori de putere şi deci -
zie, aşa cum afirmă Gh. Brătianu:
„Veritabilul fundament al unităţii româneşti
nu a fost stabilit nici la Saint Germain, nici
la Trianon, el este rezultatul existenţei însăşi
a poporului român, «enigmă şi miracol al
istoriei din sud-estul european»”. Cu toate
acestea, ţinem să evidenţiem meritul unor
personalităţi care au ştiut să citească mersul
vremurilor şi să-i simtă pulsul, cu atât mai
mult cu cât România nu era o mare putere,
ea fiind nevoită să intre într-un joc periculos
cu un sfârşit incert, „într-o groapă cu lei”,
am putea spune. „Să mă împuşcaţi dacă nu
va ieşi bine” afirma Ionel Brătianu, cuvinte
care nu fac altceva decât să demonstreze
starea de spirit care domnea în rândul elite -
lor ţării şi îndoiala unei mari părţi a acesteia
faţă de riscul asumat. Se observă foarte
multă pasiune din partea elitei româneşti
din toate provinciile, nu doar din România
Mică, prin luări de poziţie care au început
să se intensifice în favoarea Unirii începând
Blajul paşoptist, unde s-a strigat „Noi vrem
să ne unim cu Ţara!” (Vox populi, vox Dei!).
Dăm câteva exemple: Ion Raţiu (unul din
semnatarii Memorandumului din 1892 şi
tribun în oastea lui Avram Iancu) – „Ceea
ce se discută aici este însăşi existenţa
poporului român. Existenţa unui popor însă
nu se discută, ci se afirmă”; Take Ionescu:
„Nu este suficient să adere la această poli -
tică, un grup ci o întreagă ţară. Nu este
vorba domnilor să trăim într-o Românie
mai mică sau mai mare; toate pot să iasă
din războiul acesta, un singur lucru nu
poate să iasă: să rămână lucrurile cum au
fost”; La încoronarea regelui Ferdinand ca
rege al (încă) României Mici, Nicolae
Filipescu îi ura „să împlineşti visul unui
neam împodobindu-te cu titlurile lui Mihai
Viteazul domn al Ţării Româneşti al între -
gu lui Ardeal şi al Moldovei, adăugând pe
deasupra strălucirea purpurei regale; sau
răpus, în cel mai suprem avânt de vitejie al

neamului vei fi totuşi sfinţit ca un erou na -
ţio nal. De nu va fi nici una nici alta grozav
mă tem că nici praful nu se va alege de ţară
şi de dinastie! De aceea, mărirea ce ţi-o
urăm sire, este să te încoronezi la Alba
Iulia sau să mori pe câmpia de la Turda”.
Şi tot el, făcând apel la rege când se discuta

intrarea României în război: „Prin urmare
domnilor, regele actual care nu domneşte
numai pentru el, ci pentru toţi urmaşii lui,
el are cel dintâi datoria ca el să ia iniţia -
tiva şi prin vitejia pe care nu mă îndoiesc
că o are, să lege definitiv soarta noastră de
a lui. Noi avem o singură problemă, unita -
tea naţională; el are două: unitatea naţio -

nală a poporului peste care domneşte şi
întărirea dinastiei în virtutea căreia dom -
neş te”, oratorul cerându-i regelui să „dea
poporului unitatea sacră pentru ca împre u -
nă să facem România Mare, căci în România
Mică nu mai este loc nici pentru noi nici
pentru tine”. Filipescu considera că România
fără Ardeal era „o absurditate geografică, o
fâşie de pământ întortocheată, frântă în semi -
cerc”  dincolo de linia vestică a semicercului
Filipescu prevăzând viitorul românilor tran -

silvăneni astfel: „Şcolile vor fi măturate şi
statuia lui Arpad de pe Tâmpa Braşovului
va fi ridicată din nou ca un simbol al omo -
rârii unui popor”. În concluzie, „Cine nu
înţelege instinctul de viaţă al acestui popor
ce se zbuciumă grozav de furiile morţii, cine
se simte mai aproape sufleteşte de bronzu -
rile grădinilor din Berlin decât de barda
din mâna lui Mihai Viteazul nu are ce căuta

la praznicul nostru”. Nicolae Titulescu: „În
împrejurările de azi, România trebuie să
iasă întreagă şi mare! România nu poate fi
întreagă fără Ardeal pentru că Ardealul e
românismul în restrişte, iar întărirea care
îndepărtează vrăşmaşul e viaţa care chea -
mă viaţa. Ne trebuie Ardealul! Nu putem
trăi fără el! Vom şti să-l avem şi mai ales
să-l merităm”, pentru asta „Vom înlătura
graniţele care de veacuri ne sufocau, care
sunt ca nişte tăieturi adânci în corpul viu al
naţiunii”. La rândul lui, regele Ferdinand
avea următorul punct de vedere: „Eu sunt
un rege constituţional, prin urmare dacă
ţara crede că interesele ei îi dictează să
meargă împotriva Puterilor Centrale, nu în
mine va găsi o piedică în realizarea idealu -
lui naţional”. Şi tot el despre sine: „De la
început mi-am impus această regulă de
conştiinţă: să fac abstracţie de mine însumi,
să nu ţin socoteală nici de originile mele,
nici de familia mea. Să nu văd decât Româ -
nia, să nu cuget decât la ea; să nu exist
decât pentru ea. Nu se domneşte asupra
unui popor pentru sine, ci pentru acel popor.
În aceasta constă onestitatea unui rege”.
Alături de persoana regelui Ferdinand, tre -
bu ie să amintim pe cea a reginei Maria,
personalitate puternică, remarcabilă, spirit
voluntar, prezentă atât pe front cât şi în
spitale, alături de răniţi sau de bolnavi, în
perioada epidemiei de tifos din Moldova,
fără a manifesta temeri faţă de această boală
contagioasă, fatală la acea vreme, lucru care
i-a adus o popularitate de neegalat. Speranţa
în victorie nu a lipsit niciodată, nici măcar
în anii grei din iarna lui 1916-1917, când
toată Ţara Românească şi Bucureştii căzu -
seră în mâinile Puterilor Centrale. Discursul
memorabil şi profetic al lui Nicolae Iorga,
încheiat cu cuvintele lui Petru Rareş „Vom
fi iarăşi ce-am fost şi mai mult decât atât”
avea să se adeverească, doi ani mai târziu,
la Alba Iulia.

Patrimoniul naţional mobil românesc
deţine o serie de 24 de obiecte, de mare va -
loare istorico-documentară, referitoare la
Marea Unire. Ele fac referire la evenimentul în
sine (documente ale Unirii, steaguri ale
delegaţiilor), sunt creaţii artistice referitoare
la Unire (sculpturi) sau aparţin unor perso -
nalităţi ale Marii Uniri. Oferim din acestea
doar câteva din lipsă de spaţiu, fără a mini -
maliza ca importanţă restul:

1. Rezoluţia Adunării Naţionale de la
Alba Iulia din 18 noiembrie/1 decembrie
1918; 2. Manuscrisul original al Cuvântării
lui Vasile Goldiş la Marea Adunare Naţională
de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918; 3.
Bustul regelui Ferdinand al României; 4.
Fotografie de epocă a lui Nicolae Iorga pur -
tând Colanul Ordinului „Ferdinand”; 5.
Chipiu care a aparţinut generalului Eremia
Grigorescu; 6. Baston de mareşal al lui
Alexandru Averescu; 7. Buzduganul regelui
Ferdinand al României; 8. Bicorn al gene -
ralului francez Henri Berthelot.

Restul obiectelor pot fi văzute accesând
legătura:
http://clasate.cimec.ro/lista.asp?selectie-
bunuri-culturale=Ziua-Nationala-a-Romaniei-
Marea-Unire-de-la-1-Decembrie-1918

DRAGOŞ UNGUREANU

PERSONALITĂŢI  ŞI  BUNURI  DE  PATRIMONIU PERSONALITĂŢI  ŞI  BUNURI  DE  PATRIMONIU 
LEGATE   DE  FĂURIREA  ROMÂNIEI  MARILEGATE   DE  FĂURIREA  ROMÂNIEI  MARI

„Foch, saluez! C’est la famille”
(Henri Mathias Berthelot - lors du passage d’un détachement roumain pendant le défilé militaire du 11 novembre 1919)

4. Nicolae Iorga

3. Bust al regelui Ferdinand

2. Goldiș-cuvântare

1. Rezoluție Alba-Iulia

7. Buzdugan

8. Bicorn

6. Baston-mareșal

5. Chipiu
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Miercuri 11 noiembrie
a avut loc la ICR prima
serată, după întreruperea
succesiunii seratelor pe
timpul vacanţelor. Ca de
obicei, beneficiind de o
asis tenţă generoasă, serata
moderată de Preşedintele
UZPR Doru Dinu Glăvan,
anunţa, conform afişului, o serie de inter -
ven ţii de mare interes, din partea invitaţilor
de un înalt profesionalism.

După salutul adresat de preşedinte asis -
tenţei, şi explicaţii legate de o anume întârzi -
ere a noii serii de serate, anunţând şi alte
informaţii privind posibile locaţii, în prima
intervenţie jurnalistul Miron Manega a citit
un text inedit din Eminescu, jurnalistul.

Al doilea invitat Dan Toma Dulciu,
autorul „Mu zeului virtual Mihai Eminescu”,
un distins eminescolog a oferit rezultatul
cercetărilor sale legate de
mult discutatul tragic sfâr -
şit al marelui poet, într-o
abordare holistică, domnia
sa susţinând efectul devas -
tator al administrării unui
tratament medicamentos nepotrivit, în

pofida încrederii de care se bucura în acele
timpuri. Luând cuvântul dr. Corneliu Zeana
a făcut precizări, din punctul de vedere al
medicului speci a list, susţi nând că lui
Eminescu i s-au administrat şi alte tratamen -
te, care în asociaţie, au condus la grăbirea
încetării din viaţă a poetului naţional.

Istoricul de artă Dragoş Ungureanu a
făcut o informare asupra activităţii centrului

de memorie Culturală CIMEC,  care a realizat
o digitalizare a celor mai impor tante infor -
maţii culturale naţionale, insti tu ţie, aflată

sub egida Ministerului Culturii. Invitatul a
prezentat spre exem plificare imagini
inedite ale unor manuscrise aparținând
poetului, precum şi alte documente.

Generalul Mircea Chelaru, invitat la
micro fon, a susţinut cât de inoportună ar fi
discu tarea unor detalii ale sfârşitului tra gic
al lui Eminescu, când prioritar ar fi a se dis -
cuta despre con tri  buţiile operei eminesci -
ene. Reitera, domnia sa, susţi nerea în care
este angajat pentru a face recunoscută
valoarea contribuţiilor lui Eminescu, intro -
ducerea unui nou termen „eminescienția”,
referindu-se la multitudinea de cunoştinţe
ce transpar în opera poetului, dovadă a
studiilor consist ente dobândite în anii de
studiu la Viena şi Berlin. A mai subliniat,
invitatul, efortul enorm pe care l-a depus
Eminescu, ca sluj baş, câştigându-şi exclusiv
existenţa din jurnalism şi nici de cum din
opera literară. Înalta conştiinţă civică a
lui Eminescu, profund implicat în proble -
mele politice, econo mice, sociale ale
timpu lui, devenind o persoană incomodă
pentru onestitatea, patriotismul şi

responsabilitatea civică. Discursul patetic al
lui Mircea Chelaru era de natură a con ta mi -
na audienţa şi a o mobi liza pentru o atitu -

dine civică activă, în momen  te
critice, atât pentru ţară cât şi
pen tru veci nii apropiaţi, dar
şi, în general, pe mapamond.

Şi întrucât serata este şi ocazia trecerii
în revistă şi a eve ni mentelor culturale, ini -
ţiate de UZPR, în încheie re moderatorul
Doru Dinu Glăvan o invită pe dna. Rodica
Subţirelu să prezinte proiectul pe care l-a
iniţiat şi la care s-a lucrat extrem de intens şi
pro fesional pe tot par cursul vacanţei. „Tea trul
fără nume” se numeşte acest pro iect, în care
tineri, mai pu ţin tineri şi chiar vârst nici au
descope rit o inedită metodă de a alunga depre -
 sia, plictiseala, promo vând socializa rea,
comunicarea, jocul, gluma, buna dispoziţie.

Anunţând că viitoarea serată va fi des -
tinată promovării iniţiatorilor acestui proiect,
pentru exemplificare şi convingere a audi en -
ţei asupra seriozităţii proiectului se prezint ă
un moment interpretativ „Înger păzitor” după
„Imortele” de Mary Jan Cruise, pregă tit de
dna. dr. Elena Silvia Săracu. Aplauze înde -
lungate şi flori au fost oferite protago nistei,
membră UZPR, dar şi talentată poetă, picto -
riţă şi activă în societatea civilă prin exper
 tiza profesională.

dr. CLEMENTINA TIMUȘ

Ocarte interesantă și foarte utilă, mină de aur pentru
căutătorii de frumos, ne aduce în fața ochilor, poeta,

publi cista și starostele de cenaclu, doamna Elisabeta Iosif:
Orice semn este o insulă.

Întregul nostru destin, de la răsăritul tainic, până la
apusul implacabil al vieții, este o călătorie plină de obsta -
cole neprevăzute, dar și cu multe popasuri norocoase.
Pelerinajul omului-scriitor la semnele importante ale
pământului acesta, populat din străvechime de înaintașii
daci, este obligatoriu. Iar consemnarea impresiilor, cu ose -
bire a emoției fiecărei întâlniri, ține de esența creatoru lui
de frumos. Geo Bogza, ziarist de vază în secolul trecut,
scria „Cartea Oltului” ca pe o sumă de Note de călătorie,
care, prin potrivirea cuvintelor cu mira talentului său
robust, a dat literaturii române un adevărat curs academic
de reportaj literar. Atât de impresionantă a fost și a rămas
forța descrierii acestui ținut românesc, întins pe cele două
maluri ale râului, încât opul publicat în anul 1943, a fost
apreciat în epocă până și de literații mofluzi ai luminoasei
Franțe. „Cartea Oltului” este, cu adevărat, monumentul
vibrant al unui râu năvalnic.

Doamna Elisabeta Iosif, distins om de cultură și poetă
remarcabilă, a intenționat, posibil, să-și scrie propriile
Însemnări de călătorie, alegându-și un anume instrumental
sentimental de cercetare și evaluare și ținând seama de
cele bra cartea a lui Bogza. A pierdut, însă, din vedere că
inima domniei sale aparține unei poete care este influenț -
ată, aproape continuu, de acordurile pline de mister ale
polifonicei lire. 

Această Carte izvorâtă din fiorul de drumeț al
scriitoarei noastre, va fi parcursă de cititori dintre cei mai
avizați, între care și literații, cei înstăriți cu o individuali -
tate puternică, reflexivă și tot mereu căutătoare de insule
de frumos și de continente de măreție. Fatalmente, informa -
ția culturală este diferită de la individ la individ. Toți am
ascultat și ascultăm murmurul, dialogul dintre cărțile din
biblioteca noastră: fiecare dintre noi aude ceva, dar alt ce -
va decât alți îmbol năviți de clinghetul cuvântului ce  răsună
ca un clopoțel în catedrala cărții de citit. Într-un fel vede o
călătorie hiperbo listul Calistrat Hogaș, cu totul altfel, umo -
ristul de geniu Jerome K. Jerome, ca să nu mai vorbim
despre anonimul Moș Ghiță, fratele bunicului, care, ajuns,
ca infanterist, la Budapesta, iată ce a reținut el din tot pei -
sajul războiului 1 mondial: „bogdaproste, Doamne, că
văzui Dunărea!”, deși, în țară, fluviul curgea la numai 60
de km de satul lui, dar nu l-a interesat.   

Fin observator, ochiul Elisabetei Iosif ajunge la miezul
emoțional al semnului privit și îl atinge inconfundabil cu
îngerul plin de lumină al cuvântului poetizat. Când nu ești
sincer în spovedania scrisă, diavolul se bucură ca un copil
și îți ia totul, inclusiv încrederea în steaua ta de scriitor, iar

cititorul, negăsind fascinație, dă din umeri a surprindere. 

În tot ceea ce a creat, doamna Elisabeta Iosif s-a ținut
departe de superficialitate, mergând întotdeauna după un
principiu fundamental al întemeietorului de cuvânt: vino cu
ceva serios în creația ta: vino cu tine. Dincolo de acest
principiu este erezie, iar scriitoarea cunoaște bine această
dogmă a construcției din beton de slovă. 

Observăm că, în această carte plină de informație și
lirism, autoarea, în neliniștea-i zămislitoare, vine cu propu -
neri de suflet acolo unde consideră că „semnul” ar avea
nevoie de contribuții: cu sensibilitate artistică, Elisabeta Iosif
aduce „îmbunătățiri” pentru a-i mări strălu cirea și a-i
devoala semnificația, dar fără a provoca daune misterului
acelui semn. Exemplele sunt mai multe, dar voi da aici
numai unul. În evocarea Maramureșului, iată ce crede scri -
i  toarea, dincolo de tiparele de basm cunoscute: ...vara
mara mureșeană are o culoare specială. Lumina de august

spre septembrie, translucidă, prelinsă peste căpițele de pe
dea luri în armonia lor cu munții, conturează silueta bise -
ricilor de lemn, unice în Europa, făcând mai lesne
legătura dintre pământ și lumea celestă.

Cartea fiind, în bună parte, descrisă de domnul Ștefan
Dumitrescu în Prefață și, într-o altă interpretare, de
domnul Geo Călugăru în Postfață, voi mai atrage atenția
numai asupra unui „semn” cu o semnificație istorică dintre
cele mai importante: zona unde s-a conturat Cultura Comana,
cea despre care ne amintește, în cuvinte de aur, Nicolae
Iorga:Când Occidentul a pornit spre Orient, când răsări -
tul și-a dat mâna cu apusul, când Nordul a vrut să se
întâl neas că cu Sudul, aici s-au întâlnit. Localitatea
Comana a fost clădită pe locul unei mlaștini, la 35 de km,
sud, de București, toponimul fiind menționat într-un hrisov,
la �7 septembrie 1461, de către Vlad Țepeș. Așadar,
așeza rea este construită pe o mlaștină, precum Palatul
Versailles, cel ridicat în 30 de ani de muncă neîntreruptă
și unde au murit 10 mii de muncitori, dar nu în accidente
de muncă, ci de malarie.

România este o țară plină de istorie. În lipsa resurselor
financiare consistente, această istorie bimilenară este puțin
cercetată și mai puțin lămurită, cu toate eforturile meritorii
ale specialiștilor. La începutul lunii octombrie a.c., distinsul
ambasator al Chinei la București afirma, în cadrul unui
cere monial, că popoarele român și chinez prezintă, printre
multe altele, și o însușire comună de aur: aceea că au la
baza existenței lor o istorie antică, zestre ce impune pres ti -
giu, respect și spune mult pentru lumea de azi. Vizitând
premeditat centrele nemuritoare ale vechii și bogatei spiri -
tualități românești, distinsa poetă Elisabeta Iosif a făcut în
această valoroasă carte și un exercițiu de admirație a pro -
pri ilor peisaje din suflet. 

Te apucă o frică atunci când pornești la scrierea unei
cărți și nu te părăsește decât atunci când termini cartea. În
orice carte, o poveste de dragoste e crucială. Aici este vor -
ba despre dragoste pentru neamul românesc, cu toate semnele
și legendele lui. Și legenda, prin adăugiri, mai mult sau
mai puțin fructuoase, tot adevăr se numește.

Orice semn este o insulă înseamnă o carte ce dă încă o
viață semnelor daco-românești. Această carte este încă o
statuie a spiritualității noastre.

Doamna Elisabeta a vrut să scrie reportaje de călătorie,
dar a ieșit o poezie în proză de toată frumusețea, încât ne
simțim îmbiați să-i urmăm exemplul magic: acela, ca ple -
când în chip de turiști spre atrăgătorul Horezu, să ne
trezim și noi, pentru o clipă, semizei într-un seducător
Olimp ro mâ nesc. Aceste rânduri ale mele au luat startul,
ghidate pe o recenzie de carte și s-au încheiat, iată! ca un
îndemn stă ruitor, adresat iubitorilor de artă, să citească
acest Jurnal de călătorie atât de original și pigmentat cu
multe surprize în frazele strălucite, dar și cu avertismente
în adâncul cuvintelor.

