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Epoca st pânirii romane în Dacia are o însemn tate deosebit
pentru istoria rii noastre i a poporului român, care î i trage fiin a
tocmai din romanitatea alc tuit , cu aportul popula iei dacice supuse,
în provincia Dacia, întemeiat  de romani dup  zdrobirea puterii dacilor
i desfiin area statului lor.

Imediat dup  sfâr itul celui de al doilea r zboi dacic se încheie o
lung i str lucit  epoc  din istoria Daciei, iar în teritoriile cucerite,
pe ruinele statului dac pr bu it pentru totdeauna, s-a organizat pro-
vincia Dacia rupt  din lumea a a-zis  barbar , a popoarelor care se
dezvoltau libere, la nord de Dun re.

Astfel, Dacia cucerit  de Traian a fost integrat  în comunitatea
economic , social , politic i cultural  a Imperiului roman, istoria
acestei noi provincii a luat de acum un alt curs, deosebit de cel de
mai înainte.

Romanii au introdus în Dacia formele de via i de organizare
administrativ , rela iile sociale, civiliza ia i cultura care le erau
specifice.

Romanitatea a prins în Dacia r cini atât de adânci, încât nu au
mai putut fi extirpate chiar dac  numai dup  165 de ani de ocupa ie,
Dacia i-a rec tat o relativ  independen .

La implementarea romanit ii pe teritoriile dacice i-au adus
contribu ia i localnicii autohtoni care au supravie uit crâncenei
încle ri cu romanii.

Altoit  pe acest substrat etnic, romanitatea de la nordul Dun rii
a primit i o coloratur  proprie, deosebit  de aceea din celelalte
provincii ale imperiului.

Constituirea provinciei Dacia a fost opera împ ratului Traian,
cuceritor necontestat al Daciei i s-a f cut printr-o lege (Constitutio),
promulgat  anume, legea provinciei (lex provinciae) de c tre împ rat
pe când se g sea, înc , în Dacia i care fixa probabil forma de orga-
nizare, conducerea, întinderea, hotarele, trupele care urmau s  r mân
spre a asigura ap rarea teritoriului provinciei i, mai ales, suma
impozitelor directe pe care noua provincie urma s  le verse anual
fiscului imperial.

Legea de constituire a provinciei Dacia nu s-a p strat îns , de
aceea nu cunoa tem mai de aproape prevederile ei, cunoa tem numai
situa ia care a rezultat din aplicarea ei în m sura în care ea este
ar tat  de tirile istorice sau epigrafice.

Cele mai importante i cu prevederi concrete au fost acele do-
cumente constitu ionale emise de împ ra ii romani numite Diploma
Honestae Missionis prin care au a ezat aici veterani ai armatei romane
acordându-le mult dorita cet enie roman  pentru ei, so iile i copii
lor, împropriet rirea acestora cu terenuri, acordarea de stipendii

ne ti importante i alte beneficii dup  ce ace ti veterani au luptat

peste 25 de ani în campaniile militare ale imperiului.
La nici 23 de ani de la cucerirea Daciei în arealul cuprins în sudul

rii, jude ul Romana i denumit mai târziu, pe unde au existat dou
importante por i de p trundere a armatelor romane, una pe la locul
de v rsare a râului Olt în Dun re, mai târziu unde va exista localitatea
Izlaz i alta prin vadul natural de la Grojdibodu unde în anii 86-87 e.n.
împ ratul Domi ian construise un pod peste Dun re, iar mai târziu,
în secolul IV, Constantin cel Mare va construi la Sucidava un al
doilea pod, în anul 328 e.n., împ ratul roman Hadrianus va emite o
asemenea diplom  prin care a eaz  veterani la Grojdibodu în anul
129 e.n. a a cum am precizat mai sus, imediat dup  ce provincia a
fost statornicit  precum i statornicirea coloni tilor veni i din toate

ile imperiului dup  terenuri i bog ii în Dacia.
Din aceste tiri afl m cu probe certe din inscrip ii  epigrafice c  în

acest areal a pulsat o via  roman  intens  dovada f când-o i cet ile
romane din aceast  zon : Sucidava de la Celeiu i Sigibida de la
Grojdibodu de pe malul stâng al Dun rii i cele de pe malul drept al
fluviului de la Dolni Vadin, Valeriana, vis-a-vis de Grojdibodu (Si-
gibida), de la Oescus, actualul sat Ghighen, unde Traian a edificat o
important  colonia, denumot  Ulpia Traiana Oescus, vis-a-vis de
Sucidava, Palatiolonum între Oescus i Dolni Vadin, la care ad ug m
i castrele romane din acela i areal.

Pentru artefactul de importan  local , na ional  dar i european
descoperit la Grojdibodu numit Diploma Honestae Missionis, în anul
1838, am f cut o comunicare tiin ific  pe care am publicat-o în revista
anuarul Institutului de tiin e Sociale “C.S. Nicolaescu-Plop or” din
Craiova, apar inând Academiei Române, în anul 2002, i o carte de
200 de pagini publicat  la începutul acestui an, 2017, apreciat  elogios
de speciali ti i neîn eleas  de unii a a zi i speciali ti, a c rei cronic -
recenzie o public m în aceast  revist , semnat  de prof. univ. dr.
Dinic  Ciobotea, cercet tor istoric, i un exemplar, numai unul, l-am
depus la Biblioteca Municipal  din Caracal i atât.

Despre legenda Domnului de Rou  am avut prilejul s  v  prezint
multe informa ii în cele cinci numere ale revistei cu acela i nume
precum i în prezentul num r, al aselea.

De i numai legend , Domnul de Rou  face dovada c  în acest
areal au existat c petenii ale armatei romane, func ionari imperiali de
rang superior iar cetatea Sucidava completeaz  acest fapt al st pânirii
romane pe teritoriul actualului jude  Romana i atât la sud cât i spre
nord p  la Romula, trecând prin Sl veni unde i azi exist  urme de
locuire roman  centralizat , drumuri pietruite construite de împ ra ii
romani de unde i legenda Domnului de Rou  care are ca element
principal în afara nobilului roman îndr gostit de o frumoas  femeie
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din Dacia i care se deplasa pe aceste drumuri în construc ie în acea
perioad .

Titlul acestui articol nu este o fic iune ci o realitate c  în acea
perioad  au fost contemporane dou  evenimente importante pe acest
areal, Diploma Honestae Missionis emis  în anul 129 de Hadrian i
cine are curiozitatea document rii poate citi cartea cu acela i nume
i Domnul de Rou  a c rui existen  nu este probat  precis ca a

diplomei dar nu putea fi decât la începuturile a ez rii romanilor în
zon  unde erau preocupa i s  construiasc  drumuri, drumuri care se

d i ast zi i care legau sudul Daciei cu centrul provinciei, pe
marginea Oltului.

Diplomele militare erau copii ale actelor constitu ionale emise de
împ ra i sau senatul roman, comunicate cet enilor i puse în aplicare

 opozi ie, aceasta i prin faptul c  prin ele se acordau drepturi
avantajoase, se recuno teau merite i se recompensau cei merituo i.

Suportul material pe care erau tip rite aceste texte constitu ionale
numite ele fie i decrete imperiale sau legi senatoriale, era bronzul
sau alama deoarece nu se descoperise hârtia decât la chinezi i carta-
ginezi iar pergamentul i papirusul erau perisabile i atunci se recurgea
la materiale care s  reziste timpului i condi iilor climaterice cum erau
metalele sus ar tate.

Actele normative emise erau înscrise pe o tabl  de bronz sau alam
de dimensiunea unei mese obi nuite, numite Constitutio, care
întotdeauna se p strau în templul Minervei din Roma i de pe care se

ceau copii de m rimea unei c i po tale din vremurile noastre, cu
înscrisurile doveditoare, copii constând din dou  pl ci metalice prinse
între ele la col uri cu inele din sârm  de bronz i la mijloc cu un nur
metalic introdus prin dou  g uri centrale i sigilate dup  ce erau atestate
de împ rat i martorii înscri i în ele, pentru a nu fi modificate sau
falsificate apoi erau înmânate, cu fast, celor c rora le erau destinate.

Cuvântul Diplom provenit din greaca veche, este un derivat din
expresia diploo, i era folosit  pentru a descrie multele tipuri de
documente pliate, carta, folosite la certificarea unei st ri de fapt sau de
drept, examene finale, titluri de absolvire, de doctorat sau docu-mente
care recunosc oficial un oarecare succes, merit, vechime de membru,
grad onorific, inclusiv dipticele impresionante din filde i piese obi -
nuite de papirus sau pergament. Expresia era folosit  în special pentru
a descrie un document oficial, sigilat, scris de c tre un magistrat sau o
persoan  privat . Orice scrisoare, declara ie semnat , pa aport, copii
verificate de pe acte, testamente, puteau fi numite diplome.

Conform unui decret senatorial emis de un autor roman, Suetoniu,
diplomele au fost emise doar pentru a fi acceptate atunci când au
fost semnate i legate printr-un cordon care a trecut de trei ori prin

urile documentului.
Diplomele militare romane, denumite tabulae honestae missionis,

(dup  preciz rile din cartea Inscrip iile Daciei Romane, vol. I ) erau
copii autentificate dup  tabelele constitu ionale depuse în templul
Minervei de la Roma, aflat în spatele templului lui Augustus din Forul
roman care de fapt erau decrete imperiale (constitutionis impe-ratorum
de civitate et conubio militum veteranomque), mai precis un fel de
livrete militare, acte de eliberare din serviciul militar activ (l sare la
vatr ) i certificate de încet enire acordate osta ilor din trupele auxiliar,
confirmând totodat  dreptul de conibium (legalizarea c -toriei), ca
i cet enia roman  (civitas) pentru so ia i copii existen i sau viitori i

to i urma ii lor. Ca atare, ele erau documente personale de însemn tate
juridic , social economic i politic  fundamental  pentru fo tii militari
din auxilia, care ini ial (la încorporare) i în tot serviciul activ erau de
condi ie juridic  peregrini (str ini, necet eni), înregimenta i în alae
(divizioane-regimente de c re i), cohortes (batalioane-regimente  de
pedestra i) sau numeri (forma ii etnice mixte de cavalerie i infan-
terie), ale armatei imperiale romane.

Pentru informarea asupra acestor categorii de trupe i a districtelor

militare provinciale în Dacia, diplomele militare constituie, împreun
cu materialul epigrafic litic i tegular, chiar mai mult decât acesta din
urm , documente de prim rang, dat  fiind dispari ia total  a marilor
arhive ale comandamentelui suprem din Roma, ca i comandamentelor
locale (provinciale, de unit i tactice auxiliare), diplomele militare
con in numeroase indica ii de valoare cu privire la organizarea arma-
telor i a guvernoratelor, la comandan ii-guvernatori teritoriali, la
unit ile  auxiliare i dislocarea lor, la districtele provinciale militar-
administrative, consulii, comandan ii i osta ii auxiliilor, antroponimia
provincialilor, unele forme de limb , terminologie i de scriere popular
(vulgar ) etc.

 diplomele-livrete individuale primite de auxiliari din armata
Daciei, spre exemplu, nu am ti decât foarte pu in, în unele locuri i
perioade sau mai nimic despre organizarea i împ irea militar  a
provinciei (respectiv a provinciilor) i despre foarte multe unit i
auxiliare, guvernatori, comandan i, osta i etc.

Toate diplomele militare descoperite pân  în prezent în teritoriile
cucerite de romani la vremea respectiv i în special cele de pe teri-
toriul fostei dacii, constituie izvoare deosebite ale istoriei României,
a poporului român, ie ite la iveal  prin s turi arheologice sau prin
descoperiri întâmpl toare, materialul documentar epigrafic, constituie,
de fapt, un izvor scris de cea mai mare valoare.

În categoria izvoarelor epigrafice din care fac parte diplomele
militare intr i alte forme materiale de atestare a istoriei noastre
na ionale, materiale variate ca form  (inscrip ii pe piatr , pe bronz,
plumb, pe table de lemn, pe obiecte de lut sau metal, tampile sau
însemn ri prin incizie sau numai cu o materie colorat ) i fond (in-
scrip ii cu caracter public sau privat, profan sau religios), aceste
izvoare epigrafice reflect  mai direct i-cu pu ine excep ii- mai autentic
decât izvoarele literare propriu zise realitatea vie ii din trecut, atât în
domeniile variate ale vie ii publice, cât i în acelea de toate zilele  ale
vie ii omului particular.

Textul original, întreg, al decretului imperial, scris pe table mari
de bronz afi ate la Roma, pe un zid, în Capitoliu etc. cuprindea listele
complete de nume ale osta ilor, Quorum nomina subscripta sunt,
dup  care se turnau copiile din bronz sau alam .

Diploma copie avea urm toarele elemente (textul complet al copiei
fiind gravat pe fa a extern  a t bli ei I, care era pagina 1 a livretului
ost esc personal) i anume:

- numele împ ratului cu titlurile i filia ia sa, la cazul nominativ
(ca subiect, autor al legii-decret);

- c re ii i pedestra ii (la cazul dativ) unit ilor auxiliare din
care se f cea honesta missio, numele acestora de obicei în ordinea
importan ei lor (alae, cohortes, miliariae, cohortes quinginariae, even-
tual forma ii echivalente cu numeri);

- provincia unde sta ionau, numele comandantului suprem al
districtului (guvernatorul de rang senatorial sau ecvestru al provin-
ciei respective);

- formula juridic : durata serviciului (25 de ani sau mai mul i),
honesto missio, men ionarea tabelului nominal de mai jos ( quorum
nomina subscripta sunt), cet enia roman i conubium, fiind textul
ablon care îns  putea s  aib i alte elemente;

- data decretului imperial (ziua, luna, consulii anului, care de
altfel era indicat i prin tribunicia potestas a împ ratului emitent);

- numele unit ii militare auxiliare (din care f cea parte osta ul-
veteran) i comandantul ei;

- numele (eventual cu patronimicul ) osta ului veteran, uneori i
obâr ia lui etnic , trib sau teritoriu, ora , uneori numele so iei lui i al
copiilor (pân  prin anul 140);

- formula de autentificare (desriptum et recognitum ex tabula
aerea quae fixa est Romae);

- pe t bli a II a, fa a extern , numele martorilor autentificatori cu
sigiliile lor personale.
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Faima istoric  a localit ii Grojdibodu are lungime cronologic
bimilenar i întindere geografic  la dimensiunea Imperiului Roman,
de la Atlantic pân  în Orientul Mijlociu.

Asociat  numelui din Antichitate de Sicibida (Sycibida, Sygibida)
- a ezare geto-dacic , roman i romano-bizantin , care a fost do-
vedit  arheologic i men ionat  de izvoare epigrafice i de celebra
carte a lui Procopius din Caesareea, De aedificia, ea a fost surprins
de interesul tiin ific al lumii moderne din secolul al XlX-lea, dup
descoperirea în 1838 în marginea satului pe malul b ii Potelu a unei
diplome militare dat  de împ ratul Hadrian unor veterani la 22 martie
129, care au luptat sub comanda guvernatorului Plautius Caesianus
i d ruirea ei împ ratului francez Napolen al III-lea de c tre Alexandru

Ioan Cuz  Vod .
Diploma de veterani descoperit  în 1838 în mormântul unui soldat

roman, la Grojdibodu, este cea mai curat  dovad  a împ mântenirii
tenilor trimi i de Imperiul Roman în Dacia cucerit  la anul 106, una

din modalit ile prin care s-a realizat în istoria omenirii cel mai mare
proces etnic, cel al romaniz rii.

Localitatea de pe malul stâng al Dun rii, vis a vis de Vadin-ul de
ast zi din Bulgaria, a evoluat în raport de politica strategic  de grani
a Imperiului Roman fixat  înc  de pe vremea împ ratului Augustus,
pe Dun re, reformat  apoi pe perioadele cât Dacia a constituit parte
a statului imperial roman i, dup  275, când pentru aceast  provincie
s-a renun at temporar la cuprinderea ei în sistemul administrativ i
militar roman.

Crearea unei Dacii aurelian  în Moesia, concomitent cu aducerea
din Dacia Traian  aici a legiunilor V Macedonica la Oescus i XIII
Gemina la Ratiaria, a l sat Imperiului deschiderea necesar  pentru
reîntegrarea nordului Dun rii (Dacia restituta) în sistemul politico-
administrativ i militar roman. Toate a ez rile de pe malul stâng al
Dun rii au c tat, potrivit reformelor de reorganizare strategic i
refortificare a limesului danubian de pe timpul împ ra ilor Diocle ian,
Constantin cel Mare, Valens, Justinian, func ia de „capete de pod
romano-bizantince”, locurile care erau socotite ca fiind vadurile
favorabile de trecere peste fluviu.

ezarea rural  roman  de pe malul b ii Potelu, de pe mo ia
satului de ast zi Grojdibodu, se încadreaz între numeroasele
„capete de pod romano-bizantine” de pe stânga Dun rii din secolele
III-VII. Alte dou  motiva ii, în plus, confirm  acest rol cu aproape un
secol înainte al a ez rii romane de la Grojdibodu, anume trecerea
armatelor romane conduse de Cornelius Fuscus în contra lui Decebal
pe un pod de vase între Vadin (de pe dreapta Dun rii) i Grojdibodu,
(pe stânga fluviului) i existen a ruinelor unui pod între aceste dou
localit i, identificate cu precizie de profesorul Nicu Vintil  (spre
deosebire de podul lui Constantin cel Mare de la Sucidava-Celei).