MARIAN DUMITRU

*) Elisabeta Iosif – „Orice semn este o insulă” - Ed. Betta - 2015

Serata „Eminescu, jurnalistul”Serata „Eminescu, jurnalistul”

Doru Dinu Glăvan - moderatorul seratei

O statuie O statuie 
a iubirii a iubirii 
de țarăde țară**
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Prof.univ. IOANA UNGUREANU

Prima di tràcciare in breve il volto della personalità di
spicco di Dinu Lipatti per l’occasione de 50 (cin -

quan tesimo) aniversario della sua morte (1950) vorrei
ricordare il suo motto: riguardando la musica nel senso
come “l’arte e una cosa molto importante seria di digni -
tosa”. „Non vi servite della musica ma servite la con
umiltà” Nel 1917, la città di Bucarest èra sotto l’occupa -
zione tedesca gran parte della popolazione si rifùgiò nella
regione della Moldavia per diverse epidemie, comme la
fame con tutte le sue consequenze. Anna e Teodoro Lipatti
aspettavano un bambino, motivo molto serio per non
abbandonare la città. Il 19 Marzo e natto un bambino molto
gracile che riceve il nome del nonno paterno nel desiderio
di fare anche il piccolo Dinu – grande passione per la
musica, una tradizione famigliare continuata in casa Lipatti
dal padre violinista che aveva studiato con Carl Flech e la
mamma pianista dalla famiglia Racovicianu, una famiglia
bene stante e molto conosciuta nella regione Oltenia. Nella
casa Lipatti si svolgevano con regolarità le serate musicali,
atmosfera in cui cresce il bambino. All’età di due anni
intona i suoni prima di articolare delle parole. Dopo poco
tempo ascoltando la mamma al pianoforte, riesce a scoprire
sulla tastiera un preludio di Bach, in cui si sentivano
sbocciare le qualità che più tardi diventassero eccellenti
come: la musicalità, l’inteligenza la perspicacia e la perse -
veranza, acutezza della mente nell’osservare come sono
fatte le cose intorno a se (sviluppo delle fotografie ripara -
zione della radio, l’umor e la forza di portare alla fine tutte
le cose – la tenacia, costanza, perseveranza). Tutte queste
qualità hanno impressionato i suoi maestri che il primo fu il
compositore Paschill che trascriveva tutte le piccole com -
po sizioni suonate ad orecchio di piccolo Lipatti, conservate
con affetto dal padre. Nello steso tempo,
il padre chiama un medico per curare il
bambino che aveva una salute molto
fragile. Con la nascita del fratello
Valentino - lui compone delle nine nane –
motivo per il quale la mamma decide di
farlo pianista, non violinista come ave -
vano deciso con George Enescu all’età di
5 anni. Nel 1925 all’età di 8 anni i genitori
decidono di smetere le lezioni di violino
portandolo a uno dei più grandi
compositori romeni – Mihail Jora. Con lui
studia solfeggio, armonia e pianoforte per
quattro anni. Dopo le probe dell’orecchio
musicale armonico-melodico e i quaderni
di piccole composizioni, il maestro scopre
una dotte eccezionale per l’improvisa zio -
ne. Nell 1942 un direttore afferma: L’arte
d’improvisare dell giovane genio romeno
supera quella di Busoni. Studi elementari
fatti privatamente – l’educazione è stata
fatto secondo le sue inclinazioni: l’amare
per il bello, per la lettura per i viaggi
l’asciando il tempo libero per lo sviluppo
delle altre attitudini (inclinazioni). All’età di 11 anni il
maestro Mihail Jora lo presenta all Conservatorio –
entrando alla classe della cèlebre Florica Muzicescu
profesoressa rinomata nell conservatorio della capitale. I
due grandi insegnanti cercavano di convingere il bambino
che senza uno studio severissimo, di lunga durata non si
può realizzare nell’arte musicale niente di serio – al
contrario di quello che volevano i suoi genitori – di presen -
tarlo al publico come un bambino prodiggio. Nella for -
mazione artistica nei periodi dell’infanzia e l’adolescenza
sono state due correnti. Quella dei genitori – e dei profes -
sori contrari intransigenti fino alla rigidezza - contrari alle
manifestazioni di vedet. Lipatti, con la sua inteligenza
apreso tutto quello che èra di buono. 1. L’esigenza con se
stesso. 2. La rigorosità nello studio. 3. La convinzione
ferma della propria potenzialità artistica che gli dava l’ener -
gia necessaria per cesellare continuamente le sue dotti con

le quali la natura lo aveva
creato. Il compositore
Franc Martin sottolinea
“La mo destia e la
conscienza dell suo valore
sono identiche”. Tutti
questi eloggi, ricevuti
all’età di 17 anni rappre -
sen tavano nello stesso
tempo l’eloggio rivolto alla
pedagogia musicale rome -
na, che nell periodo della
borghesia molto ricca,
aveva contribuito ai primi
passi fatti con molta fattica
mandando i figli di studia re
all estero e poi di ritornare
con entusiasmo a casa per
aiutare i giovani desiderosi
di cultura a studiare dopo il
modello delle scuole tedes -
ca, francese e italiana. Che
avrebbe fatto Lipatti all’es -
tero senza il clima musicale in cui era cresciuto, senza la
scuola di composizione seria di Mihail Jora e pianoforte di
Florica Muzicescu. Tutte le grosse
personalità che gli sono state vicine nell’arco della sua vita,
sono state colpite non dal cosidetto genio del bambino, ma
dalle sue capacità realizate atraverso uno studio rigido, in
tempi lunghi, una carierra costruita mattone per mattone
sostenuto moralmente ed economica mente dalla famiglia,
all’inizio, e più tardi (dopo il ’43) quando si rifuggiò in

Svizzera, nell tempo della seconda guerra mondiale) dove è
stato accolto da una società umana e generosa, che gli anno
meso a disposizione una villa vicino a Ginevra “a
Chenebourg”. La sua passione per il pianoforte e
composizione l’hanno obligato di rinunciare alla direzione.
Lo studio si svolgeva secondo un piano di lavoro molto
serio e personale in cui si proponeva di efettuarlo per un
certo periodo. Il programma era costituito nella maniera che
gli permetteva di mantenere nelle migliori condizioni intero
repertorio esistente da una parte (fino a un certo periodo) –
e dall’altra parte di studiare nuove opere musicali. In questo
modo era arrivato ad avere fresche nella memoria e nella
technica più di 15 concerti per pianoforte e orchestra e
cinque programmi separati per recital. I programmi per
suonare da solo contenevano una ricca varietà di stili dalla
musica preclassica fino alla musica contemporanea incluse
le più rappresentative opere dei compositori romeni. Il

repertorio di Dinu Lipatti èra di
fatti molto più grande di quello
con quale si affermava in
publico. Secondo il suo concetto
un opera musicale non si doveva
solo sapere, ma sopra tutto si
doveva capire da tutti punti di
vista technico ed inter pretativo.
Questo processo era svilupato
molto lentamente per la
maturazione  della sua conce -
zione interpretativa, legata in
modo singolare a ogni lavoro in
parte. Analizando cirendiamo
conto dell’impressionante
modello di studio, con quanta
sapienza aveva progettato il

piano di lavoro fino al 1957 quando erano pocchi mesi
prima della sua fine nel 1950. Il rego la mento di concorso
tropo piccolo prese il secondo premio, nel 1932 a 15 anni
assolve il Conservatorio, prende il primo premio George
Enescu, con “la suites” Șătrarii (i zingari). Nel 1936, prima
audizione direttore Mihail Jora, Atheneo Romeno; 1937 –
giugno a Parigi, direttore, George Enescu, ottiene anche la
medaglia d’argento della Reppublica Francese; 1933 –
debuto al Atheneo Romeno, direttore Alfred Alessandrescu,

concerto in mi bemolle di Liszt; 1933 – a 16
anni, al concorso di Viena nella giuria grose
personalità: Backhaus, Sauer, Turcinski, Loupka
Colessa, Alfred Cortot, Clemens Kraus, prende
il secondo premio (300 candidati, 15 probe
eliminatori). Nella stesa Vienna, con 40 anni
prima George Enescu consigliato da Eduardo
Caudella era andato a studiare al eta di sette
anni. Lipatti invece veniva dalla scuola romena
di composizione. 1934 – La mamma contro la
volonta del padre decide di farlo studiare a
Parigi presso l’Ecole Normale de Musique,
scuola privata sotto la direzione di Alfred Cortot
e Paul Dukas. Lipatti studia pianoforte con
Alfred Cortot asistente Yvonne Lefébure,
composizione con Paul Dukas. Più tardi dopo la
morte di Paul Dukas ha studi ato con Nadia
Boulanger e Igor Stravinschi, direzione
orchestra con: Alexanian e Charles Münch. In
quel momento Paul Dukas Ivonne Lefébure e
Alfred Cortot riconoscono che anno a loro non
un alievo, ma un artista di alta classe formato
artisticamente e culturalmente musicale (aver
studiato profundamente solfeggio armonia

contrapunto, composizione e direzione, era il momento solo
di affermarsi). Alla fine del primo trimestre, Paul Dukas
afferma: “Eccezio nalmente dotato deve lavorare solamente
per la realisazione e attraverso l’esperienza personale alla
com pleta padronanza completa del suo talento”. Sempre
Paul Dukas, in un intervista dichiara: “il giovane romeno
Dinu Lipatti è il migliore studente mio e nello stesso tempo
un remarcabile virtuoso del pianoforte. Credo che sarrà un
secondo George Enescu”. Yvonne Lefébure: “Con tutta la
sua technica eccezionale per i suoi 17 anni e con un senso
musicale eccezionale una mente organizata si è dimostratto
il più attento e modesto studente”. Alfred Cortot: “Al assis -
tenza del coro di interpretazione vi presento un giovane
maestro non un allievo”; dopo la prima interpretazione di
Lipatti, Cortot continua: “avette qualcosa da obiettare,
signori? Io non ho niente, e perfetto!”

IL CONGRESSO INTERNAZIONALE IL CONGRESSO INTERNAZIONALE 

DINU LIPATTIDINU LIPATTI
(1917-1950) - SINAIA 1990

DINU LIPATTI

ALFRED CORTOT
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Halucinant, acesta e cel mai potrivit cuvânt
pentru prestaţia preşedintelui Iohannis

la întâlnirea cu manifestanţii din Piaţa Uni -
ver sităţii, de duminică seară, 8 noiembrie.

Halucinant pentru că, după un an de
domnie liniştită, pigmentată cu plimbări şi
ieşiri mondene, după o activitate intensă pe
facebook, după drama fără sfârşit cauzată
de incendiu şi după toate convulsiile din
ultimile zile, el se rezumă să spună, pe un
ton neutru, apatic şi deja foarte sâcâitor,
doar atât: „am reţinut ideea”!

El e perfect de acord cu Piaţa, dar cei de
acolo aşteptau poate soluţii, măcar promisi -
uni, ceva idei din capul preşedintelui care
să-i anime, dar, de fapt, tot ei sunt cei care-i
sugerează şefului de stat ce trebuie făcut şi
acesta, ca un Robocop updatat, repetă după
ei ceva de genul: da, şi eu cred că nu-i cazul
de alegeri anticipate! 

Din momentul în care a luat decizia să
vină în Piaţă, chiar atunci, când a anunţat
acest lucru, Iohannis a făcut o greşeală pe
care nu ştim pe seama cărui factor s-o
punem, el a spus, redăm cu aproximaţie, că
va veni în Piaţă să se vadă cu protestatarii,
într-o zi şi la o oră, care nu vor fi anunţate,
evitând, astfel, să se expună în media.
Preşedintele ori n-are noţiunea şi semnifi ca -
ţia termenilor ori ne crede pe noi toţi nişte
proşti… cum poţi spune că eviţi media, din
moment ce toată lumea ştie că acolo erau
zeci de care de repor taj ale tuturor televi -
ziu nilor importante şi alte zeci de ziarişti
printre manifestanţi?! 

În acel moment trebuia să devină clar
pentru toată lumea că el urma să mai facă iar o
baie de mulţime şi, sincer, spunem că nu era
deloc cazul, nu trebuie să ieşi tu bine, ridi -
cân du-te pe durerea sfâșietoare pricinuită
de dispariţia şi suferinţa atâtor tineri! Asta
n-a fost deloc un lucru bine făcut, domnule
Preşedinte!

Dar, de fapt, ce a făcut Iohannis bine în
primul an de mandat, sau chiar înainte???

Încă înaintea campaniei electorale se
ştiau „lucruri”, mai mult sau mai puţin pro -
ba te despre el, cum că ar fi implicat în
trafic de copii, meditaţii care îţi aduc averi,
probleme în consiliul local la Sibiu, se mai
ştia că e neamţ şi că ăştia fac lucruri temei -
nice, „ein Mann, ein Wort”. Sibiul era un
model de oraş, dar nu, neapărat, un model
de administraţie, recenta descoperire, că ani
la rând, clădiri importante nu aveau aviz
ISU, argu mentează afirmaţia… şi câte alte
„nerezolvate” or mai fi fost acolo!

Molcomul Klaus atrăgea, însă, simpatii
tocmai pentru că era molcom, vorbea rar,
apăsat, dar nicidecum foarte convingător,
stârnea zâmbete, el, chipurile, făcea... „ lucrul
bine făcut”!

A instrumentat, ciudat de perfect, campania
electorală… spunem ciudat pentru că sigur
factorul extern a avut rolul său şi, aşa, a
ajuns în turul doi în luptă cu Ponta, un medi -
ocru, dar care avea un partid puternic de
corupţi în spate şi nimeni nu se îndoia că

noul Titulescu n-ar ieşi preşedinte, mai ales
că şi sondajele îl dădeau câştigător detaşat.

Desemnarea sibianului a venit într-o mu -
tare la plic... să nu spună nimeni că cele
câteva sute de mii de votanţi, din diaspora,
au fost cu toţii de partea neamţului, dar
chiar şi aşa dacă era, tot nu iese la socoteală!

A doua zi după alegeri, tot-românul şi-a
dat seama cu cine are de-a-face în momentul
când noul ales a spus că: „vreau să fac
guver nul meu”, afirmase asta şi-n campa -
nie, dar nu-l lua nimeni în serios, pentru că
nu-l vedeau să ajungă preşedinte. Acum el
făcea ceea ce nu se face niciodată, din cea
mai înaltă demnitate a statului, el era pe faţă
cu formaţiunea politică care l-a susţi nut, asta
nu se face, într-o democraţie adevărată, el
trebuia să reprezinte interesele întregului
popor şi să se delimiteze de acţiunile şi inte -
resele partidelor politice. N-a făcut asta,
nici atunci, imediat după alegeri, şi nici până
azi! Imensă greşeală!

Cei tineri, care acum sunt în Piaţă şi cer
demisia întregii clase politice, au fost cei
care l-au votat cu entuziasm, au sperat, au
aşteptat rezultate, asteaptă şi azi, dar situaţia e
din ce în ce mai instabilă, domnul preşedinte
comunică cu noi pe facebook şi vine 23 de
minute într-o piaţă deşertică în comparaţie
cu serile când erau acolo câteva zeci de mii.
I-a ieşit şi de această dată calculul, calcul la
rece, german. Va putea spune oricui că el e
omul dialogului, dovadă că a fost prezent în
mijlocul mulţimilor revoltate şi că a reuşit să
creeze „punţile de comunicare de care avem
nevoie”. Chiar şi aşa puţini câţi au fost, du -
minică seară ,în Piaţă Universităţii, niciunul
dintre demonstranţi, chiar partizani înfocaţi
ai lui, care la alegeri ziceai că-s în transă, deci
nimeni n-a mai fost sedus de puţinele, dar
„adâncile” monosilabice vorbe ale Marelui
Centaur!

Ei se lămuriseră cu două zile înainte,
atunci când Klaus anunţase mare party la
Cotroceni, putea veni oricine, şi eu şi tu şi
el, adică membrii societăţii civile, oricine...
dar nici aşa! 

S-a trecut la trierea celor 5 mii de candidaţi,
de fapt el ştia cine va fi prezent, înainte de
a rosti public intenţia de a chema reprezentanţii
străzii la consultări. 

Au fost acolo indivizi care-şi afirmau
independenţa totală, ei se revendicau doar
dintre oamenii Pieţei, dar uşor, uşor apăreau
date depre neprihăniţii care aveau în spate
ong-uri şi alte susţineri, care mai de care mai
scabroase, de la Mungiu-Pippidi la Soros
sau la alţi guvernatori ai Deltei!. 

Cam asta era tabloul idilic în care preşe -
dintele Iohannis plasa societatea civilă de la
noi. Oamenii nu-s proşti, aşa cum crede el
în tăcerea lui superioară, oamenii şi-au dat
seama de manipularea ordinară de la Cotro -
ceni şi l-au taxat imediat, au fost din ce în
ce mai puţini în Piaţă, ei clamau cu forţă, că
nu se identificau cu cei primiţi la Palat, erau
scâr biţi să constate inutilitatea mesajelor lor,
ştiau că acestea nu vor avea niciun ecou.  

Într-un dispreţ total, preşedintele a negli -
 jat membrii adevăratelor organizaţii ale for -
ţelor civice naţionale, cum a fost şi Fede ra -
ţia „Societatea Civilă Românească”. Ne a -
vând verde pentru marea dezbatere, am stat
pe la porţi, alături de alte 5000 şi nu ne-a
rămas decât să mergem, seară de seară, în
Piaţă şi să sperăm că Mesia din Cotroceni va
coborî totuşi printre noi. După suspens-ul
creat de preşedinte că vine incognito într-o
zi şi la o ora secretă, ar fi trebuit să ne sim -
ţim mândri că ne face o astfel de onoare,
nu!? Spunem aici că el ar trebui să se simtă
onorat că duminica a mai găsit câţiva înfri -
gu raţi acolo!

Ca de obicei, preşedintele nu vorbeşte
mult, el e un bun ascultător şi duminică,
înconjurat de mai mulţi oameni ai serviciilor,
decât de oameni ai Pieţei, a răspuns acestora în
stilul lui. I s-a cerut, imperativ, să reducă
numărul aleşilor de la 600 la 300, a fost de
accord, la fel şi cu anticipatele, a fost şi aici
aproximativ de accord. Un tânăr l-a abordat
tranşant şi i-a recomandat preşedintelui să
treacă de la pasivitate la acţiune. În această
frază cheie, găsim întregul spectru al activităţii
sale timp de un an de zile în cea mai înalta
funcţie de stat, practic tânărul a spus-o din
convingere şi a subliniat cu asta că preşe din -
tele său n-a făcut nimic, a fost pasiv şi că ar
fi cazul totuşi să mai şi muncească, să acţio ne -
 ze! Aşa am decriptat noi, dacă altcineva are
altă părere să ne spună! Ce credeţi că a răs -
puns Iohannis la crucialul îndemn „să treceţi
de la pasivitate la acţiune”? Răspuns: „Am
reţinut ideea”! Genial!

Ar fi genial dacă n-ar fi foarte periculos
şi condamnabil. Putem oricând să asociem
acest răspuns ironic, în doi peri, fără alte lă -
mu riri (deh, preşedintele nostru e un tăcut!)
cu o sfidare la adresa aceluia care i-a făcut
această recomandare şi prin extensie, la în -
treaga naţie.

Preşedintele nostru nu-i deloc atent la
subiecte sensibile, nici la nuanţe, şi nu e bine,
dar dacă, totuşi, e convins că le controlează
şi doar răspunde cinic, atunci e o problema,
el e cel deştept şi noi suntem cei proşti!

Într-un astfel de climat îi va fi din ce în
ce mai greu să conducă ţara, iar pentru omul de

rând, care l-a votat, va fi o mare dezamă gi -
re. El este preşedintele tuturor românilor, nu
trebuie să se înconjoare numai de oamenii
unei singure laturi a scenei politice, chiar
trebuie să ignore apartenenţele şi să promo -
veze competitivitatea pe care atât a invocat-o în
campania electorală.

Strada și societatea civilă au cerut schimbarea
întregii clase politice, el crede că nu trebuie
să se simtă vizat, dar el trebuie să ţină cont
că se află în fruntea acestei clase politice şi
că va veni, sigur, o zi când va trebui să dea
socoteală, în faţă întregii naţiuni, pentru ce
se întâmplă şi nu-i vor ajunge 23 de minute
să facă acest lucru!  

Societatea Civilă Românească așteaptă
de la Președinte să-i rețină ideile exprimate,
verbal și în scris, cu ocazia întâlnirilor de la
Cotroceni din 06.11.2015 și din stradă.

Moțiunea societății civile către toți politi -
cienii și guvernanții României, inclusiv pentru
domnul Președinte a fost înmânată consi lie -
rilor dânsului și este tabu în relațio narea
poporului și”aleși„ de acum înainte.

În ceea ce privesc propușii la funcția de
Prim-ministru, am spus-o și la Cotroceni, și
o mai repetăm și acum, țara, strada și socie -
tatea civilă doresc și au nevoie în acest mo -
ment de un independent și un tehnocrat care
să scoată țara și criza politică din situația
catastrofală în care se află. Din lista scurtă
prezentată de mass-media, cel mai potrivit
ar fi dr. Călin Georgescu.

Sperăm să rețină și această idee!

Dipl.ec. PETRE RĂCĂNEL
Președintele Federației Societatea

Civilă Românească

IOHANNIS: „AM REŢINUT IDEEA”IOHANNIS: „AM REŢINUT IDEEA”
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Istoria  unui  manuscris

Fratele meu, poetul Nicolae Labiş (2 decembrie 1935
- 22 decembrie 1956) ocupă un loc distinct în evolu -

ţia poeziei româneşti fiind recunoscut plenar ca un talent
neobişnuit, ca o mare speranţă. „Copil minune al poeziei”
(Nicolae Manolescu), „buzdugan al unei generaţii” (Eugen
Simion), Nicolae Labiş a luminat meteoric cerul întunecat
al literaturii timpului. „A ars scurt şi orbitor răscolind
mires mele pământului” (Tudor Vianu).

Deşi a trăit doar 21 de ani, a scris surprinzător de mult.
Opera lui, cu precădere poetică, însumează peste 1500 de
pagini (vezi ultimile apariţii la Ed. Lidana din Suceava, vol.
„Opera magna” 2013 şi Adenda: „Poezii inedite” 2015,
ambele volume fiind îngrijite de domnul Nicolae Cârlan,
cercetător împătimit al universului labişian.

Privite în ansamblu, cu toate limitele şi frământările
juvenile, poeziile lui ne încântă prin sinceritatea şi puritatea
sentimentelor, prin maturitatea  şi cutezanţa ideilor, prin
lirismul cuceritor.

În acel deceniu obsedant de după 1950 a reuşit să
spargă dogmele proletcultismului, să se înscrie cu demni -
tate în marea tradiţie culturală a ţării, şi să întindă punţi de
iubire către marile valori universale.

A fost într-o permanentă luptă „luptă” cu inerţia. „A fost
nu numai poet, a fost o conştiinţă”. (Tudor Vianu)

Îmi este greu să exemplific în câteva pagini multitudi -
nea aprecierilor despre poeziile fratelui meu. 

Doresc însă să atrag atenţia asupra câtorva poezii, de
referinţă, care au preluat teme şi motive literare de circu la -
ţie universală, recompuse original într-o viziune tragică, tul -
bu rătoare, împletită cu un straniu presentiment al morţii.
Mă refer la poezia „Meşterul” cu care deschide programatic
volumul „Primele iubiri”, la „Mioriţa”, la „Albatrosul ucis”
şi mai ales la „Moartea căprioarei” a cărei geneză vreau să
o relatez.

În timpul secetei din anul 1946, într-o zi toridă de august,
un copil din vecini ne-a adus cumplita veste: „A secat Suha!”.
Era de necrezut. Pârâul, care străbătea satul cu un bogat
debit de apă, să sece? Fratele meu m-a prins în grabă de
mână şi m-a scos din casă pentru a vedea groză via. Doi
copii, desculţi, alergând prin colbul fierbinte al drumului
către marginea dinspre munte a satului. Acolo, în locul
bulboanei adânci, unde ne scăldam cu ceilalţi copii toată
vara, am văzut o mocirlă pământie în care agonizau câţiva
peştişori alburii, zvâcnind din codiţe. N-am să uit privirile
înfometate ale copiilor care încercau să-i prindă. Arun cân -
du-se până la brâu în nămol, fratele meu a reuşit să pescu -
iască doar 4 raci pe care mi i-a aruncat cu dibăcie în poală.
Până acasă, cleştii lor ascuţiţi mi-au însângerat pulpele, dar
am răbdat usturimea. În seara aceea am mâncat doar raci
fierţi. Eu m-am îmbolnăvit. A doua zi tata a hotărât să ne
caute hrană în pădure. L-a luat şi pe fratele meu la acea
tainică vânătoare, înduplecat de rugăminţile lui insistente.

După opt ani, copilul din Mălini, devenit un tânăr poet
încrezător în talentul său, era chemat de forţele tainice ale
destinului să emoţioneze cititorii prin sensibilitatea şi
puritatea lirismului, hotărât să lupte cu inerţia vremii,să
spargă dogmele proletcultismului şi să se integreze firesc în
marea tradiţie culturală a ţării.

În vara anului 1954 a sosit acasă pe neaşteptate. Pleca -
rea din Bucureşti împreună cu Fănuş Neagu, amândoi având
delegaţii de documentare, după uzanţele ziaristice ale
timpului. Fănuş urma să rămână o seară la Cornu Luncii
(sat limitrof comunei Mălini) la sora lui, Marcela, profesoa -
ră la şcoala din sat.

A intrat pe poartă în timpul amiezii şi, după
îmbrăţişări, după scurte explicaţii şi-a răcorit
faţa cu apă proaspătă de la fântână, apoi ne-a
oferit darurile pregătite cu grijă. Cele mai multe
erau pentru Teodora – Dorinuţa, sora mai mică. I
le arăta pe rând, ţinând-o pe genunchi,
improvizând versuri adecvate fiecărei jucării:

„Cuţunache, jigărâtul,
Pe Bogheta a gonit-o,
Până când de frică, biata,
A scăpat oul şi gata.
Cuţunache, şugubăţ,
L-a păpat cu coada băţ”
(A folosit nume reale, din ograda casei)

La masă a gustat câte puţin din bucatele preparate cu
grijă de mama, apoi, peste puţin timp putea fi văzut călă -
rind pe malul pârâului Suha Mare, spre munte. Împrumu -
tase un cal de la un vecin pădurar ca să poată ajunge mai
repede în Poiana Mărului, satul natal. De ce galopa pe
malul apei şi nu pe drumul mare? Ce amintiri îl chemau?

În dreptul bisericii din Poiana Mărului s-a oprit pe
peluza spaţioasă a şanţului, a descălecat şi a legat calul de
un plop înalt. Acolo se înşiruiau fără soţ plopii plantaţi de
tata şi de flăcăii din sat cu ocazia construirii bisericii.

Acolo, aşezat pe iarba şanţului înalt, cu coatele pe genunchi
şi cu capul în palme privea gânditor spre dealul împădurit,
învăluit de umbrele înserării.

Un flăcău din vecini, care venea de la pădure cu o căruţă
de lemne, văzându-l, a crezut că poate este bolnav şi a
anunţat-o pe mama.

Alarma fusese falsă. După puţin timp fratele meu s-a
întors teafăr, dar tăcut şi îngândurat.

A mâncat frugal şi s-a închis în camera unde urma să se
culce, motivând că are ceva de scris. 

Era o noapte senină de august, cu lună plină. Speram să
iasă din cameră şi să stăm de vorbă ca altădată. Tata s-a
întors obosit de la o şedinţă şi s-a retras lângă surioara mea,
să o adoarmă. M-am culcat şi eu lângă ei. Pe la miezul
nopţii fratele meu a intrat în vârful picioarelor în bucătărie
unde mama încă mai trebăluia. A rugat-o în şoaptă să îl
asculte:

„Seceta a ucis orice boare de vânt,
Soarele s-a topit şi a curs pe pământ...”
La prima audiţie nocturnă, prima apreciere elogioasă a

mamei. Emoţionat şi puţin jenat a decis să plece a doua zi
la Bucureşti cu gândul de a publica poezia. Vara, când şefii
de la reviste erau în concediu, se putea obţine mai uşor
acordul pentru tipar.

A plecat dis de dimineaţă, când eu mai dormeam. În
rapidul de Bucureşti s-a întâlnit cu Fănuş Neagu, care s-a
arătat surprins de graba cu care fratele meu se întorcea în
capitală dar a înţeles că motivul era o poezie deosebită pe
care dorea s-o publice cât mai repede. Solicitat de Fănuş să
i-o arate, a constatat că cele două foi transcrise cu grijă nu
erau nici în servieta cu manuscrise, nici prin buzunare.
Înţelegându-i supărarea, Fănuş a încercat să-l liniştească în
glumă:

„- N-ai scris-o tu, mai scrie-o odată!”
Nici în tren şi nici la Bucureşti fratele meu nu a putut

reface integral textul iniţial al poeziei (după cum mi-a
mărturisit ulterior şi după cum se vede din ciornele rămase
în manuscris).

În dimineaţa plecării lui de la Mălini, am găsit textul
poeziei şi curioasă l-am citit cu emoţie. Pentru prima oară
am realizat că fratele meu este un mare poet. În aceeaşi zi
am expediat cele două foi prin poştă şi astfel poezia
„Moartea căprioarei” a fost publicată în revista „Viaţa
Românească” din luna octombrie 1954. Autorul, Nicolae
Labiş, nu împlinise 19 ani. La puţin timp după apariţie, în
preajma zilei mele de naştere, am primit un colet „cu valoa -
re” de mărimea a două cutii de chibrituri.

Am recunoscut scrisul expeditorului şi am bănuit că este
un dar aparte. În cutioara albastră se afla un strat bine pre -
sat de bombonele. Dezamăgită, am aruncat darul: ce glumă.
Dar, din interior s-a rostogolit un ceas micuţ, cu brăţară de
argint şi cadran aurit. Fusese înfăşurat într-o mică scrisoare
de mulţumire încheiată cu urarea tradiţională: La mulţi ani!
Primul meu ceas era cu totul aparte. L-am purtat cu drag
mult timp, chiar şi după ce s-a defectat. Îmi amintea de el.

Prof. MARIA  MARGARETA  LABIŞ

NICOLAE LABIȘ
și sora sa MARIA  MARGARETA  LABIŞ

Camera în care Labiș a scrisCamera în care Labiș a scris
poezia „Moartea căprioarei”poezia „Moartea căprioarei”



7Cronica Timpului Anul 1, Nr. 11, decembrie 2015

LINIA DE MIRĂ

La un prânz cu diplomaţi occidentali recent sosiţi
pe malurile Dâmboviţei, autorul acestor rânduri, ca
simplu cetăţean, acum cu o dublă identitate - rezervist în
Clubul Militar Român de Reflecţie Euroatlantică şi
jurnalist free-lance – a ridicat problema apărării
teritoriului european dintre Prut şi Nistru. Asta pen -
tru că, în luna aprilie 2015, la Chişinău a poposit
locţiitorul Comandantului Suprem al Forţelor Aliate
din Europa, generalul Sir Adrian Bradshaw, care,
după întâlniri cu oficiali din Republica Moldova, a
urmărit un exerciţiu al militarilor români, britanici,
moldoveni și americani. Apoi, generalul Bradshaw a
afirmat că: „Vrem să le arătăm ţărilor care nu sunt
membre ale  NATO că statele aliate conlucrează foarte bine
şi sunt pregătite să acţioneze în orice situaţie.” Întrebarea,
pentru interlocutorii de peste Ocean, era dacă asta
înseamnă protecţia militară a Alianţei Nord-Atlantice
pentru ceea ce unii numesc al doilea, alţii celălalt stat
românesc. Răspunsul franc a fost că Republica
Moldova este, ca şi Ucraina şi Georgia, doar un stat
partener, nu un membru al NATO.

„SĂ VEDEM CE VA FI CU UCRAINA”

De la începutul agresiunii militare ruse în Ucraina,
care a dus la anexarea peninsulei Crimeea şi scoaterea
zonei Donbas de sub autoritatea guvernului de la Kiev
m-am numărat printre cei care, cu mijloace jurnalistice,
pe micul ecran, la radio şi în presa electronică am
devoalat încălcarea normelor de drept internaţional de

promotorii unei noi politici imperiale, aflaţi la Moscova. 

Cu bună intenţie am facilitat prezenţa unor diplomaţi
ai statului vecin ucrainean în arealuri publicistice unde
au putut să explice drama ţării lor. 

Din această perspectivă, aiuritoarea declaraţie a unor
ofiţeri ucraineni, dintr-o garnizoană aflată la nord-vest
de Cernăuţi – oraş istoric românesc răpit de Stalin prin
creionul bont ce trasa frontiera înţelegerii sale cu Hitler,
azi condamnată teoretic, dar fără a fi reparată violarea
drepturilor României asupra Bucovinei de Nord -, unde
urmau să alcătuiască o brigadă cu recruţi, pentru a contracara
pericolul revizionist... românesc, nu are nicio scuză.

Nicio scuză nu a prezentat nici actualul ambasador al
Ucrainei, la Bucureşti, atunci când a fost chemat pentru
explicaţii, la ministerul nostru de externe. 

Dar, comandantul forţelor terestre americane, dislocate în
Europa, generalul Ben Hodges, a reiterat recent poziţia

aliaţilor, conform căreia Crimeea este un teritoriu ocupat
ilegal de Rusia. Totuşi, la Berlin şi Paris sunt voci care
încep să susţină ridicarea, în viitor, a sancţiunilor economice
aplicate Rusiei, după atacarea Ucrainei, concomitent cu
scoaterea de pe agenda discuţiilor cu Moscova a viitorului
peninsulei anexate manu militari.

În acest context, inedit este răspunsul unor diplomaţi
răsăriteni şi occidentali, prezenţi la Bucureşti, care au
afirmat, neoficial, când am discutat cu ei, acelaşi lucru:
„Să vedem ce va fi cu Ucraina”.

VIITORUL LANDULUI MOLDOVA
Recenta decorare a cancelarului Germaniei, de către

preşedintele Republicii Moldova, confirmă opţiunea
stataliştilor moldoveni orientaţi spre Bruxelles, de a
considera Berlinul drept şansa supravieţuirii lor în faţa
ofensivei stataliştilor moldoveni închinaţi Moscovei. 

Poate nu strică o comparaţie între un land german, de
pildă cel mai bogat, Bavaria - unde am studiat proiecţia
americano-germană asupra unei Europe unite – şi landul
dintre Prut şi Nistru.

Landul Bavaria are: un teritoriu cu o suprafaţă de
70.553 km²; o populaţie de peste 12 milioane de locuitori;
o densitate de 180 locuitori/km²; un Produs Intern Brut de 522
milioane de euro şi un venit pe locuitor de 41.200 de euro.

Landul Moldova are: un teritoriu cu o suprafaţă de

33.843,5 km² ; o populaţie de 3.900.000 de locuitori, cu
cei din Transnistria; o densitate de 119,8 loc/km²;  un
Produs Intern Brut de 8,738 miliarde de dolari şi un
venit pe locuitor de 2.456 de dolari. 

Republica Moldova este acum doar un ţinut european…
unde ultimii 25 de ani, de la desprinderea oficială de
URSS, nu au adus decât o sărăcire a unei populaţii din
care 71,5% dintre cetăţeni vorbesc limba lui Mihai
Eminescu, 11,2% sunt de naţionalitate ucraineană, 9,4%
de naţionalitate rusă, 3,8% s-au declarat găgăuzi, iar 2%
bulgari, 2,1% fiind alte minorităţi etnice. 

Soluţia naturală, a revenirii la normalitate, fiind reîn -
toarcerea României răsăritene la Patria Mamă.

WIN-WIN

Teama de imprevizibilele decizii ale preşedintelui
Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, este vizibilă la Chişinău, dacă

analizăm anumite declaraţii şi conduite publice, care nu
fac decât să diminueze statura imagologică a celor care
conduc Republica Moldova.

Prudenţa este cuvântul de ordine la Bucureşti, unde la
palatele Cotroceni, Victoria, cel al Parlamentului şi în
locaţiile structurilor de intelligence este promovată
vizibilitatea minimă în privinţa acţiunilor bilaterale cu
partenerii oficiali de peste Prut. 

În situaţiile de criză acută, din relaţiile bilaterale,
comunicarea dintre Washintgon D.C. şi Moscova s-a
menţinut prin intermediul serviciilor secrete şi prin şefii
diplomaţiilor americană şi rusă. 

Pe căi comparabile, în stânga şi în dreapta Prutului se
pot coagula două iniţiative. 

Prima fiind de contacte informale, pentru negocierea
modului în care se vor integra  cetăţenii europeni, dintre
Prut şi Nistru, în viitoarea Românie reîntregită.

A doua fiind constituirea unei delegaţii comune, care
să traverseze Oceanul şi să iniţieze contacte la Congresul
SUA, pentru înţelegerea, la Washington D.C., a
importanţei unei Românii reîntregite, puternice, la
graniţa de est a NATO. 

Cele două iniţiative ar reflecta principiul win–win, în
care câştigătorii reunificării ar fi cetăţenii ambelor state
româneşti. 

Cei ce privesc superior, pe unioniştii de azi,
numindu-i chiar utopici, uită că şi înainte de 1989,
oficialii vremii repetau sfidător: „Acum nu e momentul”.
Şi clipa lor s-a dus în cenuşa istoriei. 

NE  PASĂ  DE  REPUBLICA  MOLDOVANE  PASĂ  DE  REPUBLICA  MOLDOVA

Colonel (r) dr. ION PETRESCU,
Fondatorul Clubului Militar Român de

Reflecție Euroatlantică

Congresul SUA
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Remus Fișcă: Domnule Gheorghe
Cârjan, ştiu că v-aţi desfăşurat acti -
vitatea, în zona Băile Herculane, o
zonă, care a fost favorizată, conform
documentelor, de eficacitatea mira -
culoasă a apelor termale, dar şi de
o zonă mirifică situată în Valea
Cernei, unde domniile voastre, aveţi
expertiza necesară să ne-o descrieţi.

Ing. Gheorghe Cârjan: La 1 august
1977, am păşit în margine de Banat, în
locul plin de miracol, istorie şi legendă, ca
tânăr inginer silvic, repartizat la Sectorul de
exploatare forestieră Băile Herculane. Pentru
mine, staţiunea numită de împăratul Frantz
Josef ,,Perla Europei”, a însemnat, dragoste la
prima vedere. Poarta de intrare, Gara CFR,
construită între anii 1878 şi 1886, în stil
baroc, imită întocmai, castelul de vânătoare
din împrejurimile Vienei, al împărătesei
Maria Tereza a Austro-Ungariei. Corpul
central este acoperit cu o cupolă din ţigle
multicolore, aşezate în figuri geometrice, iar
interiorul este decorat cu scene mitologice
romane, vizând vânătoarea. Parcul Central
cu toate împrejurimile (hotelurile Traian şi
Decebal, vila Elisabeta, Pavilionul Central cu
terasa, magazine, baruri,
ospătărie, Piaţa Hercules cu
pavilioanele de cazare, de o
parte şi de cea laltă a statuii
lui Hercule, inspiră un aer
de istorie me di evală, iar
apeductul şi inscripţiile
romane, precum şi formele
megalictice de pe Valea
Cernei, înseamnă istorie de
început de eră, mister şi
legendă.

Aşezată la confluenţa râu -
rilor Belareca şi Cerna, în
amonte, staţiunea ocupă o
vale strâmptă, pitorească şi
romantică, la altitudinea de
168 m, având un topoclimat cu
influenţă sud-mediteraneană,
caracterizat prin ierni blânde
şi veri răcoroase, diferenţa
dintre maximul şi minimul
anual al temperaturii, fiind
cea mai mică din ţară.

Pe lângă miracolul ape lor termale şi al
clima tului sud-mediteranean, carac te ristica
deosebită a zonei este aerul puternic ionizat,
ozonat, precum aerul alpin de la înălţimile de
2500-3000 m.

Revenind la consideraţia dumneavostră de
iubitor al pădurilor, precizez că toate bazi -
netele afluenţilor Cernei sunt acoperite de
păduri începând cu pădurile de pin negru de
Banat, amestec de fag cu stejar, făgete cu dise -
minare de paltin de munte, frasin, cireş,
ames tecuri de fag cu răşi noase şi foarte
puţine păduri de răşinoase. Lucrând la Secto -
rul de exploatare fore sti eră s-ar părea că am
fost un tăietor de păduri, însă trebuie să
precizez că cea mai silviculturală operaţiune
la pădure este tăierea. O tăiere făcută ştiin -
ţific, când trebuie şi cum trebuie, aplicând
tehnologia care să protejeze seminţişul, iar
pădurea nouă să se instaleze prin regenerare

naturală în procent de peste 90%, diminu ea -
ză efortul silvicultorului şi generează perpe -
tu area pădurii şi creşterea calităţii ei.

Eu mă mândresc cu pădurile instalate în ba -
zi nul Cernei, în locurile exploatate de unita -
tea pe care am condus-o aproape 10 ani.

Trebuie să vă mărturisim, că
foarte mulţi turişti,veniţi în staţiune
spre apa plată, îşi îndreaptă
privirea spre Crucea Albă şi sunt
uimiţi ce vizibilă este. Ne puteţi
relata cărui fapt se datorează?

Aflată pe versantul stâng al văii Cernei,
pe un grup de stânci calcaroase, lângă poteca
traseului turistic, la altitudinea de 529 m,
Crucea Albă are câteva variante de legendă
conform versurilor: Cruce albă de mestea -
căn,/ Răsărită dintre creste/ Cine te cunoaş -
te-n lume/ Cruce fără de poveste! Varianta
susţinută de întâmplările petrecute în timp şi
în spaţiu pe care o cosider mai plau zibilă
este următoarea: un ofiţer din Regi mentul 13
grăniceri joacă la ruleta cazinou lui, aflat în
Pvilionul Central şi pierde toţi banii puşi în
joc. Sperând că mai poate întoarce soarta
jocului, roagă partenerii să-i îngăduie încă o
tură, punând rămăşag, că va străbate traseul
până la grupul de stânci, călare pe cal, într-un
anumit interval de timp. Pariul este acceptat,

ofiţerul por neşte în cursă, dar când ajunge la
grupul de stânci, trompeta sună stare de alarmă.

Calul obişnuit să alerge către cazarmă, se
întoarce pe poteca îngustă şi cade în prăpastie,
unde îşi găseşte sfârşitul, împreună cu ofiţe -
rul. În comemorarea colegului lor, grănicerii
înstalează acestă cruce albă din lemn de mes -
teacăn. Crucea instalată avea dimensiuni mari,
fapt demonstrat de dimensiunile gropii săpate
în stâncă, de 80 cm adâncime, cu secţiunea
de 26x22 cm. De-a lungul timpului, crucea a
putrezit şi a fost înlocuită de anonimi, dimensi -
unile fiind schimbate. În anul 2005, am fost
numit şef pază în Administraţia Parcului
Naţional Domogled-Valea Cernei, având posi -
bilitatea să înlocuiesc crucea de dimensiuni
reduse cu una mai mare (înălţime 2,5 m,
des chi  derea braţelor 1,6 m), fapt petrecut în
primăvara anului 2006. Dorinţa era însă de
a pune o cruce de dimensiunile celei iniţiale,

dorinţă împărtăşită inginerului Mihai Zah,
mare iubitor de natură şi astfel am trecut la
acţiune.Cu ajutorul operatorilor de turism,
care ne-au spon sorizat, am cons tru it o cruce
cu secţiunea 15x15cm, înălţi mea 5,0m şi
deschiderea braţelor de 3,15m, pe care am
transportat-o cu ajutorul echipei de kickbo -
xing, antre nată de domnul profesor Doru
Coşei, şi iubitorii de natură (Socrate, Eugen
Păun, ing. Bran Şain, Petru Daia).

Instalarea crucii s-a făcut pe data de 5
septembrie 2015.

De ziua Sfintei Cruci, în data de 14 sep -
tembrie 2015, prin amabilitatea Părin telui
Nectarie de la Mănăstirea cu hramul Ador -
mirea Maicii Domnului, Crucea Albă a fost
sfinţită. Au participat alături de Părinte le
Nectarie, subsemnatul, ing. Mihai Zah, ing.
Emil Zărescu-şef pază la Administrţia Parcului
Naţional Domogle-Valea Cernei, cu soţia şi
fetiţa, dr. fiziokine toterapeut Ioan Sincu, care
a şi filmat evenimentul, prof. Doru Coşei,
Cătălin Mălinescu, precum și dumnea voastră
dle. Remus Fişcă, ați reușit să urcați la Crucea
Albă la vârsta de 76 ani.

Ca specialist în domeniul
forestier, ne puteţi da exemple
deosebite de specii protejate în zona
staţiunii şi în împrejurimi?

Datorită varietăţilor şi diversităţii de
peisaje, rarităţilor de floră şi de faună,
această zonă a generat un mare interes ştiin -
ţific. Încă din anul 1932, prin contribuţia
marelui botanist Alexandru Borza, ctitorul
Grădinii Botanice din Cluj, se înfiinţează
Rezervaţia Muntele Domogled, în suprafaţă
de 1194,4 ha. În 1990, prin Legea nr. 5, pri -
vind amenajarea teritoriului, se înfiinţează
Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei
(PNDVC), căruia prin HG nr. 230/2003, i se
stabileşte Ad ministraţia, limitele şi zonarea
suprafeţei de 61211 ha, ce cuprinde arii din trei
judeţe, Caraş Severin,Gorj şi Mehedinţi.

Trebuie să remarc faptul că întreaga
suprafaţă a PNDVC este cuprinsă în Natura
�000, adică este zonă de interes comunitar.
Flora prezintă o serie de specii ocrotite prin
legi, precum papucul doamnei, ouăle popii,
clopoţelul de munte, talpa ursului, o gamă

variată de orhidee, cornul bănăţean, garofiţa
de munte, laleaua pestriţă, crin de pădure,
sânziene roşii, băieţel etc. În zona Grotei cu
abur, cresc colonii de ghimpe (Aescullus),
iar în zona Ferigari exemplarele de alun
turcesc depășesc peste 60 cm în diametru.
Fauna cuprinde specii de mamifere proteja -
te, cum ar fi ursul brun, râsul, vidra de râu,
lupul cenuşiu, câteva specii de lilieci de
peşteră, peşti (mreana vânătă, chişcaru,
zglăvoaga, dunăriţa, avatul), ţestoasele lui
Herman, vipera cu corn, şarpele cu solzi
numit popular balaur. 