În ultimele secole ale mileniului I, dup  ce s-a pr bu it limesul
danubian prin a ezarea slavilor la sud de fluviu i s-a divizat
Romanitatea Oriental , presiunea în spa iul nord-dun rean s-a
diminuat considerabil. Din aceast  perioad , când s-a i definitivat
etnogeneza româneasc  prin asimilarea alogenilor migratori r ma i

spândi i printre autohtonii romanici, pe teritoriul Grojdibodului de
ast zi fiin a o important  a ezare de tip Dridu.

De-a lungul Evului Mediu, a ezarea Grojdibodu (atestat  docu-
mentar sub numele de G jdibrod în limba slav  Vadul vitelor, de
un hrisov al domnului rii Române ti Mircea Ciobanu din 15 iulie
1545) a fost un important centru pesc resc pentru care domnia a
fixat (cu privilegii) boieri aici i slujitori ai s i (stolnici) care s
controleze comer ul cu pe te i vama celui mai frecventat vad de
trecere a animalelor de pe un mal pe altul al Dun rii.

Grojdibodul, în calitatea (func ia) de vad de trecere i de vam a
fost în aceste pozi ii pân  în epoca modern  când grani ele statale
au devenit puncte de frontier  controlabile, iar vadurile de peste
Dun re i-au recanalizat fluxurile prin Calafat-Vidin i Bechet-
Oreahovo.

Pozi ia geografic  a Grojdibodului, care a creat o consistent
istorie a ez rii, a mai ad ugat o calitate acestuia, cea de „sat de mar-
gine” pe perioada cât Dun rea a fost hotar între ara Româneasc
i Imperiul Otoman, fluxurile de oameni peste ap  fiind reglementate
i favorizate de cele dou  state, având consecin e în crearea de

„slobozii sociale”.
*

În actualitatea noastr , localit ii Grojdibodu îi sunt date cu
prinosul con tiin ei de om al locului de c tre profesorul universitar
craiovean Nicu Vintil , frumoase încheieri istoriografice i rev rs ri
de suflet grojdibodean i de legend .

Înc  o dat , acum se cl de te un nume, cel pe care i l-au însu it
boerii Jieni, Cesianu, în secolul al XlX-lea având pe mo ia lor inesti-
mabila descoperire a diplomei Honestae Missionis dat  de împ ratul
Hadrian unor veterani din cohorte de stegari a c re ilor din Dacia
Inferioar  de sub conducerea lui Plautius Caesianus, care timp de 25
de ani luptaser  „în Ilyria i în Cohorte a IV-a, denumit  a I-a, de
Hispani i a I-a de veterani Hispani, i în a II-a Flavia Numidara i în
a II-a Flavia a Bessilor i în a III-a, a Galilor”, adic  în lungul i latul
Imperiului Roman.

Nimic nu putea fi mai nobil pentru boierii proprietari de mo ie în
Grojdibodu decât un nume de Cesianu apropiat lingvistic de Jianu,
atunci când premodernitatea din societatea româneasc , cea
romantic , a însemnat, printre altele reîntoarcerea la valoarea originii

Dinic  CIOBOTEA

Identitatea ]i specificul
istoriei satului

romana\ean Grojdibodu
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i la promovarea ideii de proprietari funciari legitimi ca mo tenitori
din str str mo ii no tri latini.

Con tiin a istoric  incub  un orizont idealist a ezat pe senti-
mentul premodern al coborârii spre timpurile de glorie/slava antic
al unei comunit i umane definit  de limb , descenden i cultur .
Con tiin a istoric  se define te cu prec dere în dimensiunea omului
romantic ce a deschis perspectiva modern  de înnobilare a condi iei
sale de creator s tos, capabil unei dinamici neîntâlnite pân  atunci.

Reîntoarcerea la nobilitatea faptelor str -str -mo ilor a romanilor de
pe valea Dun rii, mai ales a Romana ilor, s-a f cut sub impresia
legendei i a vestigiilor antice din Grojdibod, Celei i Re ca, locali-

ile în care acestea înc  impresionau prin m re ie.
Cartea profesorului Nicu Vintil  devine o lectur  pl cut i un

model prin care istoria care se repet  în linii mari, fenomenologice, i
se reîntoarce la momentele ei de glorie spre o i mai temeinic  a ezare
a oamenilor în curgerea timpului.

La Editura Alcor din Bucure ti a ap rut cartea domnului Victor
Ravini Barca vesel . Românie, dulce copil rie!.

Este „un amalgam de lucrare memorialistic , amintiri rememorate
uneori cu de-ta are, alteori înca foarte implicat, lucrare de tippar lui-
meme i o carte a facerii unei alte car i” - dup  cum st  scris în pre-
zentarea f cut  de editur .

Câteva preciz ri: Victor Ravini, scriitorul Radu Victor Ni u, n scut
în Caracal, stabilit în Suedia, este autorul lucr rii Miori a. Izvorul
nemuririi, cartea la care se face referire în citatul de mai sus.

Cartea este alc tuit  din mesajele trimise prin e-mail pe parcursul
preg tirii pentru tipar a variantei române ti a lucr rii Miori a. Izvorul

nemuririi, mesaje care ating cele mai variate subiecte, multe dintre
ele fiind legate de copil ria autorului, deci, implicit, de ora ul natal,
de oamenii din Caracal, de pictorul Ion Musceleanu, rud  foarte
apropiat  etc.

Editura Alcor, doamna director Corina Firu  s-ar bucura dac
publica ii, autorit i din zona Caracalului s-ar ar ta interesate de
popularizarea acestei c i, chiar de orga-nizarea unei lans ri, c ci
volumul d-lui Ravini con ine foarte multe informa ii, unele inedite,
despre ora i oamenii lui.

Editura poate fi contactat  la adresa: ed_alcor@yahoo.com
Ata at: coperta c ii, la început, iar mai jos, una dintre ilustra iile

din albumul foto din finalul c ii.

Maia Musceleanu cu al doilea so , Nicolae Musceleanu,
zis Nai a, care îl ine în bra e pe tefan Musceleanu,

bunicul meu. Probabil 1877.

mailto:ed_alcor:@yahoo.com
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D.C. - Stimate d-le Prof. univ. dr. Nicu Vintil  Sigibida, sunte i
cunoscut i recunoscut ca p rintele ini iativei de a se modifica numele
actualului jude  Olt în jude ul Olt Romana i, pentru a se face o tardiv
dar absolut necesar  repara ie a abuzului s vâr it în perioada com-
unist  când a fost scos din istoria rii noastre jude ul Romana i, cel
pu in ca denumire.

De unde aceast  idee generoas i necesar  la un locuitor al
jude ului Dolj?

N.V.S. - V-a i exprimat bine afirmând c  sunt locuitor la jude ului
Dolj, mai precis al municipiului Craiova dar nativ sunt un veritabil
romana ean i nu m  dezic de aceast  onorabil  origine a mea.

Am r rit pe p mântul fostului (eu continui s  zic actualului)
jude  Romana i la data de 11 februarie 1946
în localitatea Grojdibodu de pe malul Dun rii
i a fostei, a magnificei b i Potelu, localitate

care administrativ a f cut parte din acest
jude  din plasa Balta, ini ial i apoi Dun rea.

În actul de na tere existent în arhiva Pri-
riei Grojdibodu este consemnat  na terea

mea cu precizarea localit ii i a jude ului
Romana i.

În acea perioad  cât i în cele anterioare
nu se eliberau certificate de na tere, acte
(mai precis copii de pe actul de na tere, de-
oarece aceste hârtii denumite certificate de
na tere nu sunt acte în în elesul legii ci doar
dovezi care certific  un act, original, întocmit
în dou  exemplare la na tere din care un
exemplar r mâne la prim ria local i un al
doilea care se depune la institu ia care conduce jude ul respectiv)
intrate în circuitul civil începând cu anul 1952 când jude ul Romana i
nu mai exista fiind desfiin at în anul 1950 i înlocuit cu regiunea
Craiova (Oltenia la un moment dat).

În schimb posed actul de botez emis de parohia Grojdibodu în
anul 1946 în care este consemnat  localitatea i jude ul Romana i,
deci sunt romana ean prin na tere la care adaug faptul c  am crescut
în aceast  localitate dup  care am peregrinat în alte localit i ale rii
în mod sporadic i prin c torie m-am stabilit în Craiova în urm  cu
50 de ani, dar eu m  consider romana ean pentru c  am o locuin  în
aceast  localitate Grojdibodu de care nu m  pot desface afectiv. Am
locuit (zece ani) în Bucure ti, un an la Timi oara, un an în Dobrogea
la Constan a i Hâr ova, cinci ani în Caracal (1957-1962)  dar nu m-am
considerat niciodat  de alt  „na ionalitate” decât cea romana ean .

D.C. - Dup  zeci de ani de la desfiin area jude ului Romana i cum
de numai dvs. a i gândit aceast  revenire la vechea denumire i a i
militat pentru ea?

N.V.S. - Nu pot s  v  r spund de ce numai eu am gândit aceast
variant , probabil c i al ii dar aproape to i au respins acest gând
fiind cantona i în dorin a de a se reveni la reînfiin area jude ului
Romana i. i eu am fost din cei care am dorit revenirea la fostul jude
i am avut multe demersuri în acest sens pentru c  am avut i posi-

bilitatea s-o fac.
În perioada 1992-1996 când la nivel na ional a existat o mi care

ampl  a reprezentan ilor fostelor jude e abuziv desfiin ate care cereau
reînfiin area acestora, eram deputat în Parlamentul României, secretar
al Comisiei juridice a Camerei Deputa ilor, candidasem din partea
FDSN, partid care a câ tigat deta at alegerile parlamentare i în echipa
de la Dolj era i profesorul Oliviu Gherman, atunci pre edinte al

FDSN i pre edinte al Senatului i prin
intermediul acestuia aveam un acces mai
lesnicios la conducerea Guvernului în spe-
cial la Departamentul de administra ie
public  ce era condus de Octav Cosmânc ,
om de o mare deschidere i colaborare i
întrucât demersul meu era încurajat de
Oliviu Gherman am f cut tot ce era posibil
pentru a realiza dorin a celor din Caracal de
a li se da înapoi jude ul „furat”, a a cum
gândeau ei.

Nu am colaborat cu cei desemna i de
ora ul Caracal pentru acest demers deoa-
rece nu i-am cunoscut i nici nu i-am întâlnit
dar pot s  fac public  activitatea deputa-
tului de Olt, originar din Caracal, Ilie Gâtan
care permanent s-a ocupat, a intervenit, a

insistat pentru reînfiin area jude ului i chiar dac  nu s-a realizat
efortul s u, locuitorii ora ului trebuie s tie c  Ilie Gâtan a depus
eforturi însemnate i asidui în vederea reînfiin rii jude ului Romana i,
de altfel a fost singurul din parlamentarii de Olt care s-au ocupat de
acest lucru chiar dac  din Caracal au mai fost i al i deputa i.

În calitatea de deputat al FDSN i a func iei de conducere la
nivelul organiza iei jude ene a FDSN (ulterior devenit PSDR i PSD)
am f cut dese deplas ri în comunele foste ale jude ului Romana i,
acum în jude ul Dolj i în special la D buleni unde am întâlnit o
rezisten  dârz , hot rât  de a nu accepta revenirea satului la fostul
jude  Romana i i au motivat acest refuz prin faptul c  ei deja au
stabilit rela ii, leg turi strânse cu Craiova, mul i au cump rat aparta-
mente i garsoniere în Craiova, atunci fiind multe i ieftine la vânzare,
aveau copii la licee i facult i în Craiova, o parte din ei se angajaser
în Craiova i, motivau ei, Caracalul nu le putea oferi nimic din toate
aceste avantaje i pentru a se crea unit i de înv mânt superior,

JUDE|UL
OLT ROMANA|I

Interviu consemnat de Dinic  Ciobotea
cu Prof. univ. dr. Nicu Vintil -Sigibida
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spitale de talia celor din Craiova i alte institu ii ar fi însemnat curgerea
a zeci i zeci de ani i nimeni nu garanta c  ora ul Caracal chiar
re edin  de jude  ar putea s  se apropie de Craiova din punct de
vedere al infrastructurii administrative.

Acela i refuz l-am întâlnit în comunele Am ti (de jos i de
sus), Mâr ani, Dane i, la Leu respingerea ideii era i mai mare întrucât
aceast  comun  devenise un fel de cartier al Craiovei, peste jum tate
din locuitori erau naveti ti la Craiova, copiii f ceau i ei naveta la
licee i facult i din acela i ora , deci nu-i atr gea nimic spre Caracal
nici m car nostalgia dup  vechiul jude  sau orgoliul r nit de
romana eni.

Aceea i stare de lucruri am întâlnit-o la Apele Vii, Castranova i
Celaru la care adaug i ora ul Bal , ora  vechi al fostului jude  Roma-
na i care acum a fost efectiv cucerit de Craioveni, mul i speciali ti
tineri cu serviciul în Craiova au cump rat locuin e ieftine în Bal i au
preferat s  fac  naveta decât s  cumpere locuin e scumpe în Craiova.

În atare situa ie la care pot ad uga i alte motive m-am convins
 demersul reînfiin rii jude ului este sortit e ecului nu neap rat

prin refuzul guvernan ilor cât prin refuzul locuitorilor din comunele
foste ale jude ului Romana i care la un eventual referendum pe care
îl preg team ar fi votat împotriv .

M-am înscris prin iner ie în corul celor care clamau revenirea la
fostul jude  mizând pe o minune dar am considerat c  trebuie g sit
alt  cale i atunci am gândit c  cel mai sigur i mai aproape de realizare
ar fi rebotezarea actualului jude  Olt în Olt Romana i întrucât
administrativ cuprinde teritorii i localita i la paritate din cele dou
foste jude e.

Am trimis propunerea mea unui cet ean din Caracal militant al
revenirii la jude ul fost Romana i care a respins ideea mea motivând

 ori ob inem tot ori mai bine nimic dar dup  câteva luni am g sit un
interviu al acestuia la un organ de pres  unde a preluat ideea mea
dar i-a însu it-o ca fiind a lui.

În anul 2013 au fost unele manifest ri legate de fostul jude  Ro-
mana i începute la Dobrosloveni i încheiate dup  o s pt mân  la
Giuv ti i Izbiceni unde am reluat propunerea mea i unii, din care
eviden iez un inginer, au persiflat propunerea asigurându-m  c  nu
o vor sus ine.

Nu am cedat i am început s  fac public  propunerea în reviste
din jude ul Olt dintre care prima a fost Memoria Oltului i Roma-
na iului cu scopul de a g si adep i ai propunerii mele i acum un an,
pe scena Teatrului din Caracal unde aniversam 520 de ani de atestare
documentar  a jude ului Romana i am relansat propunerea de mo-
dificare a numelui jude ului i de data aceasta am avut succes, pro-
fesorul Dumitru Botar f când pe scen , public tirea c  eu am fost
cel care am gândit i propus aceast  modificare de nume al jude ului
actual Olt în Olt Romana i.

Bulg rele de z pad  rostogolit cu perseveren  a început s  se
reasc , au venit mul i adep i ai ideii i au creat demersuri în acest

sens dar, a a cum se întâmpl  în via , au uitat cine a f cut propunerea
i nu au amintit numele meu i nici m car nu am fost invitat la discu iile

ce au avut loc la Caracal.
Le doresc succes i m  voi bucura în b trâne ile mele dac  se va

realiza acest deziderat gândind c  am realizat ceva pentru fostul
jude  Romana i.

D.C. - Am citit multe comunic ri tiin ifice i c i de specialitate
istoric , toate cu referire la trecutul comunei Grojdibodu, am g sit
acolo multe descoperiri din antichitate legate de acest sat spre deo-
sebire de mii de alte sate care se str duiesc s  descopere prin evul
mediu o referire la ele, în schimb Grojdibodul are men iuni cu cel
pu in 1500 de ani înaintea acestora. Cum de a fost posibil ca dvs,
chiar fiu al satului dar stabilit în Craiova, a i f cut aceste descoperiri

i le-a i publicat crescând faima satului Grojdibodu?
N.V.S. - R spunsul îl pute i b nui singur i are o singur  justificare

i anume aceea c  dac  î i iube ti locul de obâr ie, te preocupi de el
i faci cercet ri asidue, este imposibil s  nu descoperi câte ceva din

trecutul acestor sate.
Grojdibodul a fost un sat cu un trecut de invidiat i dovezile

site aici ne trimit înapoi în timp pân  în neolitic, epoca bronzului,
a fierului i chiar în preistorie, nu a trebuit decât s  m  ocup de a
studia izvoare posibile i am r mas surprins s  fac aceste multe
descoperiri sau s  le aduc în actualitate.

Din ce am descoperit am contrazis doi academicieni care au scris
gre it despre istoria satului i am remediat gre eala lor, deci nu trebuie

 fii academician ci trebuie doar s  studiezi, s  compari, s  sco i în
eviden  adev rul i s -l faci public.

D.C. - Am v zut în colec ia dvs. personal , în biblioteca dvs.
documente, multe i valoroase i din acest punct de vedere v  invi-
diez, care a teapt  s  fie prelucrate i comunicate spre faima tot mai
mare a satului. Când le ve i face publice s  le cunoa tem cu to ii, s
le cunoasc i cei din satul Grojdibodu?

N.V.S. - Da, într-adev r, am o bogat  colec ie de documente legate
de istoria satului Grojdibodu dar i a satelor vecine ba chiar a satelor
de pe cel lalt mal al Dun rii, a ezate în oglind  cu satul meu i mi-
este team  c  actuala via  pe care o mai am de tr it este insuficient
pentru a le publica iar urma ii mei sunt total dezinteresa i de ele.