În ceea ce priveşte clasa nevertebratelor
sunt 22 specii de gândaci protejaţi, iar pe
masivul Domogled se găsesc peste 1450
specii de fluturi (lepidoptere), în majoritate
fluturi de noapte, ceea ce reprezintă peste
40% din fauna de Lepidoptere a ţării. Păsări
protejate precum acvila de munte, şerparul,

porumbelul de scorbură, cucul,
ciocăni toa rea cu spate alb,
ciocănitoarea neagră, şoi mul
călător, presura de grădină, cio -
cârlia de pădure, viesparul, stân -
ciocul roşiatic, completează varie ta -
tea şi raritatea faunei din acestă zonă.

Un loc aparte îl ocupă, o specie
endemică, singura specie din Eu ro -
pa, promovată printr-un festival,
Pinus nigra, varietate banatică. 
Prin proiectul LIFE NATURA 2000,
privind, „Conservarea pe termen
me diu şi lung” a Pădurilor cu Pin
Negru de Banat, s-au întreprins o
serie de acţiuni, printre care, refa -
ce rea ecologică a unei suprafeţe de
25 ha cu pin negru de Banat, dis -
tru să anterior de un incendiu, mo -
ni torizarea florei, a faunei şi a
habi tatelor. Construirea unor locuri
de belvedere şi repararea celor
existente, refacerea unor trasee
turistice. Pinul Negru de Banat

ocupă zonele de stâncării din jurul staţiunii,
înfigându-şi rădăcinile în crăpături. Pentru a
supravieţui, tem peraturilor mari, care se
dez vol tă în stâncile de calcar, el și-a
adaptat coroana sub formă de um brelă,
mic şorând intensitatea fenomenu lui de eva -
porare a apei şi a mineralelor. Astfel prin
adaptarea la condiţiile staţionale a apă rut
această varietate banatică, un unicat în ţară.

Vă mulţumesc domnule inginer
Gheorghe Cârjan, pentru interviul
acordat şi, desigur, cu amabilitatea
domniilor voastre, vom continua
această misiune nobilă, de a informa
corect, atât pe cetăţenii urbei, cât şi pe
turiştii, veniţi în staţiune, despre
frumuseţile, oprtunităţile turistice,
istoria, legendele şi pitorescul acestor
meleaguri.

Interviu realizat de Remus Fişcă cu distinsul 
inginer silvic Gheorghe Cârjan, un iubitor al pădurilor
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Dar, atenţie, 
pe lângă apa murdară, 
stătută şi sălcie, există şi... apă vie.

În natură nimic nu se petrece întâmplător. Când vântul
suflă cu putere cad florile, fructele şi apoi frunzele. Când
vreme îndelungată nu plouă, pârjoleşte seceta, iar bietele
vietăţi îndură foamea şi setea. Când omul, nesilit de nimeni,
îşi părăseşte sau îşi trădează menirea, apar semnele decre -
pitudinii sale morale şi sociale, prăpastia iscată între senti -
ment şi raţiune, ploaia acidă a năravurilor, care conduce
spre putrezirea caracterelor, care, de acum, alungă lumina,
favorizând instalarea comodă a întunericului conştiinţelor,
deschizând porţile lumii lui Hades, imperiu al răului şi
„aşezământ” al „colocatarilor” vestitei Cutii a Pandorei. 

Astfel, speranţa rămâne încătuşată. Dar, atenţie, pe lângă
apa murdară, stătută şi sălcie, există şi... apă vie. Frumu -
seţea de neegalat a basmelor noastre este etalon de sănătate
morală şi normă de stăpânire atotputernică a esteti cului.
Frumoşi şi urâţi, buni sau răi, harnici şi leneşi (nepri cepuţi),
şi iscusiţi, făpturi divine şi oameni evlavioşi, vietăţi care
conferă izbânda iubirii binecuvântate a cuplului Făt Frumos
şi Ileana Cosânzeana, cu toţii trăind laolaltă şi reclamându-
şi... drepturile omului! Ideea de unire, de unitate a brăzdat
faţa umanităţii. 

Cei tari, vorba lui Eminescu, se îngrădiră/ Cu averea şi
mărirea în cercul lor de legi/; Prin bunuri ce furară,... Cei
slabi (plebea), dar mulţi s-au revoltat încă din antichitate.
Nu îi băga în seamă mai nimeni, nu îi auzeau decât zeii şi,
ulterior, bunul Dumnezeu şi sfinţii.

În voi e şi număr şi putere...

Şi atunci, se spune că cineva le-a şoptit: În voi e şi
număr şi putere (nu uitaţi). În consecinţă, ar fi bine să „Nu
mai purtaţi osânda ca vita de la plug…” (din nou Eminsecu).
Revolta împotriva sorţii, revolta împotriva divinităţii!? Şi
una şi alta. Au apărut apoi, lozincile (îndemnurile) de genul
„propietatea e un furt”. Zdrobiţi-o şi împărţiţi-o frăţeşte!,
dar cum şi cine s-o facă? Simplu. „Proletari din toate ţările
uniţi-vă”. Un pas infantil şi astăzi găsit desuet. O lume
globalizată a fost atât visul socialiştilor utopici cât şi cel al
părinţilor comunismului, aşa-zis ştiinţific (nu cu faţă uma -
nă). Păi nu vorbea „taica” Marx despre desfiinţarea propri -
etăţii private, a familiei şi chiar a statului definit drept o
maşină (maşinărie) de constrângere a unei clase sociale de
către alta? 

Dormiţi liniştiţi „corifeilor” ai fericirii clasei muncitoare,
care aţi mobilizat atâtea şi atâtea energii şi conştiinţe, con -
tin gente după contingente de oameni amărâţi care au sperat
(şi încă mai speră) în acel „mai bine” pentru toţi?! Visele
voastre devin realitate, dar sub ce chip? Să vedem. În pre -
zent multe lucruri se fură, altele se desfiinţează (cu argumente),
multe credinţe sunt mimate sau bagatelizate. 

Nu-i de mirare că pădurile sunt prăduite sub ochii com -
plici şi „neputincioşi ai paznicilor plătiţi”. Fostele fa brici
dau greu tribut fierului vechi care, chipurile, se „valo ri fică”
în folosul unora şi în dauna şomerilor care „ies pe afară”, să
caute de lucru, să se umilească fără voie. Inima multor
copii e zdrobită sub povara alienării a nume roase familii
nevoiaşe, care au crezut în mirajul „sunetului de sirenă”
venit din partea unor conducători iresponsabili şi repetenţi
la capitolul patriotism.

Titlurile academice se obţin (uneori se fură) pe bani
nemunciţi, spălaţi şi pomădaţi, iar autoritatea este dată
parşiv unor samsari cu ceafă şi burtă „babane”. Urdorile şi
pleava, cu pretenţie de „nouă intelectualitate”, s-au urcat pe
piedestal fragil şi strigă din toţi rărunchii. Ce mai e de furat
în ţara asta, domne, ce mai e de desfiinţat pe aici? 

„Cei leneşi plece unde vor...”

Mai nimic nemernicilor şi nelegiuiţilor! Din fericire,
ne-au mai rămas (aproape intangibile) câteva valori de care

voi, troglodiţilor, vă temeţi, de... vi se apleacă. Acestea nu
sunt bunuri de furat şi nici măcar de împrumutat sau de
închiriat. Voi, nu aveţi ce face cu ele. Vă produc frisoane şi
insomnii... de mătase. Eventual, vi se poate aplica reţeta
aceea de sorginte marxistă. Adică, „Cei leneşi plece unde
vor...” (Internaţionala). Mimarea muncii a devenit o obişnu -
inţă. Egoismul a legiferat (din păcate!) în România vechiul
dicton latin „Homo homini lupus”. Cinstea, corectitudinea,
respectul nu mai fac „două parale”, acestea fiind puse „la
colţ” de fauna descurcăreţilor.

În opinia noastră (şi nu-i deloc singulară) cele trei valori
fundamentale, pe care le mai deţin, încă, românii şi care,
după cum spuneam, nu pot fi furate (răpite) şi nici
valorificate de alţii, sunt în trăinicia dăinuirii lor: Limba
română, credinţa ortodoxă (majoritară), dar şi cea greco-
catolică, precum şi tezaurul folcloric (portul naţional,
jocurile şi cântecele populare, artizanatul, obiceiurile şi
tradiţiile noastre strămoşeşti preluate, cu grijă, de la o
generaţie la alta).  

„Limba noastra e limba sfântă/ Limba
vechilor cazanii...”

Ce să facă hoţii cu aceste valori? N-au nevoie de ele,
dar nici noi n-avem lipsă de prezenţa hoţilor, a mincino şi -
lor, a profanatorilor, a impostorilor şi a altor năimiţi aflaţi
în slujba diavolului, dacă acesta există. 

De ce, şi pentru ce, nu se ştie?! Ce se ştie, cu siguranţă,
e că în Basarabia noastră, iubită, se vorbeşte limba română
(nu moldovenească) scrisă azi cu caractere latine. Aici este
înrădăcinat un puternic sentiment al fiinţei (neamului),

neuitându-se o clipă, spusa cronicarului Miron Costin, în
monumentala sa lucrare „De Neamul Moldovenilor, din ce
ţară au ieşit strămoşii lor”, o trimitere ştiinţifică pertinentă
care cimentează, pe veci, armura română atât de rezistentă
în timp. S-a constatat că, din „înalte” directive istoria româ -
nilor şi literatura lor ar trebui predate în şcoli de-a dreptul
caricatural. Profesorii, în marea lor majoritate, slujesc într-o
armată a meditatorilor (veritabili mercenari ai profesiei)
desconsideraţi în prestaţia lor oficială şi, nu arareori, înghi -
ţind oprobiul celor „educaţi”. 

De ce? „Limba noastră e limba sfântă/ Limba vechilor
cazanii... e limba născută în tiparniţa lui Coresi de la
Braşov şi a versurilor lui Dosoftei plămădite la Iași, e limba
mitropoliţilor Varlaam şi Anton Ivireanul, triumful gândirii
prinţului Dimitrie Cantemir, e graiul limpede şi curat al
Mioriţei şi cel al cronicarilor, în sfârşit, limba noastră lite ra -
ră făurită de marii condeieri ai românilor în frunte cu Mihai
Eminsecu-Poetul Naţional, reper statornic de identitate,
demnitate şi de aleasă cinstire a neamului românesc, oriunde
s-ar afla el astăzi. 

Cine să ne răpească acest tezaur unic fără de care n-am
mai putea exista?! Şi, în definitiv, ce să facă cu el? Cine
să-l cumpere? Nimeni, în afară de ai noştri, în tumultul unei
ştafete a preţuirii valorilor, care ne susţin şi ne apără identi -
tatea şi frumuseţea unicităţii ei. Oameni de bine, sfetnici
înţelepţi ai cetăţii, opriţi schilodirea limbii române! Prin
legi drastice (ca alţii), printr-o mai serioasă şi responsabilă
învăţătură a ei în şcolile noastre. 

Curmaţi atentatul parşiv şi murdar la adresa limbii
naţio nale! Se pare că-n ultimul timp au pătruns prin uşa din
dos a istoriei contemporane, niscaiva demolatori care
„scurmă” la baza averii noastre lingvistice, la care s-a trudit
atât”. Limbajul „neoforestier” face ravagii printre unii
demnitari, şi, din păcate, a „capacitat” o mare parte din
tineret, dar şi unele glasuri „autorizate” din media. 

„Creşterea limbii româneşti şi-a patriei cinstire” nu-i un
spectacol facil de „fiţe”, ci un proces îndelungat, serios şi
tandru, o moştenire sacră ce ne-o lasară „părinţii din părinţi”
pentru ca noi, urmaşii, mai mult sau mai puţin demni, să o
îmbogăţim şi să o apărăm avându-ne în concordie cu toate
celelalte graiuri şi seminţii ce le avem pe aici, prin voia
Domnului.

Cine ne-ar putea răpi (fura) tezaurul
folcloric recunoscut în întreaga lume!?

Din accidentul fericit al contopirii dacilor cu romanii şi,
ulterior, cu alte „neamuri” s-au născut românii cu limba lor
neolatină, un popor zămislit creştin şi devenit, în timp, majo -
ritar ortodox, fară a nu accepta alături şi alte credinţe.
Ortodoxia, dreaptă credinţă, au slujit-o deopotrivă, atât
păstorii cât şi cei păstoriţi, prin rugăciuni înălţate la cer în
rodnicia şi în cuminţenia pământului acesta. Cum i-am
putea uita pe înalţii noştri ierarhi Andrei Şaguna, Miron
Cristea, Iuliu Hosu, Nicolae Bălan sau Justinian Marina?
Pe învăţatul profesor teolog, părintele Dumitru Stăniloaie?
Şi-n fruntea tuturor lăcaşelor de cult (mănăstirilor) se află,

în opinia noastră subiectivă, ctitoriile brâncoveneşti din
nordul Olteniei „rai de spiritualitate românească”. 

Mulţi credincioşi au vegheat ca lumina candelei să nu se
stingă în veci pe aceste binecuvântate de Dumnezeu melea -
guri. E adevărat, că au apărut, recent, mai mulţi neofiţi
(semn al democraţiei?) care se antrenează într-o „maimuţă -
reală” şi într-o „mistică” greu de înţeles pentru adevăraţii
creştini de la noi. Cine ne-ar putea răpi (fura) tezaurul
folcloric recunoscut în întreaga lume!? Costumele bănăţene
sau cele bistriţene, năsăudene sau basarabene, cele de la
Saliştea Sibiului, de la Rucăr şi Dragoslavele, din Vicovul
Bucovinei sau din satul Mahala (Cernăuţi), splendorile de
pe Mureş şi Târnave, maramele dobrogene şi cele săcelene,
multe alte straie populare, care ne-au dat adevărul zicerii
„Poartă-te cum ţi-e portul şi grăieşte cu ţi-e graiul”. 

Şi-nveşmântaţi în scumpe odoare, ce mândru joacă
pădurenii şi pădurencele din hodacul Gurghiului sau ce
solemn cântă bărbăteşte feciorii Teleormanului, dăruiţi
culturii noastre de regretatul Liviu Vasilică! Magnifici au
rămas şi vestiţii căluşari ai Scorniceştilor din Olt sau junii
Sibiului şi cei ai cetăţii de la Rupea. 

Ne vine greu să îi nominalizăm pe toţi. Dar, zău ar
merita-o! Ne încântă privirea şi ne bucură sufletul arta
meşterilor, exprimată atât de convingător, în măreţia biseri -
cilor din lemn şi a monumentalelor porţi maramureşene sau
săcelene (mocăneşti), policromia vaselor de lut întâlnite la
Hurezu, la Corund sau la Tismana. Dacă ar fi să le dedic,
tuturor, un cântec DUMNEZEIESC, aş face-o cu mare
plăcere, rugându-i pe prietenii mei săteni şi sătence, pe toţi
cei ce simt şi gândesc româneşte, să vegheze la valorifica -
rea şi conservarea valorilor etno-culturale, istorice, religioa -
se şi ale tradiţiilor lor. Să nu le lăsăm pe mâna uzurpatorilor. 

„Poartă-te cum ţi-e portul şi grăieşte cu ţi-e
graiul”

Putem spera că întreg teritoriul României, cu bune şi cu
rele, este un foc viu care arde de milenii ca o flacără lumi -
noasă şi încălzeşte adevăratele suflete nobile ce luptă pentru
a transmite generaţiilor viitoare adevăratele valori, demnita -
tea şi nobleţea spiritualităţii noastre.  

VALORI  IVALORI  INTERNTERZISE  LA  ZISE  LA  VÂNVÂNZAREZARE
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Le musée du Luxembourg à Paris consacre actuel lement,
jusqu’au 24/01/2016, une superbe rétrospec tive, à l’un des

plus grands peintres français du XVIIIe siècle: Jean-Honoré
Fragonard (1732–1806). Organisée par la Réunion des musées
nationaux-Grand Palais en colla boration avec le musée du
Louvre, l’exposition met pour la première fois en lumière la
représentation du sentiment amoureux dans l’œuvre de
Frago nard, grâce à la réunion de 63 de ses œuvres présentées
dans un ensemble de 92 pièces. L’exposition a bénéficié de prêts
exceptionnels provenant des quatre coins du monde: (peintures,
illustrations de livres érotiques, gravures et croquis). 

Tout au long de ce parcours, divisé en onze sections théma -
tiques, les œuvres de Fragonard sont mises en regard avec
celles de certains de ses contemporains avec lesquels il noua
un dialogue fécond autour de la représentation du sen timent
amoureux: François Boucher, Jean-Baptiste Greuze, Pierre-
Antoine Baudouin, et les écrivains, Diderot, Rousseau, Cré -
billon ou Dorat. Fragonard aborde tous les styles; il est ainsi
peintre d’histoire, de paysage, de scène de genre, de my -
thologie, de grand décor et de portrait. Le parcours dé voile
Fragonard peintre, mais aussi un génial dessinateur et même
illustrateur. Il a produit plus de 550 peintures (sans compter
les dessins, les gravures et les illustrations pour des livres).
Il fut considéré par certains comme le peintre de la frivolité,
du libertinage par excellence. Toutefois, il faut rap pe ler que
les scènes d’amour galant ne représentent qu’un cinquième
de sa production.

Dans notre exposé, nous présentons cette rétros pec tive sous
trois volets. Nous rappelons tout d’abord le cadre socio-
culturel du siècle des Lumières durant lequel s’est dé rou lée
l’activité de Fragonard. Ensuite, nous mettons en exer  gue les
trois périodes observées dans l’évolution de son œuvre:
galanterie, libertinage et amour moralisé. Pour finir notre
propos, nous analysons deux de ses chefs-d’œuvre: L’escar -
polette et Le Verrou.

Pendant la période charnière, de 1680 à 1715, date de la mort
de Louis XIV, l’art pictural en France connaît une véritable
révolution esthétique. En moins d’une génération, le ”Grand
Goût” incarné par Nicolas Poussin, Pierre Mignard et Charles
Le Brun, synonyme d’austérité et de morale, se métamor -
phose en peintures légères, raffinées et sensuelles. Les col -
lec tionneurs rêvent alors de tableaux de petits for mats, de
style rococo. De ce bouleversement esthétique naît l’art
pictural du XVIIIe siècle.
Des changements sensibles ont lieu pendant la Régence (1715
à 1723) et puis lors du règne de Louis XV (1723-1774). La cour
se libère de la rigueur morale imposée durant le ”Grand
Siècle”. La société aspire à plus de liberté et des idées

nouvelles sont promues par une élite intellectuelle euro -
 péenne. Des philosophes tels que Voltaire, Diderot et des
encyclopédistes, mènent le combat pour le passage de l’obs -
curantisme à une pensée et une action libres, éclairées par la
raison. Ainsi, Diderot proclame: “Il faut secouer le joug de
l’autorité” et “oser penser par soi-même”, et Kant conseille:
“Aie le courage de te servir de ton propre enten dement!
Voilà la devise des Lumières!”

Si le XVIIIe siècle est celui des philosophes qui évoquent la
raison comme référence suprême, il est également, dans sa
seconde moitié, marqué par la séduction, la sensualité,

l’intrigue amoureuse et même le libertinage. Succédant aux
rigueurs du classicisme, le siècle des Lumi ères va attiser
autant les feux de la raison que les jeux de la séduction. On
assiste à l’époque, à un grand engouement pour la peinture
qui reflète la gaieté et l’optimisme ambiants. Ce sont ces
aspects de la vie que représente le mouvement pictural
désigné sous le terme poétique de “fête galante” et l’esprit
rococo. L’initiateur de ce genre est Jean-Antoine Watteau
(1684-1721) qui va inspirer plusieurs générations de peintres
notamment ses successeurs François Boucher (1703-1770) et
Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) deux maîtres de la fin de
la tendance rococo en France.

Le style rococo est une expression artistique mani festée dans
divers domaines de l’art, développée en France notamment
dans la peinture entre 1700 et 1760. Ce mouve ment pictural
illustre un nouveau style de vie teinté
d’une certaine fri volité, ayant
comme référence les scènes pasto -
rales, les jeux et les diver tis sements
galants, la mise en scène du sentiment
amoureux. La prati que amou reuse de
cer   taines élites se mani feste sous la
forme d’une quête hédoniste du
plaisir charnel. Cette quête suscite de
nou velles formes de création dans
les domaines artistique et littéraire.
L’édi tion roma nesque notamment
celle illus trée prend un grand essor.
Notons que pour les arts plastiques, le
XVIIIe siècle couvre la tran sition entre
les périodes classique, rococo et néo -
clas sique. Ainsi, le style rococo sera
sup plan té progres sive ment par le
néoclas sicisme, entre 1750 et 1800.

C’est dans le midi de la France, à
Grasse, que voit le jour, en 1732, le
“Divin Frago”, (ou “Frago”, ainsi
qu’il signait certaines de ses toiles)
dans une famille de gan tiers d’origine italienne. La famille
s’in stalle à Paris en 1738 et le jeune Fragonard montre très tôt
de grandes dispositions ar tis tiques. Après un rapide passage
dans l’atelier de Chardin, il s’épanouit dans celui de
Boucher. Celui-ci l’in cite à concourir pour le Prix de Rome
qu’il rem porte en 1752, à ses vingt ans, avec sa toile sur le
thème Jéro boam sacrifiant aux idoles. En vue de son futur
séjour à Rome, il fréquente l’École royale des élèves
protégés par le roi, à partir de 1753, le gouverneur de l’École
étant alors l’artiste en vogue Carle Van Loo. Ce cursus lui a

permis de parfaire sa culture
géné rale, ses connais sances
de la mytho logie, de l’his -
toire anci enne ou de la
littérature classique; ce dont
témoignent ses pein tures et
ses séries de dessins inspirés
d’Ovide, du Tasse, de l’Ari -
oste, de La Fontaine. 

Au cours des années 1740-
1750 les fables mytho logiques
de l’Anti qui té deviennent l’em -
 blème d’une pein ture frivole,
voire li cen ci euse. Sous la forme
de la ga lan terie, le liberti nage
tri omphe par mi les élites qui
font décorer, à l’instar de
Louis XV, les sa lons d’ap -
parat, les cham bres à cou -
cher, jusqu’aux bou doirs,
de peintures mytholo gi ques
amou  reuses.
Fidèle à l’enseignement reçu
dans l’atelier de Boucher, Fra -
gonard pro duit, à des fins
décoratives, ses pre mi ères

com   positions sen su elles qui représentent les péri pé ties
amoureuses des divinités de l’Antiquité. Il s’agit d’un sub til
prétexte pour brosser des scènes de libertinage. Afin d’il lus -
trer le thème de la mythologie traité par Fragonard dans ses
créations, nous avons choisi de reprod uire ci-après, son
tableau Diane et Endymion qui re pré sente un hommage à la
nuit. Diane, qui incarne la lune, vient admirer dès le coucher
du soleil, le beau berger Endymion endormi, dont elle est
amoureuse!   

Dans la même veine érotique, le peintre choisit des sujets
mythologiques susceptibles de flatter le goût des ama teurs
comme Céphale et Procris, Jupiter et Callisto etc.

Fragonard effectue son premier voyage en Italie, de 1756 à
1761, comme pensionnaire de l’Académie de France à Rome,
dirigée à l’époque par Charles Notoire, célèbre déco rateur,
auteur de grands cycles mythologiques et historiques. Dans
la cité éternelle dont il est émerveillé, il se lie d’amitié avec
les peintres Jean-Baptiste Greuze, Hubert Robert et avec
l’abbé de Saint-Non, un riche amateur d’art, qui devi endra
son protecteur et principal commanditaire. Fragonard est
ébloui par les œuvres des grands maîtres italiens dont il
réalise des copies: Raphaël, Michel-Ange, Caravage, Pierre
de Cortone, le Guerchin, le Corrège et Giambattista Tie -
polo... Il découvre Naples, Venise, Bologne et Tivoli... et à
chaque étape il exécute d’innombrables dessins. Il rentre à
Paris en 1761 et présente, en 1765, un tragique et magistral
tableau, puisé dans la mythologie, Corésus et Callirhoé, son
morceau d’agrément à l’Académie royale de peinture. Alors

que la peste sévit à Athènes, la belle Callirhoé est dési gnée
comme victime propitiatoire pour apaiser les dieux. Mais le
grand prêtre Corésus, qui l’aime d’un amour mal heu reux, se
sacrifie à sa place, devant elle. Malgré la compo sition
théâtrale, le sentiment amoureux est d’ores et déjà bien
présent dans cette toile. Grâce au succès de cette œuvre qui
le consacre comme peintre d’histoire, Fragonard reçoit de
nombreuses commandes officielles dès 1765. Il obtient un
atelier au Louvre, qu’il partage avec le miniaturiste Pierre-
Antoine Baudouin (1723-1769). Ce dernier va influencer beau -
coup Fragonard dans ses choix de productions de peintures
érotiques. Mais, comprenant que la peinture d’histoire et les
grands travaux académiques, payés souvent avec retard, ne
lui apporteront pas la notoriété vers laquelle il aspire, Fragonard
se tourne davantage vers le portrait, le paysage et vers la
veine érotique et licencieuse, dont il connaît le caractère lu -
cratif. Il travaille ainsi, pour des cabinets privés et des luxueux
salons de riches commanditaires. 

Après le retour de son premier séjour romain, Frago nard
reprend ses représentations des amours villa geoises dans une
veine plutôt roturière, inspiré par des scènes rus tiques des
peintres flamands David Teniers (1610-1690) et Rubens (1577-
1640). Il aborde aussi, un autre genre plus idyllique, qui porte
la marque du culte de la nature instauré par Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778). Le pâtre jouant de la flûte, exposé au
Salon de 1765, relève de cette poétique inspiration.  Parmi les
points d’intérêt de Fragonard, notons celui pour le livre
illustré. Le milieu du XVIIIe siècle corres pond justement à
une période de plein épanouissement esthétique et com -
mercial de cette sphère. Ainsi, les Contes licencieux de Jean
de la Fontaine (1621-1695), illustrés par Charles Eisen (1720-
I778) en 1762 et le Roland furieux de l’Arioste, repré sentent
des sources de la littérature libertine du XVIIIe siècle. Les
artistes trouvent dans la littérature érotique une manière de
stimuler leur imagination et tentent de retran scrire sur la
toile leurs impressions de ces lectures. Fragonard consacre
aux Contes de la Fontaine plusieurs sé ries de dessins. La plus
complète, constituée de cinquante-sept feuilles, est celle qui
fut rassemblée dans les deux albums conservés au Petit
Palais de Paris.

Au XVIIIe siècle la pratique de la lecture et de la
correspondance se développent énormément. Nombre de
moralistes réprouvent l’influence corruptrice des romans à
connotation érotique sur un lectorat féminin jugé trop
vulnérable. 
Le roman par lettres, témoigne de cet essor sans précédent
manifesté par les plus grands succès littéraires du siècle, de

FRAGONARD amoureux, galant et libertin
Exposition au Musée du Luxembourg à Paris

(16/09/2015 – 24/01/2016)

Jean-Honoré FRAGONARD (Grasse, 173� – Paris, 1806)

Alexandre Andrei - Paris

Les Hasards heureux de l'escarpolette, 1767 (Londres, The Wallace Collection)

Le Verrou, 1777, (Paris, Musée du Louvre)
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la Nouvelle Héloïse de Rousseau en 1761, jusqu’aux Liaisons
dangereuses de Choderlos de Laclos en 1782. Les représen -
ta tions de lectrices abondent dans l’œuvre de Fragonard.
Pour illustrer ce type de compositions, liées au goût des lettres
des jeunes filles nous avons choisi de reproduire ci-après: La
Le ttre d’amour (1775). 

Les années 1770 correspondent à la création d’œuvres dont le
thème est l'amour galant comme L’île d’amour, tableau qui
répond au Pèlerinage à l’île de Cythère de Watteau, Les
Baigneuses, La Leçon de musique, La Résis tance inutile, La
Chemise enlevée, Le Baiser, Le Colin-Maillard
ou encore la Gimblette etc. 

Pendant cette période, le peintre reçoit deux
commandes pour des travaux de grande
ampleur: En 1771, la comtesse Du Barry, nou -
velle favorite de Louis XV, sollicite Fragonard
pour peindre une série de panneaux afin de
décorer son pa villon de Louveciennes. Cette
série intitulée Les progrès de l’amour dans le
cœur d’une jeune fille, mon tre la sensualité de la
fête galante. La série a été refusée par la favorite
du roi qui voulait obtenir une œuvre dans le
nouveau style néoclas sique. C’est Joseph-Marie
Vien, pré cur seur de ce style, qui est chargé de
remplacer les panneaux. Fra gonard a donc gardé
cette série, l’installant dans son atelier. Malgré le
refus de la comtesse Du Barry, la série de ces
panneaux décoratifs, demeure l’oeuvre majeure
de cette époque galante.

Par ailleurs, la danseuse de l’Opéra de Paris
Sophie Guimard commande, pour sa part, à
Fragonard, un décor pour le plafond de son hôtel
particulier, rue de la Chaussée-d’Antin. En
raison d’un différend concernant le prix, ce tra -
vail ne sera pas exécuté et c’est le jeune Jacques-
Louis David qui achèvera le chantier.

Déçu de s’être vu refuser ses œuvres par Mme Du Barry et
Mlle Guimard, Fragonard accompagne, en 1773, avec son
épouse Marie-Anne Gérard, son mécène Bergeret de Gran -
court, pour un voyage en Flandre puis pour un second en Italie
et dans les pays germaniques. Pendant ce voyage, Fragonard
exécute environ un millier de dessins.

De retour à Paris, il reprend son travail et doit s’oc cu per de
l’instruction artistique de la jeune sœur de sa femme, Mar -
gue  rite Gérard, qui vient habiter avec eux en 1775. Elle sera
par la suite, sa brillante collabora trice. L’artiste peindra avec
elle de nombreux tableaux au cours des années 1780 comme
Les Regrets mérités, Le Baiser à la dérobée ou Le Contrat.

Fragonard peint avec une grande rapidité. Ses toiles chantent
une vie vouée aux plaisirs dans une nature géné reuse. Ses
compositions égrillardes font sensation auprès de la cour de
Louis XV, connue pour ses mœurs libertines. Dans les plus
célèbres tableaux de Fragonard, le sujet est une scène de
voyeurisme. C’est à elle qu’est invité le spectateur. Mais, si
dans ses peintures les plus osées, Fragonard reste allusif, ses
composi tions libertines sont considérées, à l’é poque, comme
une décadence et une corruption. Diderot, défenseur d’un art
porteur de valeurs, s’indigne d’une telle pro duction. Il dé -
nonce les créations picturales grivoises de Baudouin, peintre
spécialisé dans les scènes galantes et source d’inspiration
pour Fragonard. Dans ses critiques sur le Salon de 1767,
Diderot s’en prend à ce qu’il estime une décadence de l’art:
“Toujours petits ta bleaux, petites idées, compositions frivoles,
propres au boudoir d’une petite maî tres se...”. C’est dans
cette veine galante que Fragonard peint en 1767, à la
demande du baron De Saint-Julien, l’un de ses plus fameux
tableaux destinée à illustrer les jeux de l’amour: Les Hasards
heureux de l’es car polette (voir notre analyse ci-jointe).

Vers 1769, Fragonard peint une série de dix-huit tableaux
intitulé “Figures de fantaisie” qui mon trent des per son   nages
déguisés “à l’espagnole”. Ci tons, à ce titre, Fi gure de fan -
taisie ou Portrait de l’abbé Richard de Saint-Non (l’un de
ses plus fidèles mécènes). 

En 1777, le peintre réalise pour le marquis de Véri
l’emblématique Le Verrou (voir notre analyse ci-jointe) en pen -
 dant à l’Adoration des bergers. Les deux tableaux conservés
au Louvre, et présentés côte à côte dans l’exposition, con -
stitu aient une allégo rie de l’amour profane et de l’amour
sacré. Le Verrou est l’une de ses der ni ères œuvres libertines.
La publi cation de la Nouvelle Hélo ïse de Rousseau et des Liai -
sons dange reuses de Choderlos de Laclos, ro mans cités plus
haut, an nonce le re tour à un amour plus mora lisateur et sonne
la fin du libertinage. Ainsi, le temps et l’évolution des
mœurs influent sur cette vision de l’amour, puisque le
libertinage du début du XVIIIe siècle laisse peu à peu place à un
amour fidèle et durable, prémisse au romantisme. 

Vers 1780, Fragonard peint, à la demande du duc de Penthiè -
vre, La Fête à Saint-Cloud qui représente l’un des di ver tis -
sements populaires les plus en vogue. Cette toile déli cate et
lumineuse, marque l’apogée du genre, et la fin d’une époque
joyeuse et des plaisirs insouciants du Siècle des Lumières.
C’est le dernier écho de cette douceur de vivre à la veille de la

Révolution. Avec elle s’a chève la carrière de Fragonard
paysagiste.
Durant la dernière décennie de sa carrière picturale, ses
tableaux se font plus intimes, et plus touchants. Fra go nard
produit des allégories amou reuses, au style inspiré de l’An -
ti  quité. Il interroge, d’une ma ni ère sub  tile, la sincérité, la
réci pro cité et la durée du sentiment amou reux! Ainsi sont
con  çues ses créations: Le Serment d’amour, La Fontaine
d’amour, Le Vœu à l’amour. Il s’agit de ses dernières com posi -
tions, car on consi dère que le pein tre abandonne les pin ceaux
vers le début des années 1790.

Fragonard est le dernier peintre d’une époque sur le déclin.
Son style n’est plus “à la mode”. Sa situation maté rielle se
dégrade, la Révo lu tion et le néoclassicisme lui ayant fait
perdre sa clientèle aristocra tique. Pendant que ses com man -
ditaires étaient jugés par les révolutionnaires, ses tra vaux
furent dissimulés.

Fragonard fut proche du grand peintre Jacques-Louis David
qui lui sauva la mise au moment de la Révolu tion. C’est
grâce à David qu’il devient membre de la “Com mune des
arts” puis conservateur au Museum central des Arts (le futur
Musée du Louvre) qui ouvre ses portes en 1793. Tombé dans
l’oubli à la fin de sa vie, Fragonard décède à Paris en 1806.

À la fin du XIXe siècle, les célèbres critiques d’art Edmond 
et Jules de Goncourt redécouvrent Fragonard sous un jour
résolument romantique: selon eux, “c’est le conteur libre,
l’amoroso galant, païen, badin, de malice gauloise, de génie
presque italien, d’esprit français”. Ils ont appelé Fragonard
“le Chérubin de la peinture érotique”.

Chef-d’œuvre de Fragonard, que la Wallace Collec tion de
Londres n’a malheureusement pas accepté de prêter à Paris,
mais que l’on re trou ve dans le parcours de l’expo sition sous
forme de gravure. Cette célè bre toile, exécutée vers 1767 à la
demande du baron De Saint-Julien, décrit une jeune femme
en plein mou  vement sur une escarpolette (ba   lan  çoire). Toute
la lumière du ta   bleau est dirigée vers cette femme, qui a l’air
heureux, et qui laisse voir co qui nement la blan cheur de ses
jambes à son amant, demi-allongé en bas. La dame perd sa
pantoufle, qui est ra massée ga lam ment par son amoureux.
Celui-ci donne la dimen sion éro tique de la composition en
tant que voyeur qui contemple le “spectacle” qui s’of fre à sa
vue avec passion. Quant à l’homme qui se trou ve der ri ère, re -

légué dans l’ombre, il se charge uni quement de maintenir
l’escarpo lette en mouvement. L’ange en haut, à gauche,
semble recom mander, avec un petit geste de doigt, le silence
aux deux amoureux. Cette création illustre bien l’un des
principes majeurs du rococo: dépeindre l’éternel plaisir de
vivre et de s’aimer. Composée à la ma nière d’un décor de
théâtre, la végétation luxuriante forme un écrin qui
enveloppe la jeune femme, objet du désir des deux autres
personnages. Le ba lan cement d’un homme à l’autre, jambes
écartées, évoque la complicité érotique qui unit les membres
du trio. A l’instar de La Fontaine d’amour, La Résis tance

inutile, L’escarpo lette, est une allégorie de
l’acte sexuel.

Ce tableau fut réalisé par Fragonard en 1777, à la
demande du marquis de Véri grand
collectionneur de pein tures et de littératures
libertines. Cette composition est une scène
galante d’une grande sensualité, célèbre pour
sa théâtralité et pour sa fougue.

La toile représente un couple dans une
chambre à coucher. La scène s’organise
autour d’une grande dia gonale, un jet de
lumière qui part d’en bas à gauche, d’une
pomme (allusion au mythe d’Adam et Eve)
posée sur la table de chevet, pour atteindre le
verrou, en haut à droite. En pleine lumi ère,
dans la partie droite du tableau, un jeune
homme en sous-vêtements attire à lui éner -
giquement une jeune femme tout en fermant
le verrou de la porte afin d’em pê cher cette
dernière de s’é chap per. À gauche de la com -
posi  tion, dans la partie sombre du tableau, se
trouvent un grand lit, des étoffes soyeuses,
aux reliefs énig matiques... Ce tableau,
savamment construit, suggère plus qu’il ne
décrit. Nombre d’éléments symboliques

érotiques se profilent dans la toile: chaise ren ver sée, jambes
en l’air, une pomme symbolique du péché... Quant au
baldaquin, l’his torien de l’art Daniel Arasse, y voyait se
dessiner les con tours d’un sexe féminin, tant par ses
formes que par ses couleurs, aux tissus aux tons rouge
sang. Grand admi rateur de Rembrandt, Fragonard utilise
dans ce tableau, le clair-obscur qui joue sur de forts
contrastes pour faire surgir ses personnages de la toile.

Ce tableau devait être le pendant d’une toile religi euse,
l’Adoration des bergers, que Fragonard ve nait d’exé cuter
pour le marquis. L’irrespect reli gieux transparaît dans cette
association qui met en regard offrande sacrée et con som -
mation sexuelle. Toute fois, certains critiques trouvèrent dans
cette asso ciation deux interprétations de l’amour, l’un sacré,
l’autre profane. Œuvre emblématique de l’ar  tiste, lar ge ment
diffusée par la gravure, Le Verrou connu une gloire immense
jusqu’à devenir le grand classique de la peinture française du
XVIIIe siècle. Acquise par le Louvre en 1974, cette toile est
l’une des œuvres phares de ce musée. Cette com position, qui
est une magistrale mise en scène du vertige amoureux, et de
la puissance du désir mas culin, a suscité toujours beaucoup
de ques tions! S’agit-il de deux amants qui s’adonnent à des
jeux éroti ques? La jeune femme résiste-elle à l’assaut de son
galant ou feint-elle la résistance? L’ar tiste ne donne pas la
clé de l’énigme, mais fournit quantité de détails symboliques
ou suggestifs qui rendent l’œuvre à jamais fascinante!

Le Musée du Luxembourg tente de montrer, à travers cette
rétrospective, comment Fragonard a représenté dans son
oeuvre les différentes formes de l’amour, tel qu’il est
pratiqué au XVIIIe siècle: galanterie, polissonnerie, liber -
tinage ou amour sincère et moralisé. De l’amour tendre aux
scènes les plus érotiques, Fragonard a peint toutes les
nuances du sentiment amoureux. Maître absolu du mou -
vement et de la couleur, il sut mêler poésie et humour dans
les tableaux galants qui firent sa notoriété. Il est reconnu par
son habilité dans le traitement des scènes courtoises, par son
goût pour les virtuosités chromatiques, comme l’un des
maîtres de l’esprit français. C’est un peintre si inspiré par la
passion amoureuse qu’on dit parfois qu’il est l’un des inven -
teurs d’un certain art d’aimer à la Française. Il est le symbole
d’un certain “esprit français”, celui des Lumières. Peintre
par excellence du bonheur de vivre, il s’illustre avec autant
de subtilité dans des scènes d’alcôve à la sensualité affirmée,
que dans la célébration d’un amour sincère et moral. Le
XVIIIe siècle fut, selon les frères Goncourt, celui de la sé -
duction et de l’intrigue amoureuse, dont Fragonard aurait été
le principal illustrateur, voire le principal acteur.  Les ta -
bleaux cham pê tres de sa jeunesse, les panneaux dé coratifs
ainsi que L’Escar po lette demeureront les témoi gnages ma -
jeurs de cette époque galante. Les peintures de Frago -
nard peuvent être perçues comme des poésies amou reuses,
comme des hymnes à la sensualité. Artiste gracieux et virtu -
ose, Fragonard est l’un des plus grands peintres de la fin de
la période Rococo et du Siècle des Lumières. “Fragonard est
demeuré inimitable dans les sujets de genre, où il a mis
tout l’esprit et toute la grâce des talents purement fran -
çais et où se remarquent particulièrement la finesse de
ses tons et l’élégance personnelle de son dessin” (Charles
Grandmougin).

CONCLUSION

Diane et Endymion, 1756 (Washington, National Gallery of Art)

La Lettre d'amour, 1775 
(New York, Metropolitan Museum of Art)

LE VERROU

LES HASARDS HEUREUX DE L’ESCARPOLETTE
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În septembrie, în acest an, sediul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România a fost vizitat de
către Nistor Becia și Gabriela Cornea, doi tineri doctoranzi în psihologie și științele educației

și prieteni apropiați ai UZP.

Amândoi sunt absolvenți ai Facultății de Psihologie și Pedagogie din cadrul Universității Spiru-
Haret, din Brașov, care au menținut legătura, peste ani rezultând într-o relație frumoasă de cola bo -
rare și prietenie.

Gabriela urmează acum studiile de doctorat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației
,din cadrul Universității din București, conduce secretariatul Facultății de Psihologie și Științele
Educației, din Brașov, având funcția de Secretar Șef și, de altfel, predă câteva seminarii în cadrul
aceleiași facultăți. Țelul ei este să găsească oportunități de a se dezvolta în mediul academic româ -
nesc sau de peste hotare.

Nistor este doctorand la Institutul de Psihoterapie „Metanoia” din Londra , lucrează ca psiho -
terapeut într-un spital din Cardiff, Țara Galilor și, recent, a fost propus petru funcția de Ofițer de
Legătură pentru Societatea Psihologilor din Marea Britanie. Țelul lui este, ca la un moment dat, să
poată să se întoarcă acasă, în România, și să poată folosii cu succes educația și experiența din
Marea Britanie.

Felicitări Facultății de Psihologie și Științele Educației din Brașov și doamnei conferențiar
doctor Otilia Todor care, odată cu preluarea funcției de Decan al acestei facultăți, a făcut tot
posibilul în a promova valorile și absolvenții lor, de succes. Prin intermediul Gabrielei, la numai o
lună după întâlnirea de la sediul UZP, Nistor a fost invitat să țină primul discurs prin intermediul
Skype la Conferința Internațională de Psihologie, Educație si Dezvoltare umană, care a avut loc la
Brasov, în perioada 6-7 noiembrie �015. 

Conferința a fost urmată de vizita lui Nistor la Brașov și întâlnirea cu Doamna Decan Otilia
Todor pe 14 noiembrie. Această întâlnire a rezultat în invitarea lui Nistor, de către Doamna Decan,
de a contribui la dezvoltarea programului de masterat pe psihologie clinică, care este propus să
înceapă, anul viitor, în cadrul facultății din Brașov. 

În paralel s-a discutat stabilirea, prin intermediul lui Nistor și al unor relații de colaborare între
Facultatea din Brașov și Societatea Psihologilor din Marea Britanie, pe care Nistor o reprezintă,
sperându-se că aceasta va contribui experienței de pregătire a studenților de la Brașov. 

Așteptăm ca Nistor și Gabi să ne viziteze, din nou, la sediul UZP, în viitor. 

DORU DINU GLAVAN

Studenţi  de  succesStudenţi  de  succes
NISTOR BECIA NISTOR BECIA 

și și 
GABRIELA CORNEAGABRIELA CORNEA

Nistor şi Gabriela la UZPR

Nistor şi Gabriela împreună cu 
doamna decan conf.dr. Otilia Todor 
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Erată: Dintr-o regretabilă eroare, în numărul trecut al revistei noastre la pagina 5 s-a strecurat o greșeală în prezentarea academicianului Gh. Păun. 
Ne cerem scuze și facem cuvenita rectificare: Gheorghe Păun este membru titular al Academiei Române și fondator al Federației române de GO.
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RODICA SUBȚIRELU: Emanuel Dima, sunteţi un
tânăr model! O speranţă pentru o lume mai bună.
Vă rugăm să ne oferiţi câteva repere ale biografiei
dumneavoastră, repere ale carierei dumneavoastră.