Din p cate nici în sat nu am reu it s  descop r pe cineva interesat
 i le pot încredin a spre studiu i publicare, chiar i cadre didactice

sunt str ine de preocup ri intelectuale, în sat sunt dou  mari preo-
cup ri, consumul de alcool i furturile de orice natur , cititul, scrisul,
sunt pe cale de dispari ie.

D.C. - tiu c  la un moment dat era i preocupat de amenajarea
unui muzeu local i am v zut la dvs. exponate de cert  valoare istoric ,
rarit i arheologice i istorice. În ce stadiu se afl  acest muzeu?

N.V.S. - Din p cate nici m car în stadiul de dorin  deoarece am
fost nevoit s  renun  la aceast  ini iativ  care ar fi a ezat satul printre
localit ile cu un muzeu de valoare dar cei trei primari care s-au
succedat s-au dovedit inap i pentru o atare idee i asta m-a dezam git
profund. Nici m car consilierii locali sau un cadru didactic local nu
s-au dovedit interesa i, pentru ei cultivarea lubeni elor, cre terea
oilor, caprelor i vacilor reprezint  adev rata activitate intelectual
i atunci cum s  promoveze, s  prospere acest sat de la subcultur

la o cultur  adecvat .
La ie irea la pensie am amenajat o locuin  în acest sat pentru a

putea aduce aportul experien ei mele tiin ifice i administrative dar
am întâlnit respingeri, am o realizare însemnat  cu care m  laud i
anume betonarea unei uli i început  în anul 2008 unde am o contri-
bu ie exclusiv , eu fiind bun prieten cu cineva din guvern care s-a
ocupat de proiectare, finan are, emitere de hot râre de guvern, pri-
marul primind mur  în gur  aceast  mare poman  pentru sat dar el nu
a f cut public aportul meu, l-a confiscat pentru el i în loc s  termine
în primul an investi ia a lungit-o patru ani, nu a terminat-o dar a f cut
tot posibilul s i însu easc  din banii adu i pentru acest drum iar
acum se consider  neîndrept it c  va fi condamnat la închisoare.

Eu consider c  merit  aceast  pedeaps i dup  câte tiu nici
celorlal i primari ulteriori nu le este prea bine.

D.C. - Propun s  ne oprim aici, convins fiind c  ave i multe, foarte
multe de spus despre acest sat i oamenii lui, v  doresc via  lung , s
realiza i ce v-a i propus i de abia a tept s  citesc monografia acestui
sat pe care tiu c  a i avansat destul de mult. V  mul umesc pentru
aceste minute de discu ie i v  promit c  vom continua.

N.V.S. - V  mul umesc pentru ur ri, pentru aprecieri i pentru
timpul irosit cu aceast  discu ie, dac  putem spune c  a fost irosit.
Primi i i din partea mea acelea i gânduri bune.
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Galina MARTEA

Prin totalitatea valorilor spirituale i materiale se reg se te mereu
omul, fiin a care comunic  continuu cu sine însu i i cu lumea
înconjur toare doar pentru a g si izvorul/drumul etern spre lumin ,
spre cultur , spre civiliza ie. Anume omul este acel izvor de lumin
care prin complexitatea fenomenelor spirituale d  via  proceselor
evolutive umane ce dezvolt  atât natura proprie, cât i întreaga
comunitate social  al acestuia. Omul, înzestrat cu inteligen , are
capacitatea de a dezvolta lucrurile ce îl înconjoar /determin  pân  la
cele mai sofisticate nivele ale existen ei umane. Astfel, prin capacitatea
intelectual /spiritual  se produc acele ac iuni ce inspir i provoac
omul spre culmi indefinite/m re e i anume: în a concepe crea ii de
valoare, crea ii artistice/culturale/ tiin ifice etc., în rezultat, toate fiind
necesare în existen a omenirii. Respectivele procese, parte
component  a spiritualit ii, includ în sine inteligen a, insisten a,
dib cia, munca enorm . În esen , toate sunt fenomene naturale
prin care evolueaz  omul în pas cu natura înconjur toare. În a a
mod, pentru a crea ac iuni care s  surprind i s  impresioneze, în
competi ie intr  atât nivelul de cultur i inteligen  al omului, cât i
dorin a acestuia de a crea valori des vâr ite pentru a satisface
necesit ile umane în dezvoltare. În consecin , prin complexitatea
valorilor spirituale se reg se te mereu fiin a uman  ce tinde, la
nesfâr it, s  cuprind  frumosul artei/culturii, sincronizând, în acela i
timp, procesul distinct al evolu iei i al civiliza iei umane.

Prin dorin a de a satisface necesit ile spirituale ale omului prin
intermediul artei/culturii, domenii ce au drept scop producerea i
reproducerea valorilor estetice, se realizeaz  ac iuni culturale în
scopul de a face existen a uman  cât mai pl cut i cât mai atractiv .
Astfel, în acest proces de producere al valorilor estetice intr  în joc

actorul sau mai bine zis scriitorul care tie s  monitorizeze mijloacele
de exprimare în a crea arta scrisului. La rândul ei, arta scrisului are
nevoie de mult  pricepere, m iestrie, inteligen . Toate acestea le
poate cuprinde i realiza doar omul ce are o anumit  îndemânare,
talent i cuno tin e speciale în domeniul respectiv.  Deci, capacitatea
intelectual  a fiin ei umane î i g se te locul i poate fi atribuit i la
acest capitol, deoarece omul este acel ce poate crea arta frumosului
i anume: arta culturii în procesul civiliza iei. Respectiv, cultura, art
i domeniu social, este totalitatea valorilor spirituale i materiale

dobândite i acumulate de om de-a lungul timpului. A adar, prin
totalitatea valorilor spirituale se reg se te mereu fiin a uman , se
reg se te omul care a creat i  revista “Domnul de rou ”, revist  de
cultur , cu apari ie trimestrial .

„Domnul de Rou ” (serie nou ) este o nou  revist  în cultura
na ional  român , redactorul ef fiind Doina Dr gu  (poet ,
prozatoare, jurnalist , publicist ), iar directorul fondator fiind Nicu
Vintil  Sigibida (scriitor, profesor universitar), ace tia fiind m ie trii
ce cunosc destul de bine arta scrisului i arta valorilor estetice.
Primul num r al revistei a ap rut în 11 februarie 2016, aceasta fiind o
continuitate a revistei „Domnul de Rou ”, editat  în 1936-1937 în
jude ul Caracal din fostul jude  Romana i, România. Cu o denumire
creat  sub mitul unei legende, revista „Domnul de Rou ” este fondat
sub patronajul FUNDA IEI PENTRU AP RAREA DREPTURILOR
OMULUI DIN CRAIOVA. De la prima vedere, revista se prezint
într-o formul  destul de interesant , frumoas i pl cut  care formeaz
i une te punctul de atrac ie dintre cititor i lectur . Con inutul

primului num r al revistei î i concentreaz  aten ia pe subiecte clare
ce caracterizeaz  legenda Domnului de Rou , aceasta fiind consi-

derat  pe bun  dreptate ca cea mai frumoas  legend
din sudul Olteniei, din inutul Romana ilor. Este foarte
interesant i ba chiar ceva neobi nuit s  lecturezi în-
treb rile i r spunsurile dlui Nicu Vintil  Sigibida,
director fondator, ce descriu cu mult  finitate i capa-
citate filozofic  fenomenele despre: „cine este Domnul
de Rou ? De ce Domnul de Rou ? Pentru ce „Domnul
de Rou ? Domnul de Rou  - basm, legend , mit sau
poveste? De ce legenda Domnului de Rou  este can-
tonat  pe teritoriul jude ului Romana i?” În cele din
urm , fiind introduse i texte din primul num r al revistei
„Domnul de Rou ”, aceasta ulterior fiind întrerupt  în
octombrie 1937. Destul de captivant, totul structurat
i formulat prin texte pline de adev r i în elepciune

uman .
Pe aceea i not  continu  s  scrie i Ovidiu Ghidir-

mic, explicând mitologia fabuloas  a „Întoarcerii Dom-
nului de Rou ”. Ca reper, Domnia sa spune: „Tradi ia

„Domnul de Rou[” –
o nou[ revist[ @în cultura

na\ional[ român[
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formeaz  baza unei culturi, temelia ei. Nu exist  nicio cultur , acolo
unde nu exist  tradi ie. Acesta este un adev r axiomatic, în aceste
vremuri de mare confuzie teoretic i axiologic , în care tradi ia este
pu in respectat . Deci, prin întoarcerea Domnului de Rou  salut m
întoarcerea, revenirea la tradi ie, care trebuie continuat i dus  mai
departe”… Viziune de o înalt  apreciere.

În contextul revenirii Domnului de Rou  î i spun cuvântul i Adrian
Maniu, Doina Dr gu , Dan Lupescu, Dumitru Botar, Cristina Mihaela
Barbu, Ion D. Tîlv noiu, Mircea Pospai, Aurelia Andrei, al ii.

Pe lâng  eseurile/descrierile pline de mituri i realitate revista
„Domnul de Rou ” cuprinde tematici din diverse domenii ale culturii,
tiin ei, etc. Cu o diversitate aparte, î i contureaz  con inutul cronica

„Religia i politicul” de Doina Dr gu , descriere la volumul „Biserica
- Statul”, autor Viorel Roman (Editura Artpres, Timi oara, 2016).
Ulterior, Florian Petrescu î i expune p rerea i face o analiz  cât se
poate de ampl  privind personalitatea i activitatea profesorului
emerit Petru Cr ciun. În continuare, Anu ca Todorova în eseul
“Ascultând universul” încearc  s  defineasc  imaginea real  a crea iei
literare realizat  de Vintil  Nicu.

Astfel, revista Domnul de Rou  (serie nou ) este deja la a cincea
apari ie, având în sumar cinci numere. Toate publica iile sunt prezente
într-o inut  destul de interesant  care, la rândul lor, oglindesc reali-
tatea vie ii umane (din diverse domenii) prin imagini expresive, iar
fiecare studiu scris asupra unui anumit subiect red  efectul real al
frumosului/al esteticului, acesta fiind în corela ie direct  cu valorile
spirituale ce produc i reproduc valoarea autentic  a artei i, nu în
ultimul rând, valoarea autentic  a crea iei literare ce deschide drumul

tre lumin /cultur /civiliza ie. Aceast  realitate poate fi v zut /
întâlnit i în num rul cinci al revistei, ap rut recent de sub tipar.
Con inutul acestuia poate fi comparat cu un mic roman de o zi, unde
observa ia social i analiza psihologic  a evenimentelor înf eaz
episoade semnificative din via a unuia sau mai multor personaje i,
nemijlocit, cuprinde p i caracteristice ale personajelor respective
prezentate în diversitatea caracterelor lor i în mediul lor social. Co-
respunz tor, descrierea despre „Nesfâr itul drum al Domnului de
Rou ”, scris  de Nicu Vintil  Sigibida, red  în toat  amploarea peisajul

literar al Romana iului prin readucerea în memoria colectiv  a revistei
„Domnul de Rou ” i implicit a legendei acestui personaj unic în
sudul Olteniei i al României. În corela ia fenomenelor prezente, Nicu
Vintil  Sigibida concretizeaz  c  a avut ansa de a descoperi o carte
de excep ie, cu denumirea „Domnul de Rou ”, dedicat  acestui per-
sonaj de legend  în care autorul Petre Florea acumuleaz i grupeaz
articole din presa literar , folcloric i, ulterior, face o cronic , un
studiu tiin ific care nu a mai fost scris pân  acum, la noi în ar ,
întrucât s-a documentat foarte mult, g sind în Germania, anul 1000
e.n., i în Bosnia paralelisme potrivit legendei, personajului cu însu iri
fantastice, cât i istorice. La rândul lui, Petre Florea, autorul lucr rii,
face cunoscut publicului cititor sinteza volumului „Domnul de Rou ”,
având în sumar „O cronic  bine argumentat  a frumoasei legende
romana ene”. Pe când, Radu Gyr vine cu poemul denumit „Domnul
de Rou ”, care este Reprodus dup  „Revista Funda iilor Regale”,
an II, nr. 2, februarie 1935, p. 308-313. În acela i context, tefan i
Irina Goan  se prezint  cu o descriere fermec toare, aceasta p trun-
zând cu adev rat „În lumea fabuloas  a Domnului de Rou ”. În con-
tinuare, Andrei (Marcu) Pandrea, fiul celebrului scriitor Petre Pandrea,

i întituleaz  cartea biografic  a tat lui s u cu titlu „Petre Pandrea -
martor de veac”, ap rut  în 2008 la editura Eminescu, Bucure ti.
Ulterior, Doina Dr gu  completeaz  con inutul revistei cu analize i
critici literare de o valoare deosebit , cu o referire la via a i activitatea
marilor personalit i ale neamului românesc, i anume: la
personalitatea Ion Zamfirescu, celebru filosof prin „scrieri filosofice”,
i la personalitatea tefan Luchian, pictor român i „un mare

simfonist al culorii”... Sub o not  tot mai interesant  sunt articolele
despre istoria inutului Caracal, realizate de Dumitru Botar „Case
vechi din Caracal - Casa St nculescu-Oan -Chirimbu”; despre „Co-
legiul Na ional „Ioni  Asan” din Caracal” de Prof. Florian Petrescu
i Prof. Titu Vîrban... În modul acesta, revista Domnul de Rou  se

prezint  în fa a publicului cititor cu o imens  bog ie spiritual , cu o
bogat i pl cut  crea ie literar , care îmbog te în mod distinct
patrimoniul na ional al culturii române ti. Deci, Domnului de Rou ,
felicit ri i bun venit în cultura na ional  român ! Mul umiri Doamnei
Doina Dr gu , redactor ef, i Domnului Nicu Vintil  Sigibida, director
fondator, pentru înfiin area revistei „Domnul de Rou ”!
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Romulus DEMETRESCU

Poetul Zaharia Bârsan a publicat în anul 1938, poemul s u
dramatic, foarte frumosul s u poem, Domnul de Rou , în revista
Pagini Literare editat  la Turda i în aceea i revist  cu num rul 3-5,
anul VI din 1939, apare cronica acestui poem cu semn tura sub-
semnatului din care spicuim:

Ac iunea poemului se încheag  dintr-o legend  solar  poporan
pe care autorul o transfigureaz  în f ptura plin  de poezie i de
farmec simbolic a poemului dramatic amintit mai sus.

La acest mit poporan poetul a mai ad ugat ca izvor al inspira iei
sale un eres povestit în „România Pitoreasc ” a lui Vlahu .

Acesta din urm  i-a folosit poetului pentru  „localizarea” ac iunii
din poemul s u, a a cum vom vedea îndat .

O legend  poveste te dragostea dintre Soare i Lun , frate i
sor .

Ei nu se pot întâlni, îns  niciodat .
Luna plânge de când e lumea de dorul Soarelui i din lacrimile ei

se na te „Craiul de Rou ”.
Soarele aflând aceasta, îl tot caut  pe copil i de câte ori îl vede,

îl înv luie cu atât avânt de dragoste în giulgiul de foc al razelor sale,
încât e gata s -l omoare.

Copilul fuge din calea dragostei omorâtoare, se ascunde pe unde
poate i iese numai noaptea la iveal .

Via a lui se desf oar  numai sub lumina slab , iubitoare, a mamei
sale, luna...

Dup  legenda însemnat  în cartea lui Vlahu , amintit  mai sus,
Craiul de Rou  se plimba noaptea pe „Drumul lui Traian” cale larg
pietruit  ce porne te din valea Dun rii, de lâng  satul numit Celeiu,
vechea Malva a Daciei Malvensis i se înfund  în cel lalt cap t, în
mun i.

Odat , pe când Cr orul se întorcea acas , spre ziu , întârziind
l-a prins soarele pe drum i îndreptând doar o singur  raz  asupr -i
l-a b ut dintr-o sorbitur .

Din aceste izvoare legendare admirabile, poetul Zaharia Bârsan
i-a pl smuit subiectul lucr rii sale dramatice în versuri, care se întinde

pe cuprinsul a trei acte.
Lucrarea este închinat  „Memoriei marei artiste dramatice Olimpia

Bârsan”, care n-a avut norocul s  vad  jucat  aceast  pies , a c rei
redac ie aproape definitiv  mi se pare c  a cunoscut-o i a pre uit-o.

Fantezia bogat  a poetului inventeaz  în primul loc peripe iile
necesare ac iunii poemului, transfigurând izvoarele legendei i
întruchipând ac iunea în personaje atât de bine profilate, a a de
me te ugit adaptate mediului i timpului.

Ac iunea poemului se înfiripeaz  pe la începutul a ez rii rilor
Române ti la un Castel din mun i.

În seara unei zile cotropitoare de var  stau de paz  în curtea din
fa a Castelului, C lu i Zarv , un c lug r misterios.

La început se vait  de c ldur , apoi, când sose te Mo ule ,
vorbesc despre st pânii cei vechi ai rii i de cei de acum: de
Cr orul Alean i de Doamna Luna, al c rei so  tân r plecase de
dou zeci de ani, îndat  dup  nunt , s  apere împreun  cu Dionoru,
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unchiul Doamnei, hotarele n dite de du mani.

De atunci Doamna îl tot a tepta, având ca singur  mângâiere pe
fiul lor Alean, acesta îns , pleac  în fiecare noapte hoinar, cu prietenul

u Nourel, dormind numai ziua.
Doamna Luna este îngrijorat  când afl  c  Alean se duce noaptea

 vad  pe Taina, care locuie te în pe tera Babei Duna, pe care unii
o socotesc drept mama Tainei.