EMANUEL DIMA: Încă de mic copil am fost fascinat
de tehnologie. Părinții mi-au cumpărat primul calcula -
tor la vârsta de 12 ani și îl demontam, apoi îl asamblam
de nenumărate ori. Îmi petreceam ore în șir încercând
să înțeleg cum funcționează și cum să programez di -
ver se aplicații. M-am mutat în București la 16 ani și a
trebuit să mă adaptez rapid la tumultul vieții din capi -
tală. Tehnologia evolua într-un ritm fascinant, iar eu
încercam să țin pasul. Primul meu contract – așa îmi
place să îi spun, cu toate că nu a fost vorba de niciun
ban, l-am avut în clasa a 10-a: un prieten m-a rugat
să-i concep un site. Așa a început cariera mea în do -
me niul web. După liceu, mi-am deschis propria firmă
- Heaven Studio, am adunat o echipă de oameni pasio -
nați și am construit site-uri din ce în ce mai complexe
și perfor mante. În paralel am terminat o facultate de
jurnalism și am început să colaborez cu studiouri de
producție pentru realizarea unor emisiuni de divertis -
ment precum: Cronica Cârcotașilor, Copiii spun lu -
cruri trăsnite, Vreau să fiu mare vedetă, etc. De aseme -
nea, am colaborat și colaborez, în continuare, cu
diverse reviste și publicații și am încercat, atât cât
am putut și eu, să ajut în rezol va rea unor probleme
sociale prin organizarea de evenimente caritabile,
concerte și teledonuri.

În 2007 am fost contractat de o firmă americană
pentru a realiza prima rețea IPTV, rețea prin care se
transmit posturile tv românești în SUA și în Canada
prin internet. Așa a apărut și primul webapp de
streaming, aplicație care s-a bucurat de foarte multă
popularitate. Tot în urma acestei invenții am fost
invitat în 2009 la NAB (National Association of
Broadcasters), cea mai mare convenție de tehnologie
în domeniul televiziunii, desfășurată în Las Vegas.
Din 2011 am început să dezvoltăm aplicații web și
pentru device-uri mobile pentru piața americană, iar
în 2013 am participat la înființarea unui nou studio de
televiziune în Orlando, Florida. 

În iunie 2015 am scris un proiect european în dome -
niul Inteligenței Artificiale, prin care ne propunem să
reali zăm un asistent personal inteligent, menit să
îndrume și să ajute utilizatorul în viața de zi cu zi
realizând sarcini complexe, bazat pe tehnologii precum
Continuous learning sau BIP learning. 

V-aţi desfăşurat activităţile şi pe alte continente –
mai precis, America (California, Georgia, Florida).
Reîntorcându-vă în ţara natală, cum vedeţi încercările de
reformă ale sectorului IT în societatea românească?

Din fericire, sectorul IT a fost, probabil, unul dintre
sectoarele economiei naționale care a depins cel mai
puțin de fenomenul politic. S-a dezvoltat fără niciun
sprijin guvernamental, doar prin inteligența și munca

tinerilor pasionați de informatică. În momentul de
față, cunoscând piața, pot spune fără să greșesc, că
avem firme care, din punct de vedere al valorii muncii
lor, se pot compara cu marile firme internaționale. Se
simte însă lipsa unor parcuri tehnologice unde între -
prin derile din diferite domenii să se adune și să
colaboreze și, în primul rând, avem nevoie de inves ti -
ții în sectorul IT pentru ca tinerii pregătiți în domeniu
să nu mai plece în străinătate– să muncească în țara
lor pe salarii decente. O rază de speranță parcă aș
vedea acum, odată cu deschiderea liniilor de finanțare
din fonduri europene destinate sectorului IT.

Aţi putea face o comparaţie între sistemele naţionale
româneşti şi americane?

Sigur că da, însă nu îmi doresc să fac o astfel de com -
pa rație. Știți, oricât s-ar spune despre tinerii care
pleacă să muncească în străinătate că nu-și iubesc țara
nu este adevărat – noi abia așteptăm să ne întoarcem
acasă și, de fiecare dată, sperăm că ceva se schimbă în
bine. Păcat că suntem dezamăgiți...

Credeţi că a influenţat viaţa dumneavoastră faptul
că aţi trăit în România, dar şi în străinătate?

Evident. Întotdeauna în istorie și cu atât mai mult
astăzi, când lucrurile se schimbă atât de repede, des -
chi  de rea spre exterior a avut o importanță covârși toare.
Și nu este vorba aici numai despre accesul la informație,
pentru că în era internetului ne putem documenta de
oriunde din lume, nu mai trebuie să mergem la Paris,
cum era pe vremea bunicilor și stră bu nicilor noștri,
pentru a citi o carte pe care nu o găsim decât în bibliote -
ca de la Sorbona. Este vorba însă despre un stil de
muncă și, până la urmă, de viață, pe care îl experimen -
tezi în alte țări, iar din punctul acesta de vedere cu toții
avem câte ceva de învățat.

Vorbiţi-ne despre timpurile şi condiţiile noi ale
conceptelor de muncă şi management. Există vreo
schimbare?

Din experiența mea, consider că cele mai importante
schimbări sunt cele care privesc mentalitățile, respectiv
modul de raportare la munca într-un colectiv și stilul
de conducere. Pe măsură ce România se apropie de
occident învățăm împortanța echipei și a unui stil de
conducere relaxat, bazat pe prietenie și responsabilitate
asumată, nu pe bici. În felul acesta oamenii se trezesc
cu plăcere dimineața pentru a merge la serviciu, sunt
creativi și mândri de ceea ce fac.  

Ce fel de programe de management aţi avut şi cum
aţi dezvoltat firma?

Tocmai vorbeam, mai devreme, despre importanța
unui stil de conducere în care nu există nicio distanță
între angajat și angajator. În plus, întotdeauna atunci
când nu știu ceva obișnuiesc să apelez la experți –
este foarte important pentru un manager să nu se creadă
Dumnezeu pe pământ, care le știe pe toate. De aseme -

nea, tot foarte important este ca managerul să fie
familiarizat cu programele informatice din domeniu
prognozei – fără calcule statistice, fără previziuni
bazate pe cifre, atunci managerul ar putea să se consulte,
la fel de bine, cu o ghicitoare, pentru a face următorii
pași în afacere.

Cum priviţi devenirea valorilor în acest început de
mileniu III?

Suntem într-un moment de creație a unei noi așezări
valorice, dacă vreți, ca un fel de amestec primordial,
ca la începuturile lumii. Tehnologia a evoluat atât de
mult și evoluează atât de repede încât nu putem știi
cum va arăta viitorul. Datoria noastră, însă, este să ne
păstrăm reperele morale și să modelăm această nouă
construcție în așa încât să aibă suflet, nu să fie rece și
dezumanizată, cum mai vedem, citind unele cărți SF,
că s-ar putea întâmpla.

Cum vedeţi viitorul lumii, viitorul României?

Eu sunt optimist și nu cred că am să mă schimb niciodată.
Poate că asta ține și de sufletul meu de român – sunt
convins că după un deal vine o vale, după o supărare
vine o bucurie... Vreau să cred că oricând, chiar și în
cele mai negre momente pe care ni le va da Dumnezeu,
oamenii vor găsi o cale să se înțeleagă și să rezolve
problemele cu care se confruntă.

Din CV-ul dumneavoastră am aflat că aveţi o
experienţă jurnalistică care ne oferă posibilitatea
adresării acestei întrebări: Credeţi în importanţa
rolului, jurnalistului, de formator al opiniei publice?

Aici nu este vorba despre importanța unui rol, ci până
la urmă despre o datorie morală. Vă mai aduceți aminte cum
citea ziarul, aproape cu sfințenie, Moromete? Poiana
lui Iucan nu este o invenție a lui Marin Preda, ea este
și va rămâne o realitate cotidiană.

Aţi studiat pianul şi vioara. De câte ori mergeţi la
concerte?

Mă duc la concerte de câte ori mă simt trist, de câte
ori mă simt fericit, de fapt m-aș duce în fiecare zi,
dacă aș avea timp...

Ce ne puteţi spune despre zilele de sfârşit de
săptămână sau de sărbători?

Eu cred în Dumnezeu și pentru mine ziua de odihnă și
sărbătorile sunt și vor fi întotdeauna momentele când
toată familia se adună, mergem la biserică, ne bucurăm că
suntem împreună, apoi ne aducem aminte de cei care,
poate, până mai ieri, erau cu noi și astăzi nu mai sunt...

Care este cea mai importantă dorinţă a
dumneavoastră pentru viitor?

Să fiu sănătos, că în rest le-oi duce pe toate.

Vă mulţumesc pentru interviul acordat.

„Știți, oricât s-ar spune„Știți, oricât s-ar spune
despre tinerii care pleacă sădespre tinerii care pleacă să
muncească în străinătate că muncească în străinătate că 

nu-și iubesc țara nu estenu-și iubesc țara nu este
adevărat – noi abia așteptămadevărat – noi abia așteptăm
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Există din totdeauna un mic secret al supraviețuirii: întoarcerea la punctul
inițial, sau la bază, și purcederea într-o nouă tentativă de escaladare a Omului

(puteam să zic a Everestului, dar nu e totuna). Ca să ajungi înapoi, însă, la punctul
inițial, trebuie să nu fi uitat drumul. Și ca să nu-l uiți trebuie să procedezi aidoma lui
Degețel, eroul binecunoscutei povești; să lași semne de-a lungul traseului, adică. Dar
nu semne pe care să ți le mănânce vulpea. Sau ursul. Sau lupul. Cele mai recomanda -
bile, cred, sunt semnele dăltuite în piatră. Posada, Podu Înalt, Călugăreni... Sunt
semne, nu? Sau Columna lui Traian, Coloana fără de sfârșit…; asta din urmă apropo
de recenta comemorare a trecerii în infinit a țăranului de la Hobița.
Bisericile, răsărite câte una, două sau chiar mai multe în fiecare
loca litate de pe cuprinsul României, sunt și ele tot semne, așa-i?
Semne dăltuite în piatră. Bineînțeles ca și în suflet; sufletul celor care
cred în Dumnezeu. Cu cât sunt mai multe astfel de semne, cu atât șansele de
supraviețuire sunt mai mari, promițătoare, aproape certe. De asemenea, cu cât sunt
mai multe, poate și 
mai vechi, cu atât valoarea acelui itinerar este mai mare. Aidoma numărului de puncte
de pe o lucrare de artă plastică. Sau de pe o pagină de manuscris. Semne... Zilele
acestea, am trecut pe la Muzeul Militar Național, în căutarea unor semne care să mă
ajute să realizez un articol pentru o revistă din provincie care dedică un număr special
Războiului pentru Independență de acum 130 de ani. Căutăm, dar nu aveam nicio idee
clară. Prietenul nostru, profesorul N.M., care, la rândul său, va sărbători în curând
niște ani frumoși de când activează aici ca muzeograf, mi-a recomandat colecțiile
cotidienelor „Resboiul” și „Dorobanțul” apărute exact atunci, în febra evenimentelor.

Și vreau să spun că nu am avut eu timp cât mi-ar fi trebuit ca să pot înțelege, măcar,
adevărata valoare a presei, fie ea militară sau civilă, care ajunge să treacă un război -
cel pentru Independență, în cazul nostru - prin memoria ei. Unul dintre puținele lucruri
pe care le-am înțeles, totuși, vreau să spun pe care le-am înțeles suficient de bine, este
că dacă ar fi beneficiat de serviciile mai multor făuritori de semne, de adevărați profe -
sioniști în dăltuirea granitului, respectiv în graficieni și reporteri de front, care să
transmită cât mai multe detalii și comentarii de la fața locului, aceste două ziare ar fi
fost de o mie de ori mai valabile. Chiar dacă „Dorobanțul”, în special, face jocul

partidului la putere; ceea ce se scrie acolo, de pildă, despre
modul în care s-au cheltuit banii pe... praful de pușcă în
anii premergători războiului - deși uneori problema este
atacată destul de nedrept, de tendențios -, ar fi putut

constitui un punct de reper pentru a nu mai repeta aceeași „tactică” în pregătirea
războaielor următoare. Zic ar fi putut... Cu toate că, dacă mă gândesc mai bine, există
atâtea combinații în jocurile de acest gen încât logica mea oricând poate fi bătută, și
încă fără prea mare efort. Pentru că pot exista o mie de semne, și toate din granitul cel
mai pur, făurite de cei mai mari profesioniști în materie, dar ce folos dacă o dată
hotărât să revii la punctul inițial, într-o nouă încercare de abordare a Omului, te legi la
ochi și îți mai pui și dopuri în urechi? Iar uneori și o mască de mucava, ca în cazul în
care ne întâlnim cu vreun cunoscut mai norocos, eventual expert în arta escaladării, să
ne putem da drept altcineva. De ce anume și cu ce scop, nu mai comentez și cu toate
acestea, din fericire, în jurul nostru, chiar și în noi, cineva a avut grijă și, așa cum a
putut, sau cum s-a priceput și cât i s-a permis, a dăltuit destule semne. 

Că grădina Domnului e imensă, nu încape vorbă. Şi că mulţi semeni de-ai noştri
îi tot sar gardul, nu este o noutate. Cum noutate nu este nici faptul că din când

în când se prezintă la doctor câte un individ cu halucinaţii somatice, susţinând te miri
ce, ba că i se zbenguie vreo trei gândaci pe sub piele, ba că are un ceas în cap şi tot îi
aude ticăitul. Sau cântând cucul. Ceas mecanic, desigur. Că unui astfel de individ nu
poţi să-i argumentezi logic nicicum că este, practic, imposibil să-i fi crescut în creier
un astfel de obiect este destul de clar, nu mai insist. Sunt convins că fiecare dintre
cititorii acestor rânduri a avut de-a face măcar o dată în viaţă cu un astfel de om,
vreau să zic nu neapărat cu unul care susţinea că are în cap un ceas care ticăie, dar
măcar o musculiţă care bâzâie, un bărzăune, o idee mai dubioasă sau ceva asemă -
nător. În ce mă priveşte, eu am întâlnit unul care avea avioane. O flotă întreagă, nu
ştiu ce făcea cu ele, reţin doar că huruiau teribil
uneori, şi atunci trebuia să nu mai contribui şi
eu la poluarea fonică... Vorbeam însă despre cel
cu ceasul care ticăie. Pentru că mai zilele
trecute am aflat cum procedează medicul să-l
facă bine. Mă refer la soluţia extremă, nu la simplul fapt al prescrierii vreunei medica -
ţii neuroleptice. Pentru mine, recunosc, a fost o mare noutate treaba aceasta şi nu mă
simt deloc inferior celor care ar putea susţine că ei au aflat-o încă din leagăn. Ba, sunt
cu atât mai bucuros că, în sfârşit, am aflat cum se face, întrucât i-am găsit o groază de
similitudini, de aplicatii practice, îndeosebi în societatea noastră care, numai dacă ne
dă prin minte să deschidem televizorul chiar în clipa asta, de pildă, constatăm că, pe zi
ce trece, respectiva societate devine din ce în ce mai de neînţeles, mai fără speranţă de
însănătoşire. Şi cât de indiferent să fii ca să nu te preocupe această problemă ce ţine
de viitorul copiilor noştri, al omenirii, în fond? 

Deci, pentru a-l scăpa de ticăitul din cap pe individ, medicul are la îndemână o
metodă bazată tot pe logică, dar una pe cât de practică, pe atât de eficientă compara -
tiv cu argumentaţia verbală. Pur şi simplu intră în jocul lui, adică acceptă că este
întocmai cum susţine el, eventual îi face o encefalografie - sau cam aşa ceva -, vede
ceasul şi, evident, propune singura metodă posibilă în astfel de situaţii, anume inter -
venţia chirurgicală. Firește, îl anesteziază, îi practică undeva după ureche, poate chiar
în frunte, o incizie, îl pansează cu simţ de răspundere şi numai bine, când efectul
anesteziei trece, îi arată pacientului un pumn de rotiţe, de pinioane, cheiţe, arcuri şi
aşa mai departe, eventual un cadran mai mic şi chiar câteva pene de cuc, toate pline

de sânge, susţinând nici mai mult, nici mai puţin, că le-a scos din capul lui. Piesă cu
piesă, fulg cu fulg. Cu penseta. Sub privirile înmărmurite ale asistenței. Care acum
zâmbeşte profesional, ca o mămică fericită. Sau ca o soră bună... Al cărei frăţior
tocmai şi-a redobândit sănătatea. Cât de nebun să fii ca să susţii mai departe că auzi
ticăitul? 

Plecând de aici, însă, problema noastră, marea noastră problemă de acum, este cu
totul alta. Pentru că, odată brevetată metoda, ea are aplicabilitate într-o mulţime greu
definibilă de domenii. Şi, mai ales, poate fi utilizată cu real succes şi în sens invers.
Să-i arăţi unui oarecare, adică nu chiar unui oarecare, dar să-i arăţi, deci, de faţă cu
martori, cât mai mulţi martori, preferabil în faţa camerelor de luat vederi, ce anume
i-ai scos din cap, este deja o practică uzuală pe meleagurile dâmboviţene. Chiar dacă

nu s-a prezentat în viaţa lui să-ţi ceară o
consultaţie. Chiar dacă, de data asta, argu -
mentează logic el, pacientul, că este imposibil să
fi avut vreodată aşa ceva în cap. Cine-l va crede?

Şi cine va risca să-i mai încredinţeze vreodată o funcţie de răspundere, ceva pe măsura
compe ten ţelor sale, chiar dacă omul nostru va veni, ulterior, cu un car de dovezi?
Normal că nimeni. Doar vedem asta zi de zi, cum «chi rurgii» de meserie pun pe tapet
ca pe bandă rulantă piesele pline de sânge din dosa rele..., pardon!, din ceasurile care
ticăiau cândva în capul unora care acum se dau mai inocenţi decât Maica Precista. Că
o fi fost, că nu o fi fost aşa, acest aspect mai puţin interesează. Important este că
rezerva strategică de arcuri, rotițe şi pinioane este la locul ei, pe mâine bune, păstrată
legal, într-o clădire frumoasă, maronie, şi, din câte se pare, blocul operator merge în
plin. Sigur, pot să apară o mulţime de întrebări legate de această problemă. Şi chiar
apar. Una dintre ele, de pildă, îi vizează pe înşişi „chi rur gii”. Adicătelea, vezi
Doamne, ce motive ar avea ei, oameni ca şi noi, ca să le „fabrice” ceasuri absolut
tuturor acelora care saltă capul un pic din ţărână, în inten ţia de a privi şi ei soarele
drept în ochi? Nu ştiu de ce, dar am senzaţia ca aici este secretul. Niciunui om fără
„ceas” în cap nu o să-i vină vreodată ideea să privească soarele în ochi. Or, misiunea
„chirurgilor” este aceea de a proteja imaginea soarelui. 

În concluzie, o societate umană, democratică şi normală, nu poate fi formată decât
din chirurgi, pacienţi şi gură-cască. Care toţi, culmea paradoxului, au (avem) câte un
ceas în cap. Singura diferenţă este că dintre toţi,  numai unii au şi credibilitate.
Ceilalţi au doar ceasul în cap şi, eventual, frica în sân. Frica să nu fie descoperiţi.

Aprinde televizorul şi este în regulă. Ia la întâmplare o
carte cu un preţ rezonabil de pe raftul unei librării şi vei

trăi acelaşi sentiment. Nu de fiecare dată, că mai sunt şi excepţii,
dar cert, în Șapte din zece cazuri. Aprinde televizorul, totuşi, că
este mai la îndemână. Orice boschetar îşi poate permite astăzi un
astfel de obiect care mai alaltăieri costa solda pe o lună a unui
locotenent. Sau pe douăzeci de luni, dacă voiai neapărat să vezi
colorat. Deci, deschide şi spune-mi ce vezi. Deşi nu trebuie să-mi
spui, pentru că dincolo de ceea ce
simt eu însumi pe pielea mea, îmi
imaginez destul de lesne despre ce
şi cum mai departe. Pe ore, pe
programe, pe canale, pe orice. Curentul să nu se întrerupă
cumva, ca pe vremuri. Dar nu cred că e nimeni tâmpit să mai
întrerupă curentul ca să te scoată în stradă sau, mai grav, să te
trimită la bibliotecă. Cu atât mai mult să scumpească vreuna
dintre componentele fabricii de circ. Ca atare, cred că nici
curentul acesta nu va avea şanse prea mari ca să o ia razna, de
capul lui. Aşa că butonează atent, ritmic, elegant, constant,
încrâncenat, cum vrei tu, dar numai butonează şi spune-mi că nu
e aşa. Anume că nu dai cu ochii de şapte ţinte false din zece, cum
bănuiesc. De horoscoape, în primul rând. Şi, inevitabil, de vocea
inimii, de icnetul junghiului, de „din dragoste”, din ură, din
prostie, din pasiune, de aventuri de doi bani filmate pe milioane
de lei adevăraţi, de farse anemice, dar cu priza garantată la

handicapaţii... mintali, de ştiri explozive, de dezastre, de insula
secretelor, de secretele insulei, divertisment cu fiţe, anchete, reţele
ale crimei, dar şi ale modei, reality-show, trăsniţi de-a binelea,
sport total sau numai pe sfert, emisiuni de făcut clătite, de
dezumflat gogoşi, cronici de dugheană, Betty cea nasoală,
răzbunarea şarpelui cu clopoţei, dar şi a viperei cu corn ş.a.m.d.
şi, din când în când, bomboana pe colivă: de regulă, câte o
vedetă pocăită în rolul fecioarei părăsite, vreo glorie de mucava

reșapată sau, când balta,
efectiv, nu mai are pește - că
se mai întâmplă și minuni din
acestea! -, revin în forță

rețetele de slăbit, de îngrășat, de făcut copii, de descoperit copiii
pierduți, sindroame în direct, drame comentate, comedii, tragedii,
seriale... Arareori- ici-colo, câte un film bun, de regulă de pe
vremea... dictatorului, câte un copil cu adevărat talent sau o
vedetă veritabilă, și aceasta scoasă de la naftalină cu tam-tamul
de rigoare, dar care, culmea!, ar da clasă la orice oră pufuleților
din ziua de azi. Asta e, ne-am născut în Epoca de Aur - cei mai
mulți dintre noi - ca să ne petrecem în zodia lui Mister Derizoriu!
Sau, mai exact, a Sfântului Derizoriu! Oare, ce surpriză li se
pregătește copiilor noștri? Ce invenție în materie de furat timpul,
viața, destinul, adastă după colțul „istoriei” viitoare? Sincer să
fiu, deși sunt tentat să-mi dau cu presupusul, nu îndrăznesc. Mai
bine, butonez... 

Zodia Sfântului Derizoriu

Despre ceasuri, în genere

Semne

DAN GÎJU
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Post scriptum – cititorule, cuvintele bold-italic reprezintă titlul sonetului.

iubirea nu te-ntreabă dac-o vrei,
ea zburdă pătimaşă prin legende,
în tagma princiară şi-n plebei...
norocu-şi cere uneori arende,

din  fulger destrămat, sau chiar o blîndă sferă,
cu arcele de taină şi de dor,
cînd clipa cea regală-i efemeră,
încolonată înspre viitor...

acolo, stînca-i vie, iarba crudă,
iscoditorul mag îmi este geamăn,
paing şi scarabeu să mă audă

cum mă înving pe mine, fără seamăn
şi fruntea ta, febrilă – o oglindă,
cu ochiul ei mirat să mă aprindă...

fînul te vrea din nou mireasă ...

luna mai spală vechea lutărie
cu basm de rouă fraged, din molizi;
bat clopote în toamna-sindrofie
şi greierii din verbe-s tot placizi...

la roata, îniernată veşnicie,
olar astral trudeşte, fără vin;
un lutier se-mbată-n... armonie
şi amîndoi sînt fraţi întru divin...

e-n EI şi clipa ce adună toate
credinţele şi vise, deopotrivă,
o cheie-a fascinantelor lăcate,

pentru idei şi suflet, o arhivă,
cu voluptate caldă şi sprinţară...
azi, lutieru-i lut şi lutul blînd – vioară...

albastrele zodii mai plîng în cîmpie – 
fantome de iarbă în triste corăbii,
cu vise frugale; răscoapta simbrie
pe vîrsta-mi aştearnă doar gureşe vrăbii...

o floare de gînd, lumină-n clopotniţi,
proverbelor hître oprească uiumul;
ceasornic solar e-n lapte şi-n doniţi
şi zimbrii-copii se luptă cu fumul;

în inima lumii, cocoşul de munte
sfinţeşte cu umbra lui veche ulciorul,
porumburi şi grîne respiră cărunte

cînd noaptea, luminii, îi trage zăvorul...
tu şi cu mine, mărgele de rouă,
izvorul secundei să-l dăm pe dindouă...

mărturisesc: sînt sclavul tău, silabă,
un greier ce oftează-n chihlimbar
sau înger furişîndu-se-n otavă,
polen subtil pe-un fluture-pîndar...

eu v-am adus fecioare-utopie
într-o cetate cum n-a fost nicicînd,
cu puii de balenă drept simbrie
şi cu harbujii tatuaţi, plîngînd...

dar voi plimbaţi minciuna în caleaşcă,
mireasă leonină fără ghiare,
Ciclopul ce curtează o rădaşcă

şi irisul ce tremură-ntr-o floare...
azi ruşinată-n iarbă e durerea
soră de sînge numai cu tăcerea...

un guguştiuc e doar un vis fierbinte,
ce-i rătăcit în toamnă prin mansarde
şi-ntr-un balans,cascadă de cuvinte,
tu mă-nfăşori doar în uimiri bavarde...

cu gesturi fermecînd efemeride,
clipa de taină iarăşi ne amînă;
prin rouă ochiul sacru mai deschide
un zîmbet vechi ce-i este la-ndemînă

şi-n zariştea de suflet, blînd întoarsă,
cînd iarna e sleită doar de spasmul
cocorilor ce zarea o revarsă,

tu, inocentă, te întorci în basmul
din care azi rămas-a numai fiere...
ne întîlnim la prima înviere...

e noaptea asta fără lumînări,
doar candele mai fulguie-n spirale
pe frunţile – fecunde-mpreunări,
într-un tărîm cu spasme vegetale...

amurgurile, sîmburi fără nume,
se scuturau de vise, ca de boală;
iar tu, himeră nouă dintre brume,
ştiai că-n mine somnul se răscoală...

un somn pe rîu, să-nfrunte cîinii răi,
ce-o încolţeau aprins pe Ursa Mare
şi ochii tăi, cu sfinte-n ger văpăi,

le aşterneau o veşnică uitare...
dar, ai fugit de doru-mi ca un pinten...
mînzul iubirii-i slobod şi tot sprinten...

nisipul e-n delir, un vînt fură-i obrazul,
iar îngeri nu-l mai apără nicicum,
din cîntec spart s-a revărsat extazul
şi carnea lui mai tremură pe drum...

o pasăre se-ntoarce în oul ei dintîi
şi-n visul ce-a rămas fără răsfrîngeri,
iubirile ţi-au pus sub căpătîi
doar iarba ce te-mpiedică să sîngeri...

exodul  trece-n lebede şi fagi
şi-n nopţile cu piei neargăsite
şi-n ura ce rîvneşte la cei dragi

şi-n suflul amintirii netrăite...
pierim noi doar într-un flămînd ecou
ca tu, eternă taină, să te mai naşti din nou?

tărîmul meu îl calcă somnambulul,
cu talpa peste fluvii şi păduri,
singurătatea sfîntă-i doar pendulul
cu care poţi furtuna s-o mai furi;

un ac de dor înţeapă ca o clipă,
ca foc stelar ce se coboară sfînt
în inima – eterna mea aripă,
cînd umbra cere tristă să te cînt,

prin fînul ce te vrea din nou mireasă,
acolo între urşi şi conifere,
cînd spasmele luminii nu te lasă

la vise vechi să le mai dai putere...
şi cînd ofrande moi stîrnesc libaţii
tu, amăgeşti candidă, împăraţii...

e aură şi-n regnul mineral,
cavalul e prieten şi duşman,
izvoarele au zîmbet sideral,
ceasornicul e mînzul năzdrăvan

cu care Făt-Frumosul, nenăscut,
învinge-va chiar stropii grei ai morţii;
auzul ca şi văzul de-nceput
valsează trist doar pe cadranul sorţii;

dorim acum veşmîntul vorbei pure,
proverbele ce le-am uitat pe vatră,
lancea gîndirii ar mai vrea să fure

surîsul tău ce tremură la poartă...
dar timpul beat silaba o dezbracă
pe buza ta; mie-mi rămîne: dacă...

scîncea în viscol steaua către zei
să o preschimbe în privighetoare
şi neaua se mira de dorul ei – 
o pasăre, nocturnă clătinare...

se dezghioca şi luntrea în mister,
cu ochiul ei în liniştea trudită,
cînd clipele ne leagănă şi pier
prin geana de uitare ce palpită

într-un ecou, înfloritor prinos,
cu áripa de zîmbet, jucăuşă;
azurul-prunc, un înger curios,

cheia luminii o aduc, supusă
în inima – sfioasă-mbrăţişare...
o frunză eşti... cu tine-s pe cărare...

pontifical, meduze-n vals marin
pe înserare umbra şi-o devoră,
cît algele oferă un festin
la ţărmul cu ecou de Auroră...

într-un talaz furtuna mai respiră,
cu braţele să-mi fure albatrosul;
retina plajei, văduvită liră,
prin orfice silabe dă prinosul

şi sferei credincioase doar luminii
şi ceasului nocturn şi mineral,
cînd înotăm suavi între delfinii

cu trupuri ca un freamăt de cristal...
vin valuri mii, mărunte, ca un lan,
iubirii să-i ofere acvaticul divan...

*

*

atîtea lucruri, aspru trecătoare
şi sentimente în singurătate
vin amintirea, astăzi, să-ţi măsoare,
copil al ploii; le încui pe toate

într-un seif; nervurile-i sînt blînde,
fără putinţă de-a se răscula
în reverii curate şi profunde,
să înfrunzească veche tîmpla ta...

acolo osul îndelung palpită,
sub vraja dulce-a primelor ninsori,
din arcul dimineţii – ce ispită?! – ,

cu care încă viaţa ţi-o măsori...
coroana rugii tale-i pe banchize
în Nordul ce respiră prin balize...

*

*

*
*

*

*
*

NI
CO

LA
E 

CA
BE

L



16 Cronica Timpului Anul 1, Nr. 11, decembrie 2015

Pe vremea când aveam grijă de un
căţel, şi mă ocupam serios de toate

necesităţile acestuia, parcul devenise al
treilea loc al meu din viaţa de zi cu zi, după
serviciu şi casă. Cunoşteam o mulţime de
oameni, de câini din cartier, dar şi majori -
tatea gropilor, a tufişurilor şi a pomilor
ormamentali din parcul apropiat. Sufeream
pentru neregulile parcului ca şi cum ar fi fost
ale grădinii mele.

La începutul perioadei, era un primar
care, de ochii lumii, spunea multe dar nu
prea făcea nimic pentru această oază de
verdeaţă. Creşteau bălăriile atât de mari că-ţi
era frică să intri printre ele şi aşteptam cu
mari emoţii întoarcerea câinelui din această
improvizată junglă. El cuteza să intre pe
acolo, eu nu!...

A venit un alt primar, unul pe care chiar
îl ştiam. La prima întâlnire, după ce a fost
ales, i-am spus că nu aştept nimic de la el,
decât să facă în aşa fel încât să se cosească
iarba din parc. Era şi parcul lui, copilărise
în acest cartier. Ne-a promis, mie şi celorlalţi
„taţi” de câini, că aşa va face.

La o revedere ulterioară ne-a spus că din
hârtiile primăriei reieşea că şi anterior parcul
fusese cosit de cel puţin patru ori pe an.
Plăţile arătau acest fapt, dar realitatea din
teren spunea cu totul altceva.

Oamenii noului primar nu numai că au
cosit parcul, şi în realitate, nu doar în hârtii,
dar au început şi o adevărată campanie de
plantat pomi ornamentali, arbuşti, flori etc.
De data aceasta, părea că plăcerea consta în
plantat! Tot ce se planta se şi usca până toamna,
sau, cel târziu, până în primăvara următoare!
Probabil, de data aceasta, afacerea consta nu
în cosirile fictive, ci în plantările repetate.

La un moment dat, mai în glumă, mai în
serios, l-am atacat, verbal, pe unul dintre
lucrătorii care realizau acele plantări perpetue.
Aveam o temere că şi căţeii noştri sunt de
vină că tot făceau pipi pe acei pomi!

Ce se întâmplă domnule cu aceste plante?
De ce nu rezistă? Dumneavoastră sunteţi
sigur că faceţi ce trebuie?

Domnule, eu ştiu ce trebuie, dar nu fac
ce trebuie! Nu noi hotărâm! Aceşti pomi sunt
aproape morți de când vin. Vedeţi aceste
crengi rare din partea de sus? Aceasta este
dovada creşterii lor forţate care nu oferă
nicio garanţie că ei vor rezista mult timp. La
fel ca şi puii ăia de găină care sunt crescuţi rapid!
Puii, poţi să-i creşti forţat, că după aceea, îi
tai şi-i mănânci, dar pomii nu! Ei trebuie să
trăiască zeci de ani!

Nu ştiu de ce, dar nu prea pot să vă cred. La
filozofii suntem buni toţi, dar treabă ca lu -
mea nu prea ştim să facem! Măcar un brad,
aici în mijlocul parcului să reziste, să creas -
că mare şi să devină Pom de Crăciun, când
va  fi mare. Aţi plantat câteva rânduri de
pomi până acum, şi toţi s-au uscat!...  

Omul a rămas contrariat. Îl deranja atât
bănuiala celor din parc că şi el ar fi implicat
în cârdăşia celor de la primărie cu plantările
repetate, din care unii câştigau destui bani,

cât şi acuzaţia făţişă că ar fi nepriceput. S-a
gândit că nu ar costa prea mult să le facă
măcar o demonstraţie de pricepere, dacă
politica de administrare a zonei nu depindea
prea mult de el. A ales el un brăduţ de la
pepinieră, aşa cum ştia el, şi l-a plantat în
mijlocul parcului, în centrul unui rond de
flori. După plantare, i-a tăiat vârful, lăsân -
du-i, în partea de sus, o creangă perpendi -
culară pe trunchi. A venit la noi să ne spună să
urmărim acel brad că acela va fi viitorul Pom
de Crăciun al cartierului. Neîncrezători,
imediat i-am replicat:

Dar ce i-ai făcut? De ce i-ai tăiat vârful?
Ce Pom de Craciun va fi acela fără vârf?

Aveţi răbdare domnule!... Nu am spus că
va fi Pom de Crăciun în această iarnă, ci că
va fi cândva foarte potrivit pentru aşa ceva
şi pentru multă vreme.

Au trecut mulţi ani de atunci! Toţi ceilalţi
pomi, plantaţi în acea perioadă, s-au uscat
demult! Brăduţul nostru a crescut frumos.
La început, i-au crescut multe crengi laterale, s-a
îndesit. Lipsa vârfului i-a încetinit creşterea
pe înălţime, dar l-a făcut să se dezvolte în
lateral. Crenguţa perpendiculară din vârf s-a
orientat încet-încet spre cer, a făcut întâi un
arc de cerc, apoi a rămas ca un nod, iar
acum nu se mai vede nimic. Este un vârf
adevarat!... Nici nu-ţi poţi imagina ce fusese
înainte! A ajuns însă la această formă după
mulţi ani!... Acum este un brad în toată
regula, des, sănătos şi promite să rămână un
Pom de Crăciun pentru mult timp în viitor.
Şi culoarea frunzelor diferă de a celorlalţi
pomi din parc!...

Oare, nu aşa se întâmplă şi cu oamenii?... 
Suntem tot timpul tentaţi, îndemnaţi,

educaţi, chiar forţaţi, să facem doar paşi
înainte. Începând cu primul pas, continuând
pas cu pas sau chiar sărind mai mulţi paşi
deodată, dar să fie înainte. Nimeni nu ne
îndeamnă să facem uneori şi paşi înapoi. Ne
deşirăm în dorinţele noastre excesive, uităm
să mai privim, în stânga, în dreapta, înapoi!...
Ajungem destul de departe, într-o anumită
direcţie, rupându-ne de tot ce ne înconjoară,
uitând de toţi din jurul şi din spatele nostru. 

Să fie bine aşa?...
Imaginaţi-vă că mergeţi într-o direcţie

pe care, la un moment dat, întâlniţi un zid,
de care nu mai puteţi trece. Ştiind şi dorind
să faceţi doar paşi înainte, puteţi să vă loviţi
de nenumărate ori de acel zid, care de regu -
lă nu cedează, şi să rămâneţi acolo. 

Este cazul tipic de clacare a unora care
nu au cunoscut decât succesul şi care la
primul insucces nu mai ştiu pe unde s-o
apu ce, pică în depresii etc. Fiind prea aproape
de obstacol este foarte dificilă vederea unei
posibile ocoliri. Cunoaşterea, acceptarea
ideii de a face şi paşi înapoi, atunci când
este cazul, oferă o altă perspectivă a obsta -
colului întâlnit şi poate găsiţi o soluţie de
ocolire a sa. Uneori aceşti paşi înapoi te pot
aduce chiar în poziţia de unde ai plecat, dar
tot este un avantaj, pentru că ştii, de data
aceasta, calea care nu duce la succes şi,
conştient, alegi o altă variantă. Omul ciclic
nu este neapărat un om neperformant!... Ce
exemple ne oferă viaţa?...

În tehnică sunt nenumărate exemple în
care se arată forţa rezultată din realizarea,
atunci când este cazul, a pasului înapoi. Da,
pasul înapoi înseamnă forţă! 

În mecanică vibraţia, care reprezintă
paşi deşi, alternanţi înainte-înapoi, reuşeşte

să facă ceea ce o mişcare doar pe o singură
direcţie nu ar reuşi, iar dacă ne gândim la
fenomenul de rezonanţă, se pot dezvolta
forţe uriaşe din sincronozarea unor paşi mici
şi deşi înainte-înapoi. S-au rupt poduri uria -
şe, cu structuri mecanice impresionante,
bine dimensionate la forţele statice, din co -
relarea în timp a paşilor unor soldaţi!...

În electrotehnică, curentul continuu nu
trece prin condensator, care nu este altceva
decât o întrerupere a circuitului, pe când
curentul alternativ, o succesiune de curenţi
electrici înainte şi înapoi, trece prin conde -
nsator fără probleme, condensatorul nemai -
fiind un element de întrerupere ci un element
de închidere a circuitului. Dacă circuitul
electric se deschide, şi includem şi atmos fe -
ra în acesta, atunci ajungem la undele elec -
tromagnetice, care trec aproape prin orice.
Undele reprezintă tot succesiuni de curenţi
înainte-înapoi! Şi lumina este o undă
electromagnetică. Doar cu paşi înainte nu
am putea avea lumină!... Paşii înainte-
înapoi sunt şi frumoşi!... Imaginaţi-vă un
dans doar cu paşi înainte!...

Există un animal, se cheamă „leneşul”,
care trăieşte printr-o zonă cu vegetaţie
abundentă, şi se hrăneşte cu frunzele unui
copac ce creşte prin acea zonă. Fiind cunos -
cut pentru mişcările lui exagerat de lente, de
unde şi numele, nişte cercetători şi-au ima -
ginat un experiment. Au încercat să-i gră -
beas că metabolismul, să-l facă să se mişte
mai repede, prin stimularea consumului vege -
taţiei respective, legând lipsa lui de vivaci -
tate de subalimentarea acestuia. Pentru o
perioadă, animalul a devenit mai rapid în
mişcări, dar, după un timp, a murit!... Ulterior,
s-a constatat că frunzele respective, care cons -
tituiau singura lui sursă de hrană, conţineau
o substanţă otrăvitoare, într-o anumită doză.
Prin consumul unei cantităţi mai mari de
frunze s-a ajuns la o cantitate letală
pentru bietul animal. Există
echilibre naturale, stabilite
în mii de ani, care odată
rupte pot avea efecte dez a s -
truoase.

Oare, nu trebuie să fim
mai atenţi cu noi înşine,
când ne alegem ţintele?...
Nu ne otrăvim zilnic cu tot
ce vrem mai mult, mai mare,
mai tare, decât ne-a fost
dat, decât suntem capa bili
să facem?...

Apropo de trecut!... Este
greu de înţeles, şi de accep -
tat, situaţia României în
clasamentele internaţi onale
privind universităţile, atât
ca prezent, dar şi ca trecut.
În timp ce ţări precum
Polonia, Cehia, Ungaria etc.
se prezintă cu activităţi
universitare din anii 1300-
1500, noi ne „lăudăm” cu
anii 1800!... Dacă asta este
realitatea, nu avem decât să
ne acceptăm înapoierea cu
sute de ani faţă de alţii, dar
dacă este vorba de neglijen -
ţă?... Dacă noi acceptăm
situaţia, ce să mai zică cei
care nu prea ne iubesc?...
Unde trebuie „forat” pen tru a găsi

adevărul?... Nu doar în Bucu reşti, Cluj şi
Iaşi, ci şi la Câmpulung, Curtea de Argeş,
Târgovişte, Alba Iulia şi Suceava, care au
fost capitalele provinciilor istorice ale
României pentru lungi perioade de timp.
Credeţi că, în 1270, la Cracovia, era o
universitate în sensul conceptului de azi?... 

După 1989, printre deciziile bune, aş
aminti de înfiinţarea universităţilor „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia, „Ştefan cel Mare” din
Suceava şi „Valahia” din Târgovişte, care
trebuie să exploreze şi exploateze marile
tezaure de cultură şi istorie din zonele
respective. În loc să fie realmente sprijinite
aceste instituţii, politrucii din învăţământul
românesc, presaţi de finanţişti, motivând cu
economia de piaţă, le ţin într-o continuă
presiune, cu desfiinţarea, cu ruperea şi
lipirea la alte universităţi etc. Noi nu suntem în
stare să aplicăm economia de piaţă în do -
me  niile economice, dar o luăm ca armă în
distrugerea unor domenii precum sănătatea,
educaţia, cercetarea, cultura, uitând foarte
uşor că acestea sunt componente esenţiale ale
Dezvoltării Durabile. Politicienii ar trebui
mai întâi să finanţeze aceste domenii la
nivelul bunelor practici şi obligaţii ale Uni -
u nii Europene şi abia după aceea să vorbescă
de eficienţă economică.     

Spiritul Crăciunului, de renaştere perpetuă,
ne îndeamnă, măcar o dată pe an, să ne
auto evaluăm şi să ne reinventăm, dacă
evoluţia noastră anterioară este în concor -
danţă cu gândirea prezentă, cu ceea ce
simţim, cu ceea ce putem. Niciodată nu este
prea târziu pentru a fi mai buni, mai umani,
mai altruişti, dacă cândva, am fost răi, inu -
mani sau ego işti, chiar dacă prin aceasta ni
se pare că pierdem din viteza cu care ne în -
dreptam spre nişte ţinte foarte ambiţioase,
poate inoportun alese.

Motto: Doar în noaptea de Ajun,/ să fii moş, e ceva bun!...
(Nicolae VASILE, Ajunul Crăciunului)
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Tot înainte,... dar neuitând trecutul, privind şi-n lateral!Tot înainte,... dar neuitând trecutul, privind şi-n lateral!
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În dimineața zilei de 07 octombrie, în urmă cu
113 ani, după ce s-a bărbierit și și-a pus cele mai

curate haine pe care le avea în ladă, acelea pe care le
îmbrăca atunci când mergea la biserica din apropierea
casei lui, biserică ridicată încă din anul 1889, Tudor
Stancu, țăran plugar din Salcia, a trecut pe la casele
consătenilor, Voicu Stancu Mitroi și Ilie Gheorghe
Mitroi, pentru a merge, așa cum stabiliseră cu o zi
îna inte, la primăria din sat. 