Doamna trimite dup  b trâna vr jitoare c reia-i ordon  s  nu-l
mai lase pe Alean la Taina, c  altfel le izgone te din ar :

Baba Duna: Da... da... la fat ... bine...,  Dar dac  lui îi place
                        S  vin ... ce pot face cu tineri n zdr vani?

               C  Taina-i o copil  de aisprezece ani!
Doamna:   Dar eu... eu sunt o mam , o mam  îndurerat ….

            Nu vreau s -mi pierd copilul... Pricepe-m  odat ,
            Atâta am pe lume din visul meu trecut...
           C  tat l s u se duse... De-abia l-am cunoscut.

Baba Duna, înainte de a pleca, îi cere Doamnei s -i ghiceasc  în
palm .

Cu greu, Doamna Luna se înduplec , dar Baba Duna se îngro-
ze te de ceea ce vede.

Silit , spune pe ocolite prevederea ei.
To i înm rmuresc de groaz , ceea ce Doamna observ .
În aceast  împrejurare sose te Dionoru, care se ar tase ceva mai

înainte paznicilor cur ii, el i vestise pe „Capii de ar ” s  se adune la
Castel i r scolise lumea din esuri, de la munte, din v i, de
pretutindeni, s  ias  la hotar, s  mântuie mo ia de jug i de amar.

Dionoru însp imânt i mai tare pe cei de la Curte, el spune
Doamnei c  so ul i s-a pr dit în lupt , când a venit dup  dânsul, la
hotar s -l caute i s  apere împreun ara.

M-a g sit! Îl v d aievea, a trecut pe lâng  mine,
Un copil... ca o minune... o lumin  alergând
A intrat în toiul luptei i a c zut în primul rând,
L-am jelit, mai mare mila...

Dionoru mai vrea s -l pun  pe Alean, Domn al rii.
În timpul acesta sosesc la curte Mo  Celei, Rovine, Volbur i

alte c petenii ce fuseser  chemate de Dionoru.
To i a teapt  pe Alean, care sose te, în sfâr it cu Nourel, gata de

plecare.
El refuz  cu înc ânare domnia oferit  de Dionoru i de boieri,

rora le spune c  nu vrea, nu poate, s-o primeasc .
Nu pot... v  spuie Mama… i eu nu sunt de vin ,
Domnia s  tr iasc  pe valuri de lumin ,
Curat ... i ferit  de umbre din apus...

i-a mea e numai noaptea i stelele de sus!
Nu pot.

i spre dezn dejdea tuturor pleac  împreun  cu Nourel, în
hoin reala lui obi nuit , la iubita lui, Taina.

Actul al doilea ne înf eaz , printre alte episoade, gelozia
fl ului Arin, care iube te pe Taina, c reia-i vestise zvonul c  pe
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Alean vor s -l fac  Domn.
Taina îi m rturise te iubirea ei nem rginit  pentru Cr or.
Venind Baba Duna, Arin îi cere un leac de somn, c  nu poate g si

odihn . Baba i-l d .
Sose te întâiul Nourel.
Cinstind un pahar de vin din plosc , cu Arin, acesta-i strecoar

câteva pic turi din b utura adormitoare.
Dup  ce sose te i Alean, Arin pleac .
În restul actului, se desf oar  dragostea minunat  a lui Alean

cu Taina.
El îi spune despre neprimirea Domniei, apoi îi promite c  noaptea

viitoare o va duce la un schit s  se cunune cu dânsa.
Între timp, intrarea pe terii fusese astupat  cu bolovani de afar

iar feciorii uciseser  to i coco ii care vesteau timpul.
Dup  ce n ruiesc to i bolovanii, z resc lumina zilei.
Nourel adormise ame it de b utur i-l sf tuie te pe Alean s

fug  „prin codrii mai de-a dreptul, ferit de frunza rar , pe sub maluri
 soarele e gata s  r sar .”

Alean gone te nebun spre cas .
În actul III, ni se înf eaz  a teptarea lui Alean la curte, to i

sunt îngrijora i c  n-a sosit nici dup  r ritul soarelui.
Când vine Dionoru i trimite pe paznici s  aduc  din vale lumea,

 de C lug rul misterios pe care-l opre te i-l descoase.
Acesta vrea s  scape, dar Dionoru recunoa te-n el pe c lug rul

ruia-i d duse demult pe un fiu al Craiului, al fratelui s u, s -l creasc ,
departe la un schit de munte.

lug rul poveste te cum l-a crescut mare i când a împlinit
dou zeci de ani, tocmai intraser  du manii la hotare, a plecat cu el la
lupte.

S-a oprit o noapte aici la Castel, dar tân rul a mai r mas înc
dou  nop i i s-a cununat cu Doamna Luna.

Dionoru i C lug rul î i m rturisesc tare taina: Doamna Luna se
torise cu fratele ei, f  s tie, din unirea lor s-a n scut Alean.

Sina ascultase acestea de sus de la fereastra castelului i fuge
îngrozit .

Astfel, legenda noastr  se întruchipeaz  într-o întâmplare tragic ,
tot a a de zguduitoare ca-n tragedia antic .

Alean vine.
Dionoru i poporul, care nu tiau c  soarele îl arde pe Alean cu

dragoste cald  omorâtoare, îl in, îl opresc, cerându-i s  le fie Domn.
El nu vrea dar nici în Castel nu poate intra, fiindc  Dionoru luase

cheile por ii de la Mo ule .
Atunci Alean moare de îmbr area ar ei soarelui i restul le-

gendei se împline te prin aceasta, întregind  tragicul acestei existen e.
Când Doamna Luna iese din Castel îl afl  mort.
Dionoru e ales Domn de c tre mul ime.
La sfâr it sose te i cel lalt cal al lui Nourel, cu care plecase

Taina de la pe tera Dunei, dup  Alean, dar calul vine singur.
i Taina se pierduse.

Aceast  searb  redare a povestei minunate din poemul
Domnul de Rou  e departe de frumuse ea i arta originalului care
trebuie citit neap rat. (original publicat în nr. 2 al revistei Domnul de
Rou  din 2016.)

Versurile ce o îmbrac  sunt foarte alese, pline de muzic , de
duio ie. Poezia acestei zguduitoare drame este una din cele mai alese
din câte s-au scris.

În privin a aceasta Domnul de Rou  st  ca un al doilea giuvaer,
lâng  Trandafirii ro ii ai aceluia i autor, Zaharia Bârsan.

Mie mi se pare chiar, c  prin vigoarea concep iei i prin concen-
trarea plastic  a expresiei poemului cel nou este i mai pre ios ca art
poetic .

Personajele sunt pline de via i bine individualizate, fiecare
având o configurare aparte, proprie.

Ac iunea simpl i plin  de mi care împlete te scene de duio ie
i umor (începuturile actelor I i III)  i de tragic într-un firesc cu acel

al vie ii, care totu i, se împac  minunat cu oarecare atmosfer  feeric
de basm, acolo unde poetul are grij  s  t lm ceasc  simbolul legendei
în forme reale. Limba poemului este încânt toare ca i muzica ver-
surilor care fac din D-l Zaharia Bârsan cel mai destoinic mânuitor al
versului dramatic pe care-l are literatura contemporan .

Dominanta sufleteasc  care predomin i într-o m sur  determin
ac iunea este taina fatal  ascuns  de tâlcul legendei.

Într-însa trebuiesc c utate toate imboldurile ac iunii, iar conflictul
sare din aceast  culminare: destinul Doamnei Luna i al lui Alean
tre împlinire, care se ciocne te îns  de trebuin ele reale, umane,

ale celor ce se îngrijesc de soarta rii, de viitorul ei, cerând lui Alean
 primeasc  domnia.

i lumea aleas  a personajelor apropie poemul acesta de tragedia
antic .

Dac  ar fi fost unitate de loc ar fi fost o apropiere complet , dar
adausul conflictului pomenit precum i scenele hazlii, al turi de alte
atâtea elemente ale teatrului modern deosebesc poemul nostru de
teatrul vechi.

În orice caz exist  în Domnul de Rou  respectul cerin elor mai
vechi ale artei dramatice pe care teatrul de avangard  nu le poate
mistui, tim.

Dar arta dramatic  nu se identific  cu aceste înnoiri, de i ea
poate s  nu le fie str in , dup  cum nu este deloc str in  nici pieselor
cu structur  oarecum clasic .

Poemul „Domnul de Rou ” este în primul loc, o oper  de art
literar  des vâr it . L-am v zut jucat, destul de bine, de i nu cum ar
fi trebuit i cred c  este una din realiz rile scenice de primul rang.
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Piramidele sunt gânduri necunoscute pentru gândul nostru.
Regii Egiptului lacomi s  tr iasc i în via i dup  moarte, f ceau

încercarea uria  a nemuririi. Aceast  cutezan  era ajutat  de piatra
cea dur  prin care luptau contra destinului omenesc.

Piramidele ridicate ca un protest contra efemerului, scriau prin
muchiile lor îndreptate tiin ific c tre punctele cardinale i prin geo-
metria cavourilor, sensul mor ii. Regii mureau, dar Regii mor i, tr iau
prin cuvânt. Ferit de vulg, cuvântul s pat în piatr  era sfânt, fiindc
era chiar cugetul dat de Dumnezeu. Numai ale ii cuno teau scrisul-
enigm , scrisul sfânt, care însemna str duin a omului c tre divinitate
i c tre cunoa terea misterelor supreme.

Ast zi tr im în superbul secol al dispre ului pentru cuget i Dumne-
zeu. Azi nu mai respect  nimeni scrisul iar misterul lui a încetat de mult.

Pietrele piramidelor vorbesc, sfinxul pune secolelor ce trec ace-
lea i întreb ri asupra omului i crea iunii spiritului  dar nimeni nu mai

spunde. Totul e legend ; spiritul e ucis. Ma in ria modern  l-a ucis
i l-a înlocuit cu unul fabricat.

Azi se scrie într-o zi cât s-a scris în Antichitatea întreag ... se scrie
într-o zi i... este i destul de ieftin. Azi gândul cu tipar cu totul cost
doi bani în orice col  al lumii. Cugetul nu cost  mai nimic, dar scrisul s-
ar putea s  se scumpeasc  dat fiind c  hârtia i manopera se scumpesc
mereu. Astfel con tiin a o ai pentru doi bani i con tiin a scris  pentru
doi bani i jum tate i po i s  cumperi destul , dar nu prea merit .

Diavolul care se ocupa odat  cu acest nego  al sufletelor (sufletul
ca i trupul a fost cam întotdeauna de vânzare) ar putea cu câteva sute
de euro s  cumpere mari cantit i de con tiin  de la noi, dar nu-l mai
intereseaz  nici pe el prea mult. Marfa s-a prostit, aceasta dac  ne can-
ton m numai în zona presei scrise (dar nici cu cea vorbit  sau v zut
nu ne este ru ine). Tiparul zvârle îns  în mod regulat cantit i imense
de aceast  marf  care ne mâzg le te universul. i ce marf  Dumnezeule.
Monstruoasa ma in  rotativ , tipografia infernal , toarn  în creierul
omenirii în fiecare zi, sugestia tuturor crimelor i ororilor, întâmpl rile
din capital i provincie, masacrele, furturile, crimele, sunt de un
senza ional obi nuit.

Realul este îns  de o esen  prea slab  pentru  a ne mai satisface.
Sublima noastr  pres  ne toarn  în suflet o serie mai violent , de

nelegiuiri inventate, de gust îns  îndoielnic, ca civiliza ia noastr  s
poat  fi delectat .

Eschil spunea: „Aspru este poporul când scap  de nenorocire”
i uite a a dup  zisa revolu ie, gazetarii au transformat cuvintele în

gloan e, ca-ntr-un r zboi cuvintele omoar , r nesc sau ofenseaz
auzul, provocându-ne.

Un cititor care se respect , eu unul m  respect de peste 20 de ani,
n-ar cump ra niciodat  un ziar, f  un reportaj sau un articol de
fond scris pe prima pagin  de un intelectual dar acel intelectual nu s-
a n scut înc .

Dup  revolu ie cuvintele i-au schimbat rostul îmbr când sensuri
care numai la calm nu îndeamn i în loc de reportaje din care s  rupi
ca dintr-o pâine cald , bubuie informa iile cu referire la accident ri,
sexualitate, crime, incesturi, violuri i tot ce societatea are mai urât
de parc  aceasta este starea de fapt zilnic  în ara noastr .

Vina este i a cititorului care duce în redac ii astfel de fapte, astfel
de tiri (unde sunt anticii care îi omorau pe cei care aduceau ve ti

proaste?) i atunci, unde sunt marile fapte de reportaj sau de fond de
bun  cuviin ? Sunt peste tot dar, tenden ios, ziaristul (ce este de fapt
un ziarist, cine este ziarist? întreb ri la care nu se d  o deslu ire) vede
doar partea goal  dintr-o sticl  sau damigean , vede numai partea
neagr  a lucrurilor nu vede acel gr unte de aur din de ertul pustiitor
care ne pânde te în fiecare zi. Unde este acel profesionalism pe care
cititorul s -l descopere i s -l caute zilnic, unde sunt acei profesioni ti
ai presei scrise nearendat  prostului gust?

Toate acestea au fost sufocate de mâzg litorii de hârtie care
ascun i în spatele unui pix atac , calomniaz , insult  pe oricine i
dac  le atragi aten ia nu te mai spal  nici apa oceanelor de atacurile
lor. Nu mai tie nimeni ce este acela un drept la replic i nici acel ce
a calomniat care s  recunoasc  pentru c  de cerut scuze nu se con-
cepe în zilele noastre.

i nu este de mirare dac  dup  o er  de crim  imaginat i scris ,
ajungem la înf ptuirea ei. În Craiova s-a v zut deja zilele trecute.

Nu mai citi i. Presa asasineaz  con tiin a, inteligen a adoarme sub
influen a hipnotic  a tuturor p catelor lumii comise cu o zi înainte, pe
care presa le pune sub ochi, cu o persisten  diabolic . i astfel
spunând în miile de pagini, cuvântul r u î i face opera. Noi, modernii,
citim acest cuvânt de obicei dup  mas , odat  cu digestia. Alt dat
pentru a citi cuvântul sfânt t iat în stânci, credincio ii peregrinau prin
pustiu pân  la Mecca, dar trecutul cu visurile lui îndr zne e e închis în
el însu i i convingeri nu mai exist  de la piramide încoace.

Totu i noi mai avem ceva, un fel de umbr  de con tiin  - nu
con tiin , c ci aceasta este un cuvânt de glum  - ci de prejudecat ,
„Libertatea presei”, pe care n-o po i atinge f  a terge o fraz  fun-
damental  a civiliza iei. Cenzura i-a ar tat de câteva ori fantoma,
civiliza ia noastr  scump  îns  amenin  s  se pr bu easc . Cuvântul
pl tit, cuvântul infractor i-a ar tat puterea lui i de data aceasta
cuvântul se vrea adev r.

Dup  piramide, dup  piatra scris  a urmat scrierea pe table de
argil , s-a inventat papirusul apoi pergamentul i în final hârtia iar
acum suportul magnetic. Ce va urma vom vedea. Important este ce
s-a scris sau ce se scrie pe ele.

Dintre toate scrierile cel mai mult au rezistat c ile, ele d inuie i
ast zi, din ele am sorbit tiin a i în elepciunea care ne-a dus spre
civiliza ie i progres. Popoarele care au cunoscut scrisul au fost i
cele mai puternice dar i cele mai înaintate, au creat opere de art i de
literatur  inegalabile. F  a exista cartea, f  a exista scrierea, nu s-ar
fi putut transmite urma ilor partea de în elepciune care a avut ansa

 fie tip rit  cunoscând cât  în elepciune se pierde odat  cu moartea
unui savant care ia cu el tot ce a înmagazinat în creierul s u. Cartea se
deosebe te cu mult de pres , fundamentala diferen  const  în calitate
i în cantitatea de informa ii. Cartea modeleaz , în bine, caracterele,

educ  copii i asigur  în elepciunea necesar  oamenilor cultiva i. Car-
tea va d inui indiferent c  va fi scris  pe hârtie sau suport magnetic,
adic  virtual, pentru c  va fi permanent nevoie de continuitate în
informa ii i în literatur .

Citi i c ile pentru c  v  feri i de murd ria periferic  a societ ii
care vi se pune în cutia po tal  de câteva ori pe zi.

 Cartea nu va intra niciodat  în competi ie cu presa pentru c  sunt
inegale i nu au convergen e calitative.

CARTEA SAU ZIARUL

Nicu VINTIL -SIGIBIDA
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Discut m mereu despre calitatea presei,
dar nu discut m, deloc, despre calitatea ci-
titorului, aspect nu mai pu in important,
pentru c  presa f  cititori este un nonsens,
iar calitatea cititorului poate influen a, la rân-
dul ei, calitatea presei. Calitatea cititorului îl
poate stimula pe ziarist, care trebuie s tie, în
acela i timp, s i formeze, el însu i, cititorii.

Desigur, publicul cititor este cum nu se
poate mai eterogen. Exist  categorii i cate-
gorii de cititori, în func ie de gradul de cultur
i de profesiune, de specialitate sau de vârst .

Oricât de dotat i de complet ar fi un ziarist,
nu poate s  satisfac  toate gusturile i s  se
fac  în eles de toate categoriile de cititori.
Un asemenea ziarist n-a existat i nu va exista
niciodat . în primul rând i pentru faptul c
un ziarist care se respect  nu trebuia s  co-
boare la nivelul cel mai sc zut al publicului
cititor. Din p cate, exist , îns , la noi, la ora
de fa , mul i asemenea „ziari ti” i chiar „pu-
blica ii” întregi, care coboar  la nivelul cel
mai sc zut al publicului cititor, cultivând
presa de scandal i senza ionalul ieftin, de
duzin , în scopuri pur comerciale. Ace ti
„ziari ti” i aceste „publica ii” n-au, practic,
nici o valoare i nici o ans  de a r mâne în
istoria presei române ti. Rolul presei nu este

numai informativ, ci i educativ. Adev ra ii
ziari ti î i propun s  ridice nivelul cititorului,

 formeze i s  educe publicul cititor. Un
cititor care cite te, cu asiduitate un ziar de
duzin  nu poate fi preg tit s  recepteze i un
cotidian de inut , ca s  nu mai vorbim de o
publica ie de cultur .

La polul opus, i cu consecin e la fel de
nefaste, se afl i tendin a unor „ziari ti”, de a
scrie numai pentru un grup de „ini ia i” sau -
cu un cuvânt la mod  pentru „elite”. De aceea,
ace ti „ziari ti” nici n-au prea mul i cititori.

Adev ratul ziarist trebuie s  încerce s
fie cât mai accesibil i s i propun  s  se
adreseze unui cerc cât mai larg de cititori.

Mircea Eliade a g sit, dup  p rerea
noastr , r spunsul cei mai potrivit la aceast

Ovidiu GHIDIRMIC

CALITATEA
CITITORULUI

spinoas  problem . Întrebat pentru cine
scrie, marele istoric al miturilor a r spuns c
scrie pentru: „marele public cultivat”. Acesta
vrea s  însemne publicul cu un nivel mediu
de cultur  general . i aceasta r mâne i
cea mai important  categorie a publicului
cititor, pentru c  este nu numai numeroas ,
dar i apt  s  în eleag  mesajul ziaristului
(sau, de ce nu, al scriito-rului i al omului de
cultur ).

Dar calitatea cititorului ine nu numai
de gradul de instruc ie i de perspicacitate,
cât i de aspectul moral. Exist  cititori de
bun -credin i cititori de rea-credin  sau
cititori „f arnici”, la care se referea i
Baudelaire, în celebrul s u vers, din „Pre-
fa a”, de la volumul Florile r ului’. „O! citi-
tor f arnic - tu, semenul meu frate!” Apare,
iat , i un alt aspect, mult mai subtil, cel al
„ipocriziei” cititorului. Cititorii „f arnici” se
recruteaz i dintre cititorii cultiva i, uneori,
chiar i din rândul colegilor de breasl . M r-
turisim c  nu ne intereseaz , în niciun fel,
aceast  ultim  categorie de cititori i nu ne
las  decât indiferen i.

Scriem pentru „marele public cultivat” -
cum bine zicea Mircea Eliade - i numai
pentru cititorii de bun -credin .
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Victor RAVINI

Permite i-mi s  încep cu un fragment din ce a spus regretatul
George Pruteanu în eseul Jum i (Herodot i Guizot):

«Iat  ce spune Herodot în Cartea a IV-a a istoriilor sale, în para-
graful 93 (citez ,zice George Pruteanu, dup  edi ia de la Ed. tiin ific ,
din 1961, traducerea fiind a Feliciei Van tef):

„Ge ii (c rora romanii le vor spune daci) sunt cei mai viteji i
mai drep i dintre traci”.

Urmînd o sugestie a lui Adrian Marino, s  mergem îns  mai
departe. Ajungem la Cartea a V-a. Ce zice Herodot acolo? La început,
tot lucruri bune i pl cute; citez din paragraful 3:

„Dup  indieni, neamul tracilor este cel mai mare; dac  ar
avea o singur  conducere i ar fi uni i în cuget, ei ar fi, dup  p -
rerea mea, de neînfrînt”.

Aici, îns , se termin  jum ile care se citeaz  de regul  spre a
ne auto-flata. S  citim ce scrie istoricul de acum 2500 de ani mai jos:

„Dar unirea lor e cu neputin i nu-i chip s  se înf ptuiasc ,
de aceea sunt ei slabi”.

Sim i cum bate pîrdalnicul de Herodot, din secolul 5 î.Cr., pîn
în ziua de azi? i sta i, c  n-a i auzit înc  toat  cealalt  „jum tate”. În
paragraful 6 al C ii a V-a, zice a a, pardon:

„La ei, la traci, trînd via este un lucru foarte ales, în vreme ce
munca cîmpului e îndeletnicirea cea mai umilitoare; a tr i de pe
urma jafului este pentru ei cel mai frumos fel de via ”.

Nu prea ne mai place, a a e? i dac  mai citim, tot în paragraful 6
din Cartea a V-a, c

„La traci exist  urm toarea rînduial : î i vînd copiii pentru a
fi du i peste hotare”, chiar c , din l ud tor al str bunilor, Herodot
devine parc  primul „denigrator” (în slujba cine- tie-c ror agenturi)
al neamului nostru i al tranzi iei noastre dinspre of spre aoleu.

Eu (George Pruteanu) n-am timp s  comentez, ci doar v-am supus
judec ii ambele jum i ale observa iilor sale nep rtinitoare.»

Aici se încheie fragmentul din eseul lui George Pruteanu. Dânsul,
Adrian Marino i noi to i românii suntem intriga i de aceste citate
denigratoare din Herodot i nu putem l sa asta f  s  ne uit m mai
îndeaproape despre ce este vorba i dac  a a e. Eu pornesc de la
ipoteza c  negustorii greci, care l-au informat pe Herodot, au rupt
aceste date din contextul social i istoric, le-au în eles gre it i au

cut generaliz ri nejustificate. Aceste erori s-au men inut vreme de
dou  milenii i jum tate, iar acum avem metoda tiin ific  cu ajutorul

reia le putem analiza mai bine decât s-a f cut de c tre cercet torii
anteriori i putem s  restabilim adev rul istoric, pe care Herodot nu
l-a cunoscut în întregime. V  propun s  judec m împreun  afirma iile
lui Herodot, dup  o nou  metod tiin ific i s  vedem din ce con-
text istoric au fost rupte aceste date, ca s tim cum era în realitate
societatea tracilor. Este evident c  Herodot a cunoscut lumea tracilor
supericial, prin surse indirecte, nu printr-o documentare în contact
direct cu tracii. Vom ajunge la concluzia c  informa iile sale incom-
plete l-au f cut s  în eleag  tracii gre it i s  prezinte o realitate

O rectificare a imaginii
tracilor lui Herodot

deformat . Vom vedea c  tracii aveau o societate la fel de bine
structurat i de onorabil , ca toate na iunile din marea familie a
indoeuropenilor, din care f ceau parte. Fiecare categorie social  î i
avea rolul ei bine determinat, cu obliga ii bazate pe religia vremii,
dup  criteriile etice create i acceptate de c tre to i indoeuropenii,
din nordul Europei pân  în sudul Asiei.

La aceast  concluzie am ajuns recitind ce spune Herodot despre
str mo ii no tri (în Istorii, vol 2, cartea 5, paragrafele 3-10), cu
ochelarii lui Georges Dumézil, a c rui teorie o prezint în Miori a -
Izvorul nemuririi, Editura Alcor, Bucure ti 2016 (capitol 3 pag. 52) i
o aplic pe lâng  alte teorii în analiza Miori ei. Expun aici pe scurt
teoria lui Dumézil, care se potrive te ca mânu a pe mân , la informa iile

mase de la Herodot. Vom în elege tracii no tri cu totul altfel decât
pân  acum. Sper s  le plac  regreta ilor men iona i mai sus, de acolo
unde sunt ei acuma sus, cât i dumneavoastr .

Analizând mitologiile indoeuropene, în care se oglinde te
societatea indoeuropenilor din Islanda pân  în India, Dumézil a ajuns
la concluzia c  lumea indoeuropenilor era patriarhal , împ it  în
trei categorii sociale, structurate piramidal. Fiecare clas  social  î i
avea zeii s i protectori, ce le serveau ca model de orientare în op iuni,
decizii i comportare în via . Teoria lui Dumézil a fost acceptat  de
to i speciali tii i nu a fost criticat  de c tre nimeni. Vatra ini ial  a
indoeuropenilor r mâne în afara discu iei noastre aici. Înainte de a
se dispersa în toate z rile i a deveni sedentari, indoeuropenii au
fost nomazi i tr iau preponderent din vân toare i r zboaie; culesul
unor cresc turi din p dure era l sat pe seama femeilor. Indoeuropenii,
înc  înainte de a se desp i i deplasa spre noile teritorii pe care le-
au ocupat cu timpul, au creat o mitologie tripartit , dup  cum era
alc tuit  societatea lor, iar mitologia lor consolida structura social
tripartit , care a generat mitologia. Fiecare ramur  a indoeuropenilor
a dezvoltat mitologia sa proprie, pe aceea i structur  tripartit ,
asimilând i subordonând unele zeit i de la popula ia local , cu
care s-au amestecat.

1. Cei din rangul superior erau regii, mari sau mici, cârmuitori ce
cumulau trei func ii: politic , religioas i juridic , altfel spus în elep ii,
care împ eau dreptatea, citeau în stele, erau magicieni i de ineau
puterea. Zei de rangul unu: Zeus (Jupiter), Odin, Vi nu.

2. Rangul doi erau clasa r zboinicilor, aristocra ii. Zei: Marte
(Ares), Thor, Indra.

În diferite scrieri vechi, unii zei au atribu ii ce apar in ambelor
ranguri, ceea ce face dificil  o clasificare strict . Aceasta poate oglindi
unele realit i sociale, când personalit i puternice din primul rang
preluau i func ia de comandant al celor din rangul doi, sau invers,
un militar destoinic era proclamat rege, cum tim c  se întâmpla la
scandinavi. Primele dou  ranguri sociale nu au divinit i feminine,
ceea ce exprim  o realitate a vremii de atunci, când femeia avea o
situa ie social  inferioar  b rbatului. Nu sunt în m sur  s  judec eu
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principiile etice i nici moravurile societ ii indoeuropenilor, ci doar
prezint structura lor social  a a cum se tie c  erau atunci rolurile în
societate. Arheologii au g sit mii de reprezent ri ale zei ei mame, din
paleolitic, de la pre-indoeuropeni, i niciun echivalent masculin al ei.
Savan ii au tras concluzia c  societatea paleolitic  era matriarhal ,
iar rolul b rba ilor era secundar i subordonat femeilor. Simboluri
sau reprezent ri masculine apar abia în neolitic, când oamenii devin
sedentari, cresc tori de bovine, necesitatea selec iei taurului sau a
berbecului pentru fecunda ie spore te, iar b rbatul î i arog  un rol
mai important în familie i în societate.

3. Rangul trei, clasa produc torilor de alimente i alte bunuri
materiale. Cel mai cunoscut zeu masculin de categoria a treia ar putea
fi Hefaistos (Vulcan), fa  de care dispre ul era exprimat prin aceea

 era chiop, exclus din Olimp, aruncat în fundul P mântului, unde
era fierar, meserie desconsiderat  mult  vreme. Zeit i feminine aveau
numai indoeuropenii din categoria a treia, cea mai de jos, ceea ce de
asemenea exprim  condi ia social  a femeii la indoeuropeni. Zeit ile
indoeuropene feminine nu au nimic din atribu iile rangului unu sau
doi i ne arat  c  rolul femeii în societate era doar pentru produc ie
material i reproduc ie demografic . Atena (Minerva), Themis i
alte zeit i feminine cu func ii înalte, Muzele, preotesele Pythia i
Vestalele, nu corespund cu mitologiile indoeuropene i se pare c
pot proveni de la pre-indoeuropeni, r mase din matriarhatul pe care
l-au r sturnat r zboinicii indoeuropeni i au fost asimilate ca so ii
sau fiice ale unor zei din primele dou  ranguri, ori au fost acceptate
cu o alt  situa ie subordonat , în rangul trei.

Reprezentativi pentru clasa produc torilor sunt zeit ile dragostei,
pl cerilor, fertilit ii, agriculturii, fericirii i bun st rii materiale: în
mitologia nordic  Frei i Freia, de la care avem cuvântul german
Frau (femeie), froh (vesel, voios, bucuros) i suedezul frö (s mân ).

În Balcani avem personaje mitologice feminine, provenite din
mariarhat i din paleolitic: Gea (Gaia), Afrodita (Venus), Persefona,
Ceres, Diana, în India avem Lakshmi (La Dame au Lotus, numele
blocului în care locuiesc eu). Zeit i masculine, de la care nu s-au

sit vestigii arheologice databile în paleolitic i care deci pot proveni
din neolitic: Eros, Priapus, Pan, Prometeu, Dionisos (Bacus).

Unele personaje mitologice feminine, care la greci i romani erau
înfrico toare sau întunecoase, cum ar fi Hecate, Meduza, Gorgona,
Hydra, Amfisbena, Echidna, Euryale, Harpiile, sunt foste zeit i lu-
minoase din matriarhat, detronate, ponegrite sau diabolizate de c tre
patriarhatul indoeuropean. Amazoanele pot fi o realitate istoric , o
form  de revolt  a unor societ i matriarhale împotriva patriarhatului.
Al ii spun c  amazoanele ar fi un mit creat de spaima b rba ilor s  nu
fie castra i de c tre femei. Dac  ar fi a a, mituri asem toare ar mai
exista i în alte p i locuite de oameni. Ar fi în afara subiectului s
discut m aici despre regretabilele erori ale doctorului Freud sau
despre existen a amazoanelor prezente la r zboiul Troiei i ce alte
dovezi arheologice mai sunt. Atena a putut fi acceptat  de indo-
europeni ca fiic  a lui Zeus, i cumuleaz  func iile celor trei ranguri:
este zei a în elepciunii, a r zboiului i e protectoarea torc toarelor i
es toarelor. Aceste func ii se pare c  nu i-au fost acordate de c tre

indoeuropeni, ci le-a avut din matriarhat. Oamenii din paleolitic mai
aveau i cultul ursului, r spândit din peninsula Iberic  pân  în
Camciatca i Japonia, iar de la ei avem denumirile Ursa mare i Ursa
mic . De la indoeuropeni avem Carul mare i Carul mic.

Aceste trei ranguri, clase sociale sau caste s-au p strat cel mai
îndelung în India, unde paria sunt cei mai vechi locuitori ai Indiei,
înfrân i i neasimila i de c tre invadatorii indoeuropeni, care au distrus
fantastica civiliza ie de la Mohenjo Daro i ce au mai distrus cam
peste tot, asimilând sau neasimilând p i din popula ia subjugat .

Cum se f cea c toria la cele trei caste?

1. Regilor le era oferit  so ia de c tre p rin ii acesteia într-un
ritual solemn, cu o ceremonie sacr . În schimb, p rin ii fetei,
îndeosebi din rangul doi i mai rar din rangul trei, primeau daruri sau
alte avantaje materiale, plus protec ie social . Era un fel de a vinde
fetele i a le asigura o situa ie material i social  favorizat . Acest
ritual a l sat urme în obiceiul nostru, c  tat l conduce mireasa la altar
i o ofer  mirelui, apoi ace tia sunt încorona i ca rege i regin . Fetele

de regi erau date altor regi, ca garan ie a unor alian e politice, obicei
mas pân  în vremuri destul de recente. O alt  mo tenire de la

indoeuropeni este faptul c  în Suedia regele e capul bisericii, mai
presus de to i eclezia tii. La noi, capetele încoronate erau un ii lui
Dumnezeu, ctitori de biserici, ce aveau un tron special în biseric .
Imp ra ii romani aveau i func ia religioas  de pontifex maximus,
preluat  de papi. Constantin cel Mare, dac din Timoc, a cumulat i
func ia religioas  de conduc tor al Sinodului de la Nicea în anul 325.
Ulterior a fost sanctificat, de i unii contemporani spuneau c  nu s-
ar fi botezat.

2. Rangul doi, r zboinicii, în vremurile preistorice, legendare, se
toreau prin r pire. Ca în legenda r pirii sabinelor. În vremurile

istorice, vremea în care scria Herodot, aristocra ii, mari proprietari de
mânturi, pe care grecii îi numeau particulari întrucât aveau

propriet i particulare, nu ob te ti ca s racii, î i puteau cump ra
nevestele. De la acei str mo i, ne-a r mas obiceiul c  mirele ia în
bra e mireasa i o trece peste prag. Pragul mai semnific i trecerea
miresei de la o stare social  la alta. Nunta e un obicei r mas de pe
vremea când era un ritual de pasaj, de trecere sau de prag. O remi-
niscen  de la indoeuropeni era i dreptul senioral asupra primei
nop i, privilegiu abolit de Revolu ia francez . Din rangul doi al
indoeuropenilor provenea cea mai veche boierime de la noi, dac  nu
cumva, unele familii î i men ineau averile i pozi ia social  înc  de la
pre-indoeuropeni. În primele dou  ranguri, femeia nu era egal  cu

rbatul, îi era subordonat .
3. Numai în clasa produc torilor exista egalitate între femeie i

rbat. Dac  aveau avere, mariajul era un contract economic, încheiat
de c tre p rin i în contul mirilor, o în elegere verbal  la paritate,
aranjat  de cuscri, nu de tinerii în cauz . Acest obicei a r mas în
vigoare la noi mult  vreme. În acest fel s-au c torit bunicii mei
paterni la ar  cât i cei materni la ora . Familia la traci i la ranii
no tri era o mic  unitate de produc ie, cu sau f  vânzare de produse
ori schimb în natur . Indoeuropenii care nu aveau avere se însurau
dup  cum le pl cea lor, f  s  mai in  cont de p rin i, de rude sau de
criterii materiale. Numai la ace tia, cei mai s raci, putea fi vorba
de sentimente reciproce i unire liber consim it . Dintre to i
indoeuropenii, ace tia aveau cele mai bune premize pentru a forma
un cuplu fericit, neperturbat de p rerile altora sau de criterii
economice. Dintre toate categoriile sociale ale indoeuropenilor
preistorici, ace tia, cei mai s raci, sunt singurii al c ror criteriu etic
pentru mariaj - egalitatea dintre femeie i b rbat - poate fi i ast zi
unanim acceptat i recunoscut în drepturile omului. Desigur c  unele
aspecte, din structura social i din ritualuri, s-au p strat de la indo-
europeni pân  azi sub forma unor frumoase obiceiuri tradi ionale
sau urâte apuc turi, prejudec i ori comportament falocrat. Criteriul
egalit ii în drepturi i obliga ii între femeie i b rbat, instaurat în
categoria social  cea mai de jos din preistorie, este singurul r mas
valabil în etica noastr  azi i care poate fi model pentru cei ce înc  nu
l-au adoptat în via , în cultura european  sau în alte culturi.

Dac  ne-am încumeta noi s  judec m societ ile indoeuropene,
din Europa de atunci i pân  în India, dup  criteriile noastre etice de
azi, cu totul nesemnificative pentru vremurile preistorice, am putea
recapitula structura tripartit  a lui Dumézil astfel:

Rangul unu: mecherii, cu darul cuvântului, care îi min eau pe
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to i i culegeau toate avantajele posibile.
Rangul doi: r zboinicii, bandi i cu arma în mân , care duceau

zboaie inter-tribale i jefuiau.
Rangul trei: produc torii, cu uneltele în mân , mai mult sau mai

pu in ap ra i de clasele superioare, pe care le hr neau, i mai sigur
jefui i, dispre ui i i oropsi i, pedepsi i pe nedrept, ca Hefaistos,
Prometeu, Sisif sau al ii.

În toate mitologiile indoeuropene, zeit ile de rangul trei se revolt
la un moment dat i duc un r zboi crâncen contra zeilor de rangul doi
i unu. Amintesc doar r zboiul dintre zeii Asarna i zeii Vanerna, din

mitologia nordic i revolta lui Prometeu, cel mai frumos expus  de
Goethe. Zeit ile din rangul trei nu urm resc s  r stoarne structura
tripartit , nu vor s  ia locul celor din rangul unu i doi, ci vor doar s
fie recunoscu i ca egali i s  înceteze nedrept ile. În mitologiile
indoeuropene, zeii din rangul trei lupt  pentru o armonie social , cu
men inerea celor trei roluri: 1. conducere politic , religioas i juridic ,
2. armat  pentru ap rare i ordine, 3. produc ie de hran , bunuri
materiale i alte comodit i ale civiliza iei. Ideea acestei structuri
statale a fost preluat i de Platon, dup  cum tim. Cam a a i nu
prea, s-a întâmplat dintotdeauna în rile cu r cini în cultura
indoeuropean , chiar i dup  ce s-a trecut de la politeism la
monoteism, îns  revoltele clasei de jos s-au f cut cum s-au f cut i
cu rezultatele pe care le tim din c ile de istorie.

Înarma i cu aceste cuno tin e de mai sus, ca instrumente de
lucru, putem analiza informa iile lui Herodot, care în mod eronat au
fost considerate ca denigratoare pentru str mo ii no tri. Pentru textul
lui Herodot, m  sprijin pe eseul lui George Pruteanu i pe edi ia din
1850 a mai vechiei traduceri în francez  f cut  de Pierre-Henri Larcher,
cât se poate de nep rtinitoare. În lumina teoriei lui Dumézil, putem

 vedem c  informa iile lui Herodot sunt întru totul favorabile tracilor
i nou . Le comprim i le cursivez.

Herodot V.VII. Ce zice el i cum interpretez eu: Tracii nu ador
decât pe Marte, Bacus i Diana. Se refer  deci la rangul doi, r z-
boinicii cu Marte i la rangul trei, produc torii, cu un zeu masculin
Bacus (zeu relativ nou) i unul feminin Diana (zeitate mult mai veche).
Atribu iile Dianei duc la concluzia c  zei a poate proveni din cel mai
arhaic matriarhat, când rolul femeilor i al b rba ilor înc  nu era
diferen iat, iar femeile participau la vân toare i erau privite ca
protectoare ale b rba ilor. Femeile i-au consolidat suprema ia social
în paleolitic, sub protec ia Dianei, cu toate celelalte denumiri ale ei,
cât i a altor zeit i feminine, a c ror importan  a sc zut în patriarhat.

Dar numai regii îl onoreaz  în principal pe Mercur, din care se
cred descenden i i nu jur  decât pe el.  Mercur era un zeu mai
complex, care transgresa categoriile sociale. Nu face parte, suficient
de limpede, dintr-o singur  categorie. Savan ii sunt de acord c
Mercur provine de la pre-indoeuropeni, de la care l-au preluat i
dezvoltat indoeuropenii. El alerga peste tot i putea fi adorat sau
invocat ca protector de c tre cei din toate clasele sociale: de la cei
mai respectabili sau venerabili, în elep ii ini ia i în misterele oculte,
pân  la cei de la marginea societ ii arhaice, ho ii. Pe treapta cea mai
onorabil  a societ ii arhaice erau ocultismul i ritualurile mistice ale
ini ia ilor, care se revendicau în primul rând de la Mercur (Hermes
Trismegistos), ceea ce consolida func ia religioas  a regilor traci.

Faptul c  regii traci îl ador  în principal pe Mercur poate fi o
dovad  a unei continuit i de la pre-indoeuropeni la indoeuropeni i
a posibilit ii unei ascensiuni sociale a celor mai destoinici i mai
drep i sau corec i - cuvântul dreptate fiind par ial sinonim cu corec-
titudine. tim c  dreptatea, deci corectitudinea, era virtutea principal
a tracilor. Este de presupus c  societatea tracilor d dea anse de
afirmare oricui era destoinic i corect, cam a a cum vikingii aveau o
democra ie militar , ce permitea oric rui scandinav s  devin  r z-

boinic, din simplu lupt tor s  ajung  comandant i chiar s  fie ales
de c tre sfatul b trânilor, care îl încoronau rege. Acest obicei s-a
practicat în Suedia ultima dat  dup  r zboaiele napoleoniene, cu
încoronarea mare alului Bernadotte, întemeietorul actualei dinastii.
?tim bine c  mul i împ ra i romani s-au ridicat din solda i, proveni i
din traci sau daci dintre cei mai de jos. Detractorii împ ratului Maxi-
min Thrax spuneau c  el fusese ho  de cai. Chiar dac  era un zvon
fals, pentru a circula, trebuia s  fie plauzibil în acele vremuri. Oricum,
Mercur este zeul principal al regilor traci. Herodot îl ata eaz  pe
Mercur cât se poate de clar la rangul social unu. Acest paragraf
exprin  cu cea mai mare claritate c  structura tripartit  a societ ii
tracilor era conform  cu cea din mitologiile indoeuropene, a a cum
ne-a explicat Dumézil. Societatea tracilor era structurat  dup  modelul
zeilor lor, pe trei ranguri ierarhice, la fel cum to i indoeuropenii i-au
modelat societatea i zeii.

Herodot V.III: Dup  indieni, neamul tracilor este cel mai mare;
dac  ar avea o singur  conducere i ar fi uni i în cuget, ei ar fi de
neînfrînt. Dar unirea lor e cu neputin i nu-i chip s  se înf p-
tuiasc , de aceea sunt ei slabi. Tracii au nume diferite, dup
cantonul pe care îl ocup . Din moment ce au nume diferite dup
regiuni, înseamn  c  sunt triburi diferite, fiecare cu regele sau con-
duc torul local. Triburile tracilor tr iau pe întinderi mai mari decât
ale contemporanilor lor. R spândirea teritorial  trebuie s  fie una din
cauzele pentru care unirea lor e cu neputin , multitudinea triburilor
i a regilor, cu diferitele lor interese, o a doua cauz . Burebista i

Decebal au reu it doar unirea unei p i a triburilor trace. Lipsa de
unitate a triburilor trace nu este unic  în epoc . La fel era la germani,
la gali i la alte popoare de atunci, mai pu in cunoscute. i cine
vorbe te? Grecul Herodot. Cât de unite erau ora ele grece ti ce se

zboiau între ele?
Totu i legile i obiceiurile tracilor sunt aproape acelea i peste

tot, cu excep ia ge ilor i a altora. Legile i obiceiurile lor sunt
aproape acelea i, deoarece fac parte din aceea i ansamblu de triburi
indoeuropene. Excep ie fac ge ii i al ii, ceea ce înseamn  c  ge ii
i ceilal i, pe care îi nume te, nu pot fi indoeuropeni i n-ar putea fi

altceva decât pre-indoeuropeni, iar nu „prototraci” cum a inventat
acest cuvânt un lingvist, pe care nu pot decât s  îl stimez pentru
fantezia sa debordant . Herodot îi amestec  pe ge i printre traci, a a
cum Tacitus îi amesteca pe finlandezi, estonieni i alte popoare
baltice, cu germanii, din cauza unei relative comunit i de teritoriu, la
fel cum a clasificat printre germani i pe go i care, dup  mai mul i
istorici vechi, nu erau germani ci erau aceia i ca i ge ii sau dacii.

Herodot V.IV vorbe te de imortalitatea ge ilor, nu a tracior. Ceea
ce se confirm  prin faptul c  indoeuropenii nu aveau credin a în
nemurire. Voi explica în alt eseu c  nici chiar misterele lui Dionisos,
cele mai generoase i mai atr toare, nu promiteau nemurirea. Despre
credin a în nemurire a Ge ilor mai sunt i alte informa ii, pe care
Herodot le-a în eles cum le-a în eles el, din perspectiva grecilor s i.

Herodot V.V: Fiecare particular avea mai multe femei. La fel era
i la germanii lui Tacitus sau la galii lui Cezar. Cezar scria: Uxores

habebunt duodenique parentesque cum pueris (neveste aveau
dou sprezece i p rin ii împreun  cu copiii), adic  galii tr iau în
promiscuitate i incest, ca i germanii. Herodot nu men ioneaz
promiscuitate sau incest la traci. Dac  ar fi fost, ar fi tiut, cum au
tiut Cezar i Tacitus, i ar fi spus.

duvele tracilor concurau între ele care s  fie ars  pe rug la
funeraliile so ului. Una singur  ob inea onoarea de a fi ars . În
India erau arse toate nevestele defunctului, nu numai una. Obiceiul
arderii v duvelor s-a men inut în India pân  acum aproape dou
sute de ani i ar fi continuat, dac  nu-l interziceau englezii. Se pare

 s-ar fi continuat pe ascuns.
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Herodot V.VI: Ceilal i traci (deci nu particularii din paragraful
anterior, care puteau cump ra mai multe neveste, ci numai cei s raci)
au obiceiul s i vând  copiii, cu condi ia s  fie du i în afara rii.
Înseamn  c  f ceau un fel de contracte pentru export de for  de
munc , cu cel pu in o condi ie important , bine definit . La fel se

cea în toat  Europa chiar i în vremuri destul de recente. Familia
recrutului pentru r zboaiele Fran ei, sau ale altor ri, primea o pung
de bani, ca o compensa ie avantajoas  pentru c  r mâneau cu unul
mai pu in la muncile câmpului. Când se recrutau marinari pentru
Compania Indiilor Orientale, din Suedia (1731-1813), familia recrutului
primea o pung  de galbeni, tot ca o compensa ie de acela i fel. Str -
bunii no tri vindeau copii acum dou  milenii i jum tate, iar elve ienii
au vândut, în secolul al XIX-lea i al XX-lea, sute de mii de copiii
elve ieni, din p rin i elve ieni sadea. Vându i de proprii lor p rin i
sau r pi i de c tre statul elve ian pentru a fi vându i ca sclavi plasa i
la al i elve ieni, industria i sau particulari. Unii dintre ace ti copii
înc  mai tr iesc i au depus m rturii despre bestialit ile la care au
fost supu i în propria lor ar , de c tre compatrio i. Pute i c uta pe
internet „ La Suisse et sa terrible tradition des enfants placés”. Ve i
putea g si nenum rate site-uri ce denun  crimele de acest fel ale
Elve iei.

Pe vremea lui Herodot, str mo ii no tri f ceau chiar i sacrificii
umane, sporadic. La fel f ceau pe atunci str mo ii francezilor i ai
germanilor. In rile scandinave s-au f cut sacrificii umane pân  la
cre tinare, acum o mie de ani. În rile catolice, biserica a f cut masive
sacrificii umane, prin ardere pe rug. Michel Servet, medicul care a
descoperit circula ia sanguin  pulmonar , a fost ars de viu pe rug
din ordinul lui Calvin la Geneva în 1553. Giordano Bruno a fost ars în
anul 1600. Biserica româneasc  nu a f cut asemenea monstruozit i.

i la noi s-a v rsat sânge în istorie, dar nu ca la Revolu ia francez .
Ne d  nou  Occidentul lec ii de moral i de omenie?

Tracii nu vegheaz  asupra fiicelor lor i le las  libertatea s  se
uneasc  cu cine le place. Informa ia se poate referi numai la clasa
produc torilor f  avere. A adar cei mai s raci aveau o mentalitate
comparabil  cu a noastr  de azi.

Dar ei î i p zesc cu str nicie femeile i le cump  scump de
la p rin ii lor. Este vorba de clasa de rangul întâi, regi, regi ori i
rangul doi, r zboinici sau aristocra ii.

Se tatuau, ca un semn de noble e. i azi, cei ce se tatueaz  fac
asta ca un semn de distinc ie.

Nimic nu e mai frumos în ochii tracilor ca trând via, nimic mai
onorabil decât r zboiul i jaful, nimic mai umilitor decât munca
câmpului. Aici e vorba de rangul doi, r zboinicii (cu Marte), care
tr iau din jefuirea celor de rangul trei (cu Bacus i Diana), agricultorii,
pe care îi dispre uiau i îi umileau.

Îi umileau atât pe agricultorii din triburile vecine, pe care îi jefuiau,
cât i pe proprii lor agricultori, care îi hr neau în timp de pace i pe
care îi protejau de invazia altora. La fel tr iau aristocra ii în Galia lui
Cezar, la germanii lui Tacitus sau la per i, pân  în India, din r zboaie
inter-tribale i dispre uiau pe cei din categoria a treia, a agricultorilor.
Dispre ul elitelor sociale din diferite ri fa  de rani nu a disp rut
nici în zilele noastre.

Trec peste paragraful VIII cu funeraliile la cei boga i, din care
rezult  c  nu to i tracii aveau acelea i ritualuri funerare. Herodot nu
vorbe te i de ritualurile funerare ale celor s raci, acestea fiind mai
pu in interesante pentru negustorii greci, care aveau ca parteneri de
comer  elitele sociale ale tracilor i l-au informat pe Herodot.

Herodot V.IX: La nord de Istru oamenii au cai i c ru e. Indo-
europenii au venit cu a a ceva la nordul Dun rii. Hainele celor la
nord de Istru seam  cu ale mezilor (în Persia). Deci cei de la nord
de Dun re erau la fel de indoeuropeni ca i mezii, care tim c  erau

indoeuropeni. La fel ne informeaz i Ovidiu de îmbr mintea i
felul de a c ri al ge ilor, asem tor cu al sci ilor, înrudi i cu persanii.

Herodot X zice c albinele umpleau teritoriul de la nord de
Dun re. Informa ia trebuie s  fie corect . Dar el se îndoia de vala-
bilitatea acesteia i zicea c albinele nu puteau suporta frigul de la
noi. Se tie din multe alte surse c  dacii aveau albine i ob ineau
miere, pe care o i exportau, în principal negustorilor greci, ceea ce
pune sub semnul întreb rii seriozitatea informatorilor lui Herodot
asupra climei la nord de Dun re.

Se vede cât de limitate, sporadice i în afara contextului real erau
informa iile lui Herodot aflate de la grecii lui, navigatori i negustori,
din porturile grece ti, la rândul lor insuficient de documenta i de la
surs .

Se poate face o analiz  mult mai minu ioas  a fiec rui cuvânt
spus de Herodot i se poate ob ine un tablou mult mai complex i
mai exact asupra str mo ilor no tri, decât ne-a oferit cercetarea
anterioar  sau ce am încercat eu s  ar t aici.

În aceast  mic i modest  analiz , constat m c  afirma iile lui
Herodot despre str mo ii no tri traci sunt informa ii din auzite, nu
din v zute, primite de el la mâna a doua sau a treia, care au fost rupte
din contextul lor social i istoric, a a cum le-au în eles grecii. Dintr-
un aspect, ce era specific unei singure clase sau categorii sociale, au

cut generaliz ri nejustificate asupra tuturor tracilor.
Nu to i tracii trând veau i dispre uiau munca la câmp, ci numai

zboinicii sau aristocra ia, la fel ca la toate popoarele indoeuropene.
Nu to i tracii î i vindeau copiii, ci numai cei mai s raci, ce f ceau
export de for  de munc , a a cum s-a f cut în multe ri occidentale
chiar în vremuri moderne.

Nu to i î i cump rau nevestele i le p zeau cu str nicie, ci numai
cei boga i.

Nu to i tracii î i l sau fetele s  se uneasc  cu cine le pl cea lor, ci
numai cei s raci, care nu aveau nicio avere, nimic de pierdut sau de
câ tigat, nimic de l sat sau de primit mo tenire. Cei mai s raci erau
moderni avant la lettre.

Am ar tat aici c  informa iile r mase de la Herodot, pot fi re-
considerate cu ajutorul teoriei lui Dumézil i constat m c  nicidecum
nu sunt spre ru inea tracilor sau a noastr , ci arat  c  str mo ii
no tri aveau o societate bine structurat , la fel ca a tuturor popoarelor
indoeuropene de atunci, dar pe care grecii nu o puteau în elege co-
rect, din cauz  c  societatea i mitologia greac  nu aveau o structur
tripartit  la fel de clar , ci aveau un amestec de cultur  indoeuropean ,
cu puternice influen e din afar , aspect pe care îl prezint i limba
greac  veche.

O parte din zeii Greciei antice sunt de origine indo-european , iar
al ii sunt prelua i din alte culturi, mai vechi sau contemporane, cu
care au venit grecii în contact, i nu se încadreaz  în structura lui
Dumézil.

Grecii nu puteau în elege o societate cl dit  pe alte criterii etice
decât ale lor. Cum puteau ei în elege fenomenele sau aspectele sociale,
religioase i morale ale tracilor, ce sunt mult mai abstracte decât
clima la nord de Dun re?

Vedem cât de incomplete sunt cuno tin ele lui Herodot, încât el
însu i contest  informa ia corect i eventual exprimat  hiperbolic
(albinele umpleau teritoriul), pe care o primise despre albine.

În concluzie, afl m de la Herodot c  str mo ii no tri traci aveau
o societate temeinic constituit , clar structurat  ierarhic i piramidal,
consfin it  de religia lor, la fel ca toate popoarele indoeuropene de
atunci, din nordul Europei pân  în India.

Fiecare clas  social  î i avea modelul s u etic în zeii s i protectori,
care inspirau virtu ile acelei clase sociale.

Nu avem motive s  ne ru in m de str mo ii no tri.
Erau cel pu in la fel de virtuo i i onorabili ca to i indo-europenii.
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Nicu VINTIL -SIGIBIDA

scut i format ca intelectual la sfâr itul sec. XVII i începutul
sec. XVIII, în perioada de apogeu a iluminismului, Dimitrie Cantemir,
moldovean prin origine i european prin instruire, reprezint  pentru
lumea tiin ific  o valoare autentic  incontestabil .

Domn al Moldovei în perioada martie-aprilie 1693 i 1710-1711,
eruditul c rturar a petrecut cea mai mare perioad  a vie ii sale în
Turcia pentru începuturi i în Rusia, unde i-a sfâr it existen a.

Fiu al lui Constantin Cantemir, fost i el Domn al Moldovei, ori-
ginar din Sili teni-F lciu, având ca frate pe Antioh Cantemir ce va
deveni la rândul s u domnitor în Moldova i fiu pe Antioh Cantemir,
diplomat i intelectual euro-
pean recunoscut, Dimitrie
Cantemir î i des vâr te
preg tirea intelectual  la
curtea sultanilor turci timp de
aptesprezece ani iar dup

ie irea de la domnia Moldovei
va fi sfetnic apropiat al lui
Petru cel Mare în Rusia, la
Sankt Petersburg.

Politician i politolog da-
torit  împrejur rilor istorice în
care a tr it, istoric al Moldovei,
doritor a o face cunoscut  în
lume dar în acela i timp istoric
al Imperiului Otoman de a

rui soart  depindea supra-
vie uirea propriei sale ri,
slujindu-se în cercetare de ele-
mente arheologice, numisma-
tice, epigrafice, etc. autor a
primei geografii române ti în
care include cercetarea etno-
grafic , folcloric , antropolo-
gic , în parte i caracteriolo-
gic , psihologic , încerc tor
în filozofie, moralist c ut tor
de virtu i, muzician îndemâ-
natic i muzicolog priceput,
ocupându-se ca diletant de
arhitectur i mai cu seam  literat, autorul unui roman alegoric cu
cheie i al unei scrieri cu caracter elogios, Cantemir s-a impus ca un
tip intelectual plurivalent, menit s  fac  s  r sune în lume specificul
lumii române ti.

La 11 iulie 1714 Academia din Berlin, care purta pe atunci nu-
mele de Societatea Brandenburgic  de tiin e, l-a primit în rândurile

DIMITRIE CANTEMIR
valoare na\ional[

]i universal[
ei, ca membru extern, dup  ce sec ia literar-oriental  se pronun ase
în acest sens la 31 mai 1714.

Astfel, Dimitrie Cantemir va intra pentru totdeauna în rândul
savan ilor de renume european i mondial, datorit  meritelor sale
incontestabile în domeniile în care a scris cu competen a-i cunoscut
i recunoscut

Pentru vestul Europei scrierile sale despre istoria Imperiului
Otoman, prima de acest fel din lume, în care face referire, cu am nunte,
la cre terea i descre terea acestui mare imperiu precum i la descri-
erea Moldovei din punct de vedere istoric, geografic, etnografic,

economic i natural la care se
adaug  alte scrieri orientale.

i în domeniul literar sau
muzical Dimitrie Cantemir
exceleaz i uime te lumea
tiin ific  din acea perioad

dând posibilitatea erudi ilor
savan i s -l considere egal cu
ei dac  nu chiar superior în
anumite privin e.

La acea dat  Germania nu
era consolidat  ca stat de sine
st tor ci zona european  de
vest era dominat  de Prusia ce
devenise puternic  din punct
de vedere militar, economic dar
i cultural.

Dorin a Prusiei de a se ex-
tinde spre est atât ca teritoriu
cât i economic este antrenat
de apari ia unui viitor stat, ma-
re i bogat cum era Rusia ce
putea s -i ofere pie e de des-
facere i un culoar de liber  tre-
cere spre orientul apropiat sau
îndep rtat.

Cuno tin ele prusacilor
despre rile din est erau reduse
iar ceea ce scrisese Dimitrie
Cantemir despre Imperiul Oto-

man, despre Moldova îi interesau în mod deosebit pentru c  nimeni
pân  la el nu f cuse o asemenea descriere, fapt ce i-au determinat

-l accepte  f  rezerve ca membru al Societ ii Brandenburgice de
tiin e care va deveni Academia German  de tiin e în viitorul

apropiat.
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De i nu au spus-o, trebuie s  observ m în dorin a lor de a-l avea
academician pe Dimitrie Cantemir ca o expresie strategic  carac-
teristic  pentru politica tiin ific  a tinerei Societ i de tiin e Bran-
denburgice.

Necesitatea unor rela ii mai strînse cu Rusia i promovarea stu-
diilor orientale, care se lega de aceasta, constituiau un punct cardinal
al politicii tiin ifice desf urate de recent întemeiata Academie
Brandenburgic-Prusian .

În instruc iunile generale din 11 iulie 1714, ale acestei societ i
de savan i, asemenea lucru era consemnat în mod expres, elul urm rit
cu privire la promovarea real  a tiin ei i la sporirea utilit ii ei ob te ti
fiind împletit cu ideea mai mult sau mai pu in clar formulat  a misiunii
protestante.

Aceast  orientare corespundea i rela iilor politice i economice
care se înfiripau pe atunci între Brandenburg-Prusia i Rusia, rela ii
ce- i g seau concretizarea în pacte defensive i în tratate comerciale
avantajoase ambelor p i.

Prin victoria ruseasc  asupra suedezilor, Prusia dobândea accesul
sperat la Marea Baltic i g sea în Rusia, pe cale de a deveni o mare
putere, pie e de desfacere sigure pentru produsele sale.

La acea dat  se întorsese în Prusia dup  ce ezuse mai mul i ani
la curtea lui Petru I i unde-l cunoscuse bine pe Dimitrie Cantemir,
baronul Heinrich von Huyssen, care devenise în 1710 printre primii
savan i ce au întemeiat Societatea tiin ific  din Berlin.

Când baronul Heinrich von Huyssen a comunicat în 1714 sec iei
literar-orientale c  fostul domn al Moldovei, Dimitrie Cantemir, dore te

 fie cooptat ca membru al acestei societ i i c  putea aduce
contribu ii tiin ifice în domeniul orientalisticii, aceast  ofert  a trezit
un ecou considerabil i o bun voin  general , date fiind elurile
tiin ifice predominante ale Societ ii.

Lucr rile tiin ifice referitoare la Turcia, în general, i la religia i
cultura Imperiului Otoman, în special, au fost considerate ca un
deziderat din totdeauna de prim  urgen  de c tre membrii Societ ii
Brandenburgice de tiin e i mai cu seam  de c tre sec ia literar-
oriental .

În afar  de contribu ii tiin ifice cu privire la lumea orientului
apropiat, sec ia literaroriental  a tepta de la Cantemir, în plus, i
informa ii despre patria sa, pu in cunoscut  vestului.

În leg tur  cu primirea sa în Academie, a fost rugat, prin inter-
mediul baronului von Huyssen, s  prezinte i informa ii sigure refe-
ritoare la situa ia i grani ele celor dou  principate române ti.

Caracteristic a fost, de asemenea, i faptul c  în anul coopt rii
sale, a ap rut în revista din Leipzig, Neuer Buchersaal der gehehnter
Walt (Noua bibliotec  a lumii savante) o scrisoare în limba latin
adresat  de c tre Cantemir unei „notabilit i nobile i savante” în
care prezenta o dare de seam  asupra activit ii sale în domeniul
scrisului.

La acea dat , Cantemir scrisese deja opere literare i lucr ri tiin-
ifice remarcabile, în limba român , latin i chiar turc , fiind bun

cunosc tor a mai multe limbi interna ionale.
Dar abia în anii de dup  cooptarea sa a dus la bun sfâr it scrierile

sale care, ca publica ii postume, au fost traduse în englez , francez ,
german i rus i au contribuit esen ial la întemeierea faimei sale
europene, cum ar fi: Descrip io Moldavie în 1716 i Incrementa
atque decrementa aulae othomanicae în 1714-1716.

Majoritatea membrilor Societ ii Brandenburgice de tiin e
vedeau f  îndoial , în aceast  cooptare un atât de mare câ tig
pentru studiile orientalistice de la Academia Berlinez i to i ace tia
manifestau un interes neobi nuit de mare pentru acest domeniu.

Dup  discutarea în Consiliul Societ ii din 11 iulie 1714 a coopt rii
lui Cantemir, s-a considerat c  nu mai era necesar decât asentimentul

prorectorului, Freiherr von Printzen, c ci era, oricum, vorba de o
personalitate politic  însemnat , care produsese senza ie în Europa
prin trecerea de partea lui Petru I al Rusiei i care fusese acuzat  de
înalt  tr dare de c tre demnitarii otomani.

Atât de mari au fost a tept rile Societ ii Brandenburgice de
tiin e în privin a studiilor orientalistice ale lui Cantemir încât reies

limpede din coresponden a Academiei cu oamenii s i de leg tur
din Rusia, referitoare la cedarea manuscriselor lui Dimitrie Cantemir
care murise în 1723.

i în presa german , mai ales în revistele tiin ifice, s-au f cut
între 1723-1738 repetate referiri la eforturile reiterate de a determina
tip rirea scrierilor r mase de pe urma lui Cantemir.

Mai târziu, fiul lui Cantemir, Antioh Cantemir, care a fost numit în
1732 ambasador al Rusiei în Anglia, a pus s  fie publicat, tradus în
limba englez , tratatul p rintelui s u asupra ascensiunii i dec derii
Imperiului Otoman.

 îndoial  c  inten iona s  publice în Europa occidental i
Istoria Românilor.

În prima jum tate a sec. XVIII au ap rut în Germania mai multe
i despre Rusia i Petru I, care au fost traduse, în parte, i în

englez  sau francez .
Reformele petrinice i avântul vie ii tiin ifice i culturale din

Rusia  vremii au produs în Europa o adev rat  senza ie.
Când se relata în acest context, despre via a spiritual-cultural

din Rusia, Dimitrie Cantemir, era men ionat totdeauna ca un repre-
zentant proeminent al tiin ei moderne ruse ti, cu men ionarea co-
respunz toare a calit ii de fost domnitor al Moldovei.

În acea perioad , Friederich Christian Weber, care a tr it în Rusia
între 1714-1720 ca rezident braunschweigo-hanoveran, a publicat în
1721, la Frankfurt, o lucrarea Das veranderte Russland (Rusia
transformat ) în care îl men ioneaz  în primul rând pe Dimitrie
Cantemir, atunci când vorbe te despre nobilii savan i din Rusia.

Afirma despre el c  este un domn înv at i cunosc tor a multor
limbi, de asemenea membru al Societ ii Brandenburgice de tiin e,
iar istoria sa turc  în limba greac i latin  care a teapa un editor,
con inea multe „Arcana status” (situa ii oculte, t inuite, necu-
noscute) ale Por ii Otomane.

De asemenea, Michael Schendo van der Beck îl men ioneaz  în
tratatul s u Preasens Russiae Litterariae Status-Situa ia actual
a literelor în Rusia printre demnitarii i oamenii de stat ru i de înalt
cultur i pe Domnitorul Moldovei Dimitrie Cantemir.

În sfâr it, mai cit m o tire din Petersburg publicat  în 1725 de
Neue Zeitung von Gelchrten Saclen, care spune:

„Vestitul Principe din Moldova, Demetrius Cantemir, c ruia
posatul ar la care se afla în deosebit  favoare i-a încredin at di-

rec iunea Academiei de aici (din Petersburg) i care a publicat în
anul 1722 „in folio” o oper  savant  despre credin a  mahomedan ,
dar care a murit în anul urm tor, a l sat printre altele, în urma sa i o
istorie turc  complet  care urmeaz  s  fie dat  în curând la tipar”.

Dorin a lui Petru I de a înfiin a la Petersburg o Academie rus  de
tiin e dateaz  înc  din 1714, dar care s-a conturat mai precis abia

ulterior mor ii sale.
Printr-o hot râre a arului din 1718 se spune. „Trebuie alc tuit  o

Academie, acum trebuie c uta i ru i care au coal i v desc înclina ii
pentru aceasta.”

Din pricina evenimentelor r zboinice, întemeierea oficial  s-a mai
amânat pân  în 1724, la câteva s pt mâni dup  moartea lui Petru I i
la un an dup  moartea lui Cantemir.

Trebuie s  lu m în considera ie toate aceste informa ii pentru a
aprecia c  Dimitrie Cantemir fusese prev zut de ar ca primul
pre edinte al Academiei ruse de tiin e.
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Doina DR GU

Brâncu i a devenit, înc  din via , un mit; el a intrat de timpuriu
în con tiin a nu numai a arti tilor lumii, ci i a poe ilor i prozatorilor
de pretutindeni. Românul americanizat Peter Neagoe a scris un ro-
man de mare succes: Sfântul din Montparnasse. Peter Neagoe era
un nume în lumea beletristic i cinematografic  de peste Ocean. Era
cam de aceea i vârst  cu Brâncu i. Faptul c  un mare romancier
român stabilit în America a inut s  scrie un roman despre Brâncu i
însemna o recunoa tere a modelului pe care-l reprezenta tân rul ce a

cut drumul de la Bucure ti, via München, pân  la Paris, precum i
a calit ilor sale morale. Au fost români care au f cut, pe jos, drumul
din România pân  la Stalingrad, iar de acolo pân  în mun ii Tatra.
Brâncu i n-a f cut decât drumul pân  în Cetatea Luminilor, pe jos.
Acolo, în Impasse Ronsin 11, p rea s i fi g sit rostul. i-a zidit un
cuptor de pâine, cu vatr , în care î i preg tea cele trebuincioase zilei.
Era un exotic din Orient, într-o lume populat  de exotici i snobi.
Consider c  Brâncu i n-a f cut acest lucru decât dintr-un instinct de
autoconservare; avea nebunia încrederii în talent, în talentul s u, i,
pân  la urm , voia s -i desfid  pe academi tii care erau în vog ; era,
cum spune Petre Pandrea, „ ran român i cet ean al Europei”.

Spuneam, ceea ce tie o întreag  lume, c  Brâncu i, cu tenacitatea
ranilor liberi români, a mo nenilor, tenacitate str lucit investigat

i explicat  de Petre Pandrea, în volumul Brâncu i. Amintiri i
exegeze, s-a impus, acolo, la Paris, prin, pe de o parte, austeritatea
felului s u de via i, pe de alt  parte, deschiderea fa  de marile
valori ale artei sculpturale. S  nu uit m c  la Hobi a, descendentul
unor onorabili slujitori ai altarului ar fi putut s  devin  un lutier. Ce

cat c  acea improviza ie lutier  a lui Brâncu i s-a pierdut!
Ajuns la Paris, Brâncu i a intrat în boem , i, ceea ce este mai

important, în con tiin a oamenilor din „Ora ul Luminilor”. Au fost i
români care l-au „cercetat” în „bârlogul” din Impasse Ronsin. Între
ace tia s-au aflat i Alexandru Philippide i Demostene Botez. Al
Philippide a evocat austeritatea locuin ei lui Brâncu i; era o diferen
de 31 de ani între cei doi. Al. Philippide, în pu inele sale pagini me-
morialistice, evoc  interiorul atelierului lui Brâncu i, f  s  scape
(scria aceste pagini la senectute) faptul c  acolo se preumblau fru-
muse i feminine precum irlandeza Eillen.

Atelierul din Impasse Ronsin era vizitat de toat  lumea bun  a
Parisului i de peste Ocean, poate i pentru c  procesul obtuzilor
vame i americani îl f cuse celebru.

Se spune c  atelierul lui Brâncu i devenise un centru de atrac ie
mai important decât Turnul Eiffel. La Eiffel admiri i respec i corecti-
tudinea calculelor matematice, în timp ce în Impasse Ronsin po i s
urm re ti cu imagina ia zborurile „P rii M iestre”. Aceste zboruri,
„mai lungi sau mai scurte”, nu puteau s  nu-i sensibilizeze pe poe ii
din Ora ul Luminilor. Între ace tia, francezul Jean Arp, semnatar al
unei poezii intitulate Coloana f  sfâr it, belgianul André Cas-
tagnou, autor al unei metafore numit Pas rea lui Brâncu i, precum
i Rainer Maria Rilke, cu poema Cine spune c  totu-i pieirii sortit?.

De peste Ocean, americanul Carl Sandburg, laureat al premiului
Nobel, se înclin i el în fa a vizionarismului i arhaismului lui
Brâncu i. La noi, tinerii scriitori (mai tineri, ca vârst , decât Brâncu i)
Lucian Blaga, Dan Botta, ori Ion Vinea l-au omagiat înc  din timpul
vie ii lui: semn incontestabil al pre uirii pe care i-au acordat-o i al
recunoa terii rolului acestuia în arta modern .

Timpul a ad ugat noi crea ii; scriitori de pe toate meridianele
lumii s-au minunat în fa a crea iilor brâncu iene i s-au sim it datori

 le sl veasc  în paginile lor. „Nici unui alt artist, în toat  literatura
român , i nici unui alt artist român, în toat  literatura universal  -
remarca un comentator român, în 1970 - nu i s-a închinat în via  (...)
un atât de nesfâr it colier de poeme, ca lui C. Brâncu i”. Un omagiu
impresionant adus p rintelui sculpturii moderne, poemele acestea
sunt, în acela i timp, un omagiu adus for ei române ti de crea ie.
Este cazul s -l cit m pe spaniolul Valentin Garcia Yebra: „Iubeam
România cu mult înainte ca ochii mei s -i soarb  frumuse ea. O iubeam
cum i-e drag  o rud  cu faim , ale c rei fapte celebre i-au umplut
copil ria. E o iubire în care se amestec  ging ia i mândria, fiindc
cineva, n scut din neamul t u, face ca numele lui, numele de familie,

 fie rostit cu respect în ri dep rtate i între oameni str ini...”.
Americanul Carl Sandburg remarca, într-un eseu poematic, toc-

mai voca ia marelui sculptor de a descoperi tainele lucrurilor: „... el
tie cum unduie firele de p r în buclele i coadele de pe capul unei

femei; i o tie de atâta vreme, încât nu uit  de unde au venit i -
încotro pleac ; i scotoce te-n adânc dup  tainele întâilor i ale
celor mai de mult f tori de forme”.

Un imn al ve niciei întru Brâncu i este i poema lui Rilke: „Cine
spune c  totu-i pieirii sortit?/ Din pas rea pe care-o ai r nit/ tie cine
dac  zborul nu r mâne/ i dac  florilor nu li-i, poate, menit/ S  ne
supravie uiasc -n râne? ”.

Pentru Lucian Blaga, „M iastra” lui Brâncu i este „pas rea
sfânt ”: „Ai tr it cândva în funduri de mare/ i focul solar l-ai ocolit
pe de-aproape./ În p duri plutitoare-ai strigat/ prelung deasupra
întinselor ape.// Pas re e ti? Sau un clopot prin lume purtat?/ F ptur
i-am zice, potir f  toarte.”

Incontestabil, la eternitatea sculptorului eternit ii, scriitorii lu-
mii au adus, i aduc, omagiul lor deplin, au adus, i aduc, o contribu ie
incomensurabil .

Brâncu]i - @în con]tiin\a
scriitorilor lumii
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Ion t. DIACONU

„Marele ora  de târg Caracal” numit astfel în „C toriile
patriarhului Macarie de Atiohia în rile Române” (1653-1655) era,
în perioada interbelic  notabil centru comercial i cultural nu doar
prin coli, tipografii, libr rii, organe de pre , biblioteci, alte a ez -
minte. Se tiu evenimentele organizate de c tre societ ile culturale
„Înfr irea”, „Ateneul Popular”, spectacolele i conferin ele de la
„Teatrul ce nou” început în 1901 .Printre personalit ile prezente în
ora  la conferin ele scriitorice ti trebuie men ionat i Cincinat
Pavelescu (n. 1873 Milcov, d.1934 Brasov).

Cunoscut mai mult drept epigramist amintim c , format la coala
„Literatorului”, scrisese împreun  cu Alexandru Macedonski tragedia
biblic  „Saul”, a fost laureat al Premiului na ional de poezie. Profesia
de magistrat îl va purta în mai multe localit i din ar printre care
Calafat i Corabia din Romana i.

Avea s  scrie :
„Am colindat întreaga ar
Cinstit, cu-o leaf  de aprod,
Purtând sub rob  o chitar

i-o inim  în loc de cod.”
La început de secol XX Corabia, ora  nou înfiin at, era port

cerealier cu birouri i reprezentan e de comer , depozite, hanuri,
hoteluri, peste patruzeci de cârciumi, dou  cazinouri, avea s  devin
mai apoi i cap de linie CFR. Totdeauna a avut judec torie.

Cu savoare i autoironie Cincinat Pavelescu rememoreaz  într-
un amplu interviu acordat lui Romulus Dianu („Rampa”,  nr. 3303/28
ianuarie 1929) ajungerea sa aici.

„Ca magistrat la Pl ne ti-Br ila îns  n-am putut r mâne mult
vreme. Intrasem intr-un cerc de cucoane care jucau poker i eu,
ne tiind jocu1, pierdeam o mul ime de bani. Dissescu, la cererea
mea, m-a mutat la Corabia. Acolo aveam pre edinte de judec torie
un tip foarte original, pe to i îi lua cu „tu” i îi punea s -l serveasc .
În ziua când sosii i eu în Corabia mersei s  fac o plimbare la Dun re.

d acolo în ap  un om cu pielea alb , care-mi surâdea i-mi strig :
- Ce-i cu tine, m , mititelule, m , la de pemal... Cum te cheam ?
Eu, intimidat, îi r spund: Cincinat Pavelescu, doctor în drept!
- A, tu esti ajutorul meu la judec torie?
- Da, azi am sosit.
- Atunci f  bine i m freac  pu in cu s pun pe spinare...

i iat  cum am debutat eu în magistratur . O duceam destul de
u. M  plângeam adesea lui Streitmann, bunul meu prieten. Într-o zi

Streitmann mi-a dat o idee genial , s  atac pe Dissescu în epigrame,
 m  mute la Sinaia Ceea ce am i f cut iar Dissescu mi-a realizat

visul. Prin 1908 eram a adar jude la Sinaia.”
Desigur c  episodul Corabia nu putea fi lipsit de o epigram  ad-

hoc pe care am g sit-o publicat  în „Via a literar i artistic ” din 30
sept. 1907:

„Plec la Corabia cu barca...
Dar mi se pare c  amorul

O s  m-aduc  la Br ila
Cu vaporul!”

Pentru revista „Domnul de rou ” , ca pre uire fa  de distinsul
director fondator Nicu Vintil -Sigibida, dintre multele manuscrise ce
posed, prezint un „Madrigal” scris în limba francez i dedicat lui
Titi (Eusta iu) Stoenesco, madrigal prilejuit de expozi ia pe care
pictorul o deschisese în octombrie 1927 în sala „Ileana” de la „’Cartea
Româneasc ”.

Amintim ci poerul era prieten bun cu Eusta iu Stoenescu înc
din perioada studiilor în drept la Paris dar i cu al i doi cunoscu i
romana eni: N. Titulescu i Pave1 Br anu, prietenie augmentat
prin „Comitetul român de la Paris” din toamna anului 1917. La un
institut de cercet ri ecologice din Tulcea se afl  un portret al lui
Cincinat Pavelescu f cut de c tre pictorul care avea mo ie i conac
la Dr ghiceni-Caracal unde a creat opere de valoare.

Despre Eusta iu Stoenescu i Dr ghiceni, în num rul viitor.
Ion t. Diaconu

Cincinat Pavelescu î
@n Romana\i
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Dumitru BOTAR

A existat cândva în Caracalul adolescen-
ei mele, prin anii 1961-1962, o familie de-

osebit : Milica i Titi C pit nescu, în casa
reia am v zut una dintre cele mai superbe

biblioteci, cu c i rare din care am împru-
mutat i eu câteva. Îmi amintesc acum de
una care m-a marcat mult  vreme, „O pic tur
de parfum” (versuri i epigrame) volumul de
debut al lui Tudor M inescu, ap rut în 1929
la editura „Cartea româneasc ”, pe care l-am
citit cu mult  pl cere, pentru c  la vremea
aceea tiam pu ine lucruri despre autor. Unele
secven e de via i activitate literar  le-am
aflat de la aceast  familie care fusese în rela ii
apropiate cu poetul din perioada când acesta
a func ionat la Caracal, ora ul s u natal, unde
se n scuse la 23 februarie 1892.

M-au încântat versurile sale catifelate,
duioase, dar i epigramele, pentru aciditatea
lor, recunoscând în ele mâna unui spadasin
rafinat care tia cum i când s i foloseasc
floreta.

Remarcasem poezia „Poe i provinciali” pe
care o recitam în recrea ii colegilor mei de la
„Ioni  Asan” i acest catren pe care îl mai
rostesc la câte o agap , de i au trecut peste
80 de ani de când a fost scris:

„Vrem ca unele p cate
Ce ne fac via a drag
Unii s  nu ni le tie
Al ii s  ni le-n eleag ”
Când era judec tor la Tribunalul din Sla-

tina publica în revista „Bilete de papagal” a
lui Tudor Arghezi pe care îl pre uia enorm,
ocupându-se i de difuzarea acesteia în ora .
Cu prilejul unui An Nou, Tudor M inescu l-
a felicitat pe Arghezi cu un catren care i-a
pl cut, din moment ce l-a rugat s  repete
pentru a i-l nota:

„De-a  fi eu membru la Academie
 sta jenat pe marginea spetezii
zând aici cum pot al ii s  fie

i s  lipseasc  marele Arghezi”
Cu alt prilej, M inescu l-a sup rat pu in

pe Arghezi. În timp ce acesta d dea autografe
pe volumul „Icoane de lemn” înconjurat de
mai multe tinere frumoase, M inescu s-a
apropiat de el i i-a optit:

„Maestre, oare e vreun semn
i plac icoanele de lemn?

Nu vezi c  nu mai po i r zbi
Atâtea dulci icoane vii?”
Mai mult despre activitatea sa literar  am

scris în cartea mea „Fiii Romana iului”, ed.

TUDOR M{INESCU
- 125 ani de la na]tere -

Lotus, Craiova 1996, de aceea nu voi mai
insista în aceast  scurt  evocare, dar acum
la 125 de ani de la na terea sa, a  vrea s
consemnez faptul c  am avut bucuria, ansa

-l cunosc personal i s -i strâng mâna.
Aveam în biblioteca mea trei volume de-

ale lui i doream s  ob in câte un autograf pe
fiecare: „Versuri clare” (1965), „Soare cu din i”
(1972) i „Cur torii de pete” (1974), situa ie
în care l-am rugat pe Virgil Carianopol s  m
ajute. Nu era u or s  ajungi la el pentru c
era destul de în vârst , comunica greu cu
cineva iar uneori avea momente de senilitate,
dar datorit  acestui om minunat care a fost
Virgil Carianopol am reu it, i astfel în ziua
de 19 ianuarie 1975 ne-am prezentat la lo-
cuin a sa. Avea 83 de ani i cred c  la acea
dat  era unul dintre patriarhii literelor ro-
mâne ti. Nu am stat mult, decât cât a fost
nevoie pentru a-mi scrie ceva pe cele trei
volume, apoi la un semn discret al lui Virgil
Carianopol ne-am retras, nu înainte de a-i fi

spuns poetului la unele întreb ri despre
ora ul natal i despre epigrama care mi-a
pl cut cel mai mult din crea ia sa. I-am spus
cam gr bit una care l-a f cut s  zâmbeasc i
pe care o consider mai ales azi de mare

actualitate:
„Oricât am fi de
optimi ti
Se deslu te totu i
drama
Avem destui epigra-
mi ti
Dar unde este
epigrama?”

Peste doi ani, la
câteva zile dup  ma-
rele cutremur, în ziua
de 27 martie 1977 ne-
a p sit, literatura
noastr  pierzând un
poet de mare sensi-
bilitate i un epigra-
mist subtil de care ne
vom aminti mereu cu
dragoste i pre uire.
Au trecut 40 de ani
de atunci.

 TUDOR M INESCU
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Maria VAIDA

Geografia literar[
]i exilul românesc

Ne propunem s  analiz m modul în care poezia lui Yvonne2

Rossignon (n. 26 ian. 1912 - d. 15 ian. 2000) reflect  originea româ-
neasc  a gândirii sale, având ca temei limbajul metaforic specific
liricii române ti interbelice, mai ales din Transilvania, unde a f cut
studii universitare, unde a debutat în revista „Abecedar” i a devenit
redactor al revistei „Pagini literare”, al turi de poetul Teodor Mur -
anu. Autoarea s-a n scut în Studina, fostul jude  Romana i, în anul

1912, iar cercetarea noastr  aduce argumente despre existen a pira-
midei spa iului mental-habita ional în textele poemelor sale. În aceast
cercetare întreprindem o analiz  monografic , raportându-ne la poezia
risipit  în presa româneasc  interbelic i la volumul publicat în
limba italian  la Milano. Corpusul supus analizei este format din
volumele: Cântec de lumin  frânt (2015) i La vendemmia di Pan
(1943), pe parcursul c rora lectorul descoper  treptele piramidei
spa iului mental-habita ional într-o form  original i inedit . Aceste
trepte sunt: p mântul, casa, neamul, cutuma, mitul i Dumnezeu.
Semnele poeziei lui Yvonne Rossignon sunt introduse într-un univers

original, dar totu i cunoscut printr-o abordare expresionist , fie c  e
vorba de sat, p dure, cetate, sau ap . Misterul poetic nu vine din
ochiul ce vede locul magic care este lumea, ci din poezia ce se vede
pe sine în lumea înconjur toare, o lume mitic , tradi ionalist-cre tin
adesea, campestr  în spa iul studinean sau acvatic  în spa iul italian.

rcile care atest  leg tura indisolubil  dintre om i locul na terii
sale, spa iul unde poeta a v zut lumina zilei pentru prima oar , sunt
treptele piramidei la care face referire conceptul de „geografie literar ”:

„În cercet rile mai noi, de altminteri, circul  tot mai insistent
conceptul de geografie literar i el define te, destul de flexibil, tocmai
influen ele, mai vagi ori foarte evidente, pe care un anumit loc le
exercit  asupra crea iei; locul fiind în eles aici atât ca peisaj, cât i ca
spa iu cultural complex. Clujul este un asemenea loc, cu o identitate
proprie, a c rui amprent  se reg se te, oricât de inefabil, în poezia
celor care l-au locuit mai mult  vreme. E un ora  cosmopolit, dar,
paradoxal, i întrucâtva conservator. A crescut i s-a dezvoltat spiri-
tual în spa iul miturilor culturale ale Europei Centrale. Ora  cu

mentalitate de centru, a evoluat preponderent sub semnul
Bibliotecii, a avut mereu ini iative i a produs valori semni-
ficative, îns  nu a tiut întotdeauna s i le valorizeze inte-
gral.” (Poant  2005: 422).

Este i cazul poetei Yvonne Rossignon, o valoare de prim
rang între intelectualii clujeni din perioada interbelic . Cer-
cet torii clujeni din domeniul geografiei au deosebit patru
categorii de spa ii mentale: spa iul mental provincial, spa iul
mental etnografic, spa iul mental habita ional, spa iul mental
metropolitan (Cocean, 2005: 190). Considerabil  este apre-
cierea pe care profesorul Paolo Toschi o face în Prefa a volu-
mului de debut, consolidând argumentele noastre referitoare
la apartenen a poetei la marea familie european  a intelec-
tualit ii interbelice de sorginte româneasc :

„E’ dunque, anche questo volume, un avvertibile segno
dell’attuale prodigiosa rinascita del popolo romeno, che,
traendo dalle radici della sua razza e della sua storia le nuove
forze per il suo rinnovamento politico e le eroiche prove della
guerra si e’ subito adeguato al nuovo spirito europeo e con
giovanile slancio muove incontro al suo sicuro domani. Sopra
il rombo immenso della tragedia che viviamo, la voce della
Poesia pur s’ode; e ogni accento, puro comme questo, non
puo’ non toccare il cuore degli uomini” (Rossignon 1943: VIII).

Moto: Copil rie pierdut  pe drumuri pustii de cenu ,
o boare de vânt te recheam , un zmeu în at lâng  soare.

or ba i cu deget de mugur i-a tep i... Ce-a tep i oare?
umbr  cu glas de l stun prin z ri i lumini juc ?

(Copil rie pierdut )1
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Piramida spa iului mental-habita ional

Profesorul Pompei Cocean (2010) apreciaz  c  spa iul mental-
habita ional identific  localitatea de ba tin  a fiec rui individ, adic
a acelui spa iu în care acesta î i formeaz  primele reprezent ri ale
realit ii i ale c rui cutume i le imprim  în comportament i limbaj.
Denumirea acestor tipuri de spa ii reprezint  de fapt adjectivarea
toponimului a ez rii respective: sighetean, or dean, beiu ean, stu-
dinean.

Piramida cu treptele care atest  leg tura omului cu locul s u de
origine este concretizarea acestei teorii tiin ifice. Teoria devine
deosebit de util  în abordarea interpret rii poeziei lui Yvonne
Rossignon, ca instrument de lucru. Piramida spa iului mental-habi-
ta ional cuprinde urm toarele trepte (pe vertical , de jos în sus):

mântul, casa, neamul, cutuma, mitul, Dumnezeu. Toate treptele
piramidei se relev  în crea ia liric  a poetei, înt rind ideea