Tudor Stancu avea „trei zeci și șase” de ani și, cu
două zile în urmă, pe 05 octombrie 1902, iubita lui,
Maria Mitroi, „femeia cu care trăia”, cu șase ani mai
tânără decât el, i-a dăruit un prunc, și acum a venit, în
fața „oficerului” de la primărie, să-l declare, așa cum
spune legea și tradiția. Numele flăcăului, fiindcă le
prorocise o bătrână din cătun că va fi băiat și va
„ajun ge om însemnat”, și ea nu se înșela niciodată, îl
aleseseră amândoi cu mult timp înainte de a se naște
și au hotărât să-i pună numele Zaharia. Se gândea
mult Tudor Stancu la ce-i prorocise bătrâna, mai ales
dimi neața când auzea trenul coborând de la Rușii de
Vede, nu departe de casa lui era linia ferată, și se în -
drep ta gâfâind spre gara de lângă sat, botezată cu
mândrie de sălcieni Gara (stația) General Praporgescu
și, seara, când se întorcea de la câmp și-și arunca ochii
obosiți spre școală, zicându-și că de la aceste două
instituții i se va trage feciorului său mărirea.

În această frumoasă zi de octombrie, Petre N.
Dogaru - Adjutorul de Primar al Comunei Salcia și
oficer al stărei civile, îi aștepta în incinta primăriei
fiindcă se auzise de două zile că în locuința locuito ri -
lor Tudor Stancu și Maria Mitroi se născuse un copil
de „secs bărbătesc și de religiune ortodocsă”, iar dato -
ria lui era să-l înregistreze pe cel mai nou cetățean al
comunei Salcia în „Registru Stărei Civile Pentru Năs -
cuți”. Era un registru nou, cel dinaintea lui se terminase
în data 29 septembrie 1902, și avea pregătită fila de la
numărul 102, ceea ce însemna că sălcienii erau iubitori
de copii, câte 11-12 copii se nășteau în fiecare lună.

Tudor Stancu, „declarantele”, se afla în fruntea
micii delegațiuni, urmat de martorii Voicu Stancu
Mitroi, de „patru-zeci” de ani și Ilie Gheorghe Mitroi,
de „trei-zeci și șease”, amândoi fiind rudă cu părinții
feciorului născut „alaltă eri” și plugari din același sat. 

După ce i-a salutat și ascultat pe fiecare, așa cum
era legea și datina, Petre N. Dogaru, „Adjutorul de
Primar al Comunei Salcia și oficer al stărei civile”, i-a
mai pus câteva întrebări tatălui copilului, apoi l-a
înscris în „Registru Starei Civile Pentru Născuți” pe
Zaharia, ca fiu ne-legitim al lui Tudor Stancu și al
Mariei T. ST. Mitroi. 

A semnat și notarul C.D.Petculescu în Actul de
naștere, fără să bănuiască niciunul dintre cei prezenți
că semnaseră pe un Act de naștere al celui mai ilus -
tru dintre toți născuții pe acele meleaguri, făcându-i
și pe ei cunoscuți ca fiind părtași la ivirea lui pe lumea
aceasta, săracă și desculță.

P.S. Câteva precizări pentru a respecta adevărul!

Numele tatălui copilului, al „declarantului”, este
Tudor Mitroi, mai exact, conform acelor timpuri, Tudor
Stancu Mitroi, Stancu fiind prenumele bunicului lui
Zaharia, adică prenumele tatălui „declarantului”. 

Mama copilului născut în ziua de 5 octombrie
1902 era de fel din Stănicuț sau Prințu Ferdinand,
din neamul Delcea Bratu, și se numea Maria Tudor
Stancu Mitroi.

Martorii, Voicu Stancu Mitroi și Ilie Gheorghe
Mitroi, erau rude apropiate cu tatăl copilului, obser -
vându-se și după numele pe care-l purtau.

Petre N. Dogaru era, într-adevăr, Adjutorul de
Primar al Comunei Salcia și oficer al stărei civile, dar
trebuie făcută o singură și simplă precizare: nu se afla
în localul primăriei când au sosit cei trei pentru
declararea lui Zaharia, ci peste drum, la cârciumă,
acolo unde-i plăcea să stea cel mai mult. Pentru că se
„cinstise”, și fusese „cinstit” cu mai multe pahare
decât ar fi trebuit, a refuzat să meargă în primărie
pentru a-l înregistra pe cel născut „alaltă eri”, pe 5
octombrie 1902, în casa părinților săi din comuna
Salcia, asigurându-i, pe martori și pe tatăl copilului, că

o va face mai târziu, „doar ne cunoaștem și ne știm de-o
viață, acum având altă treabă, mult mai importantă.”

Nici notarul nu se numea „Crajan D. Petculescu”,
ci Cârjan D. Petculescu, dar ce importanță mai avea în
mintea „parfumată” a lui Petre Dogaru acest mic
amănunt?! 

Unele date înregistrate în „Registru Stărei Civile
Pentru Născuți” erau „ne-legitime”, dar, cu siguranță,
data de 5 octombrie 1902 este legitimă.

5  OCTOMBRIE  1902 – 
O  DATĂ  LEGITIMĂ

Zaharia Stancu și Nicolina Zaharia Stancu
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Eliberat Cetificat de naștere seria N.I. nr. 399125
la 16 II 1955 cu No. 128

REGISTRU STĂREI CIVILE 
PENTRU NĂSCUȚI

N. 102

Zaharia Tudor Stancu

În anul una mie nouă sute doi, luna Octombrie,
ziua șeapte. Act de naștere al copilului Zaharia de
secs bărbătesc, de religiune ortodocsă, născut alaltă
eri, în casa părinților săi din comuna Salcia, fiu ne-
legitim al lui Tudor Stancu de ani trei - zeci și șese de
profesiune plugar, și al Maria T. ST. Mitroi de ani
trei-zeci de profesiune casnică, ambi domiciliați în
Co muna Salcia, după declarațiunea făcută de tatăl
seu care ne a presentat copilul. Martori au fost Voicu
Stan Mitroi de ani patru-zeci și altul a fost Ilie
Gheorghe Mitroi de ani tei-zeci și șease, ambi de
profesiune plugari domiciliați în Comuna Salcia care
au subscris acest act împreună cu declarantele;
Constata după lege de noi Petre N. Dogaru Adjutorul
de Primar al Comunei Salcia și oficer al stărei civile. 

Tudor Stancu }Declarantele
Voicu Stancu Mitroi }Martor
Ilie Gheorghe Mitroi }Martor

P Primar Oficer P. N. Dogaru

V/ Notar Crajan D. Petculescu

Acte Zaharia-Stancu

Înregistrarea nașterii lui Zaharia-Stancu
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Regizorul AL. G. Croitoru s-a născut în 8 decembrie 1933, în
comuna vrânceană Bogza. Ne cunoaștem de-o viață, din

anii studenției (așadar de aproape șase decenii), i-am urmărit
„la pas” creația cinematografică, filmele sale au trecut prin
cronicile mele cinematografice, hazul său cuceritor ne-a deve -
nit, tuturor celor din jurul său, prieten drag, tovarăș de nădejde.
A debutat în filmul de lung metraj, acum aproape cinci decenii,
cu filmul de inspirație rurală „Merii Sălbatici” (în care juca
superba Dana Comnea, care s-a stins din viață în urmă cu doi
ani, departe de țară), a realizat, apoi, capodopera „Vârstele
Omului” (al cărui „pui”, „Anotimpul Mireselor” - cu Micaela
Caracaș și Vistrian Roman -, a fost multiplu premiat peste
hotare), și-a îmbogățit filmografia cu captivantul eseu „Lumea
se distrează”, cu policierul tragi-comic „Al treilea salt mortal”,
cu vesela comedie, interzisă în vremea ei, „Am o idee!”, cu alt
film poetic de inspirație rurală „Miezul fierbinte al pâinii”, cu
instructivul documentar „Viața ca o poveste” (Secvențe din
istoria filmului românesc), cu documentarul româno-moldav
„Armuri în piatră” (despre cetățile de la hotare ale domnitorului
Ștefan cel Mare), cu numeroase filme de scurt metraj premiate
la festivaluri internaționale. A interpretat, deasemenea, persona -
je pitorești în filme ale unor confrați precum Savel Stiopul, Geo
Saizescu, Emil Loteanu, s-a afirmat ca poet și prozator, continuă
să fie – de câteva decenii – profesor în învățământul cinemato -

grafic superior (studenții și unii prieteni s-au obișnuit
să-i spună Mister Keystone), una dintre profesiunile
de credință sună cam așa: „Cei patru stâlpi de susți -
nere ai  filmelor mele? Caloianul, vița de vie de acasă,
Bătrânul Blaga...și, ca un acoperiș, versul eminescian...
Nu credeam să-nvăț a muri vreodată”... Dar are multe
dictoane care-l recomandă: „Sunt prinț țăran din
Bogza de Vrancea”, „Bătrânul Vraca este cu mine tot
timpul. De la el am învățat să râd dimineața”, „Eu am
adus curcubeul în grădină”, „Emoția nepământeană
l-a făcut pe țăranul-regizor Croitoru să pună mâna pe
Gioconda, la Luvru”. N-aș încheia acest crochiu ani -
ver sar fără a consemna, cu bucurie, faptul că octoge -
narul AL.G.Croitoru trăiește de câțiva ani, o a doua
tinerețe, datorită reîntâlnirii cu o fostă studentă a sa
(absolventă în 1995), actrița româno-canadiană
Claudia Motea, întoarsă în țară după mai bine de un
deceniu petrecut în Canada și Statele Unite ale Americii
(unde a rămas în timpul unui turneu cu „Danaidele”
lui Silviu Purcărete). Împreună cu Claudia, AL. G. a
scris un scenariu, „Iubește-mă... America!”, care a
stat la baza unui spectacol de mare succes în țară și
peste hotare, în care eroina, Claudia Motea, pe scenă,
dialoghează cu opt personaje de pe ecran, interpretate
tot de ea (bunica, o prietenă din Moldova, persoane
întâlnite pe drumurile vieții), parcurgând experiența
americano-canadiană a actriței. La frumoasa aniver -
sare, noi, toți cunoscuții și fanii regizorului îi spunem
din inimă „La mulți ani, Alecu!”, și-i cântăm în șoaptă,
la ureche, „Mulți ani trăiască!”

Călin Căliman

Regizor, scenarist, profesor de Arta Regiei de Film şi Televiziune şi Arta Actorului de Film și Televiziune
Profesor al Facultăţii de Arte, Universitatea Hyperion, Bucureşti.
Membru al Academiei Tiberina din Roma şi al Comitetului Internaţional pentru Difuzarea Artelor şi
Literelor prin Cinematograf - CIDALC
Preşedinte fondator al Fundaţiei Culturale ARTRO-Arta Românească
Membru în juriile Festivalelor Internaţionale de la Bruxelles, Versailles, Novisad, Suceava. 
Autor al volumului de poezii De Dragoste - Poemes d’amour, ediţie bilingvă, Ed. Eminescu 
A interpretat roluri în filmele de lung metraj: Păcală, Aproape de soare, Secretul lui Bachus, Secretul lui
Nemesis, Secunda, Găoacea, Iubire Elenă.
A regizat 11 filme de lung metraj  (7 scenarii proprii). Titluri: „Merii sălbatici”, „Vârstele omului”, „Miezul
fierbinte al pâinii”, „Armuri în piatră”, „Lupul mărilor”, „Căutătorii de aur”. 
33 de filme de metraj mediu şi scurt (documentare şi ficţiune). Titluri: „Anotimpul mireselor”, „Căluşarii”,
„Pentru cei căzuţi”, „Ecoul”, „Mere de acasă”, „Vin berzele”, „De dragoste şi dor”, „Comorile Ceahlăului”,
„Junii Braşovului”, „Gura Humorului”, „Arhitectură sacră din Moldova” 
Creaţia sa artistică a fost distinsă cu peste 20 de premii naţionale şi internaţionale, printre care: 
„Premiul CIDALC pentru cel mai bun film de folclor”; 
Medalia „Casa de Portugal” – Festivalul Filmului Muzical şi de Dans de la Menton;
Trofeul „Maurizio” şi Premiul „Vittoria Alta” – Institutul de Studii Cinematografice Florenţa; 
„Premiul pentru Calităţi artistice”, Festivalul de la Karlovy Vary; 
„Premiul special al juriului”, Festivalul Internaţional al Filmului de la Roma. 
„Premiul Uniunii Cineaştilor”
„Premiul de Regie” şi „Marele Premiu” la Festivalul de Teatru al Românilor din Serbia şi Medalia de Aur
pentru activitatea culturală în teatru/ film, acordată de aceeaşi comunitate.

LA  MULȚI ANI, MAESTRE AL. G. CROITORU!LA  MULȚI ANI, MAESTRE AL. G. CROITORU!

O îmbrățișare creștinească 
a părintelui Galeriu 

Nemuritorii Geo Saizescu și Al. G. Croitoru într-o
pauză la „Păcală se întoarce”

Alături de Ion Dichiseanu și Iosefini la filmul 
Al treilea salt mortal de Al. G. Croitoru

„Preotul” Al.G. Croitoru și „preoteasa”
Claudia Motea în filmul „Iubire elenă”

de Geo Saizescu

AL. G. CROITORUAL. G. CROITORU
la 82 de anila 82 de ani
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Voi încerca să prezint – de fapt să
enumăr câteva idei de bază - care au

ca sursă principală de documentare şi inspi -
ra ţie scrierile marelui nostru istoric, cărturar
şi savant Nicolae Iorga.

În volumul „Bizanţ după Bizanţ” istori -
cul Nicolae Iorga argumentează, pornind
oarecum de la această sintagmă concisă, ide -
ea dăinuirii politice, culturale şi religioa se a
Bizanţului dincolo de întunecatul an 1453.
Prin acest studiu de maturitate, savan tul res -
pinge, în primul rând, teza unei „morţi îna -
inte de moarte” a Bizanţului - cum susţi neau
unii istorici - odată cu cruciada a IV- a din
1204, atunci când latinii au destabilizat, într-
un mod dureros, echilibrul bizantin şubre zit,
déjà, de atacurile externe şi de luptele politi -
ce interne şi au lăsat în urma lor un Bizanţ,
care nu-şi va mai putea reveni. Iorga respin -
ge, apoi, chiar ideea morţii acestui longeviv
imperiu odată cu cucerirea otomană prin
Mehmed al II-lea al Constantinopolului, în
29 mai 1453. Formularea lui Nicolae Iorga:
„nestrămutata continuitate bizantină” din
prefaţa acestui studiu vine să întărească ide -
ea unei răspândiri şi a unei dăinuiri a lumii
bizantine şi a culturii bizantine, pe de o parte,
dincolo de spaţiul clasic bizantin, pe de altă
parte, dincolo de dăinuirea temporală a
Bizanţului propriu-zis.

Pe plan cultural, chiar cu mult înainte de
cucerirea otomană si, poate, ca o consecinţă
a anticipării acestui moment, mulţi reprezen -
tanţi de seamă ai culturii bizantine au ajuns
în marile centre ale
Occidentului, în special în
Italia (ex. Plethon, Bessarion
ș.a.). Însă şi după căderea
Constantinopolului rnoştenirea
culturală bizantină nu s-a pier -
dut, nu a dispărut, ci şi-a găsit
continuatori, mai întâi, în chiar
cuceritorii otomani, dar şi în
alte numeroase spaţii şi culturi. 

Arta muzicală bizantină,
arhitectura, preocupările filo -
so fice şi literare ale bizan ti ni -
lor, şi alte asemenea elemente,
au fost valorificate de eruditul
Mehmed al II-lea, Cuceritorul,
şi de urmaşii săi. Mehmed a apreciat cultura
bizantină, şi de aceea, el a conservat inclusiv
monu mentele arhitectonice bizantine, chiar
dacă le-a dat o altă utilizare. 

Continuitatea moştenirii bizantine se poate
urmări atât în spaţiul clasic – bizantin, cât şi
în afara acestui spaţiu, pe două mari paliere:
pe de-o parte dăinuirea culturii, a ideilor, a
educaţiei, a modului de viaţă bizan tin, şi, pe
de altă parte, dăinuirea prin instituţii.

Nicolae Iorga urmăreşte toate aceste
aspecte şi semnalează că, poate, mai mult
chiar decât „instituţia” Patriarhului ecume -
nic, care, după căderea Constantinopolului, a
devenit, nu doar un lider religios al creştinilor 

ortodocşi, ci chiar un lider, susţinător şi
reprezentant politic al acestora: mai mult
chiar decât în alte forme statale izolate, care
au continuat temporar şi fragmentar institu -
ţiile bizantine, în statele române, Țara
Românească şi Moldova, a existat un Bizanţ
după Bizanţ. Voievozi şi domnitori ca Mihai
Viteazul, Radu Mihnea, Vasile Lupu ş.a.
s-au simţit şi s-au manifestat ca despoţi şi
apărători ai creştinătăţii bizantine. Ţările
româ ne au reprezentat pentru creştinătatea
orientală, în toată perioada de după căderea
Constantinopolului, şi mai ales, în perioada
fanariotă, un real protector şi susţinător.
Patriarhiile orientale şi marile centre mona -
hale ortodoxe au primit constant susţinerea
domnilor şi a boierilor români. 

De asemenea, elemente din cultura, din
arta şi din arhitectura bizantină, se pot uşor
identifica în cultura, în arta şi în arhitectura
românească din secolele XV-XVIII. La fel,
acelaşi fenomen poate fi observat şi în cazul
altor state din sfera de influenţă a vechiului
Imperiu bizantin. Icoana bizantină, muzica
bizantiă, broderiile, orfevrăria, sculptura şi
alte forme de artă au supravieţuit declinului
politic al statului bizntin şi au cunoscut mereu
perioade de reînflorire. 

Pe lângă aceste domenii ample în care
poate fi observată conservarea şi continuarea
tezaurului bizantin, moştenirea religioasă
bizantină - poate cea mai importantă - este
nu mai puţin vizibilă, atât în statele balcani -
ce, în patriarhiile orientale, în insulele greceşti,
cât şi în alte centre care s-au considerat
moş tenitoare ale mesajului şi ale tradiţiei
religioase bizantine. În general, marile cen -
tre monahale din Grecia actuală, din statele
ortodoxe învecinate, şi mai ales, din Muntele
Athos, au păstrat aproape nealterat tezaurul
religios bizantin atât în forma lui scrisă, cât,
mai ales, în tradiţia orală. Textele marilor
Părinţi ai Bisericii au fost copiate, păstrate şi
comentate de monahii din mănăstirile

athonite. Slujbele şi
rânduiala tipiconală
bizantină au fost, de
asemenea, continuate în
aceste centre monahale.
Idealul bizantin de fru -
mu seţe, fastul şi ceremo -
niile de curte s-au păstrat
într-un anume grad în
Liturghia ortodoxă. 

Acum, la sfârşit,
permiteţi-mi să exem plific măreţia
perioadei bizantine din ţara noas tră prin
descrierea sumară a câtorva monumente
istorice aparţinând străvechii capitale a
Munteniei - Târgovişte. Mă voi referi, cu

precădere, la Turnul Chindiei, atât de
sugestiv numit „Turnul Eiffel al României”, de
către scriitorul (jurnalistul-scriitor) Răzvan

Bucuroiu, în minunatul său volum La curţile
duhului, o autentică antologie mănăstirească:
Bizanţul, marea împărăţie a creştinilor din
Răsărit, ce căzuse sub turci. Este momentul
când domnitorii Ţării Româneşti au trecut
în primele rânduri ale apărării hotarelor şi
a credinţei lor. La Târgovişte, Vlad Tepeş
- năbădăiosul domnitor din veacul al 
XV-lea, ridica Turnul Chindiei. De la
înălţimea celor 27 de metri străjerii marii
cetăţi urmăreau mişcările oştilor străine, iar
domnitorii contemplau apusurile de soare
care „incendiau”, în zare, turlele Mănăstirii
„Dealu”.

Suntem în plin Ev Mediu românesc şi
Cetatea Târgoviştei îşi trăieşte zilele de
glorie. Aşezată lângă apa, de acum, domolită
a Ialomiţei, Curtea Domnească – începută,
odinioară, de Mircea cel Bătrân - este împo -
dobită cu Turnul Chindiei de către Vlad,
primeşte în dar, de la Petru Cercel, biserica
domnească, palatul și grădinile, se întăreşte
cu un nou zid de cetate ridicat de Matei
Basarab şi îşi îmbogăţeşte patrimoniul cultu -
ral cu o frescă în interiorul bisericii mari, pe
cheltuiala lui Constantin Brâncoveanu.
Această constelaţie de monumente conferă
Târgoviştei o valoare unică, o credibilitate
mitropolitană aparte, o legitimitate istorică
de netăgăduit, precum şi o întâietate a scau -
nu lui vladicesc.

Aşadar, un destin istoric glorios, cuprins

între un întemeietor de ţară - Mircea - şi un
sfânt martir - Brâncoveanu.

După execuţia acestuia din urmă, la
Istanbul, în 1714, Târgoviştea apune şi ea…

EPOCA ȘI TRADIȚIA BIZANTINĂ –EPOCA ȘI TRADIȚIA BIZANTINĂ –
SCURTĂ ABORDARE GENERALĂSCURTĂ ABORDARE GENERALĂ
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Turnul Chindiei



IMPORTANT
Pentru toţi cei care vor să susţină financiar

publicaţia „Cronica Timpului”, editată de Uniunea
Ziariştilor Profesionişti din România, contul nostru este:

nr. RO04RNCB0072049700590007 deschis la 
BCR sucursala Bucureşti

Vă mulţumim!

Colinde, colinde, Colinde, colinde, 
E vremea colindelor! E vremea colindelor! 
Căci gheața se-ntindeCăci gheața se-ntinde
Asemeni oglindelor. Asemeni oglindelor. 
Și tremură brazii, Și tremură brazii, 
Mișcând rămurelele, Mișcând rămurelele, 
Căci noaptea de azi-iCăci noaptea de azi-i
Când scânteie stelele. Când scânteie stelele. 

Se bucur’ copiii, Se bucur’ copiii, 
Copiii și fetele! Copiii și fetele! 
De dragul MarieiDe dragul Mariei
Își piaptănă pletele. Își piaptănă pletele. 
De dragul Mariei, De dragul Mariei, 
Și al Mântuitorului, Și al Mântuitorului, 
Lucește pe ceruri, Lucește pe ceruri, 
O stea călătorului.O stea călătorului.
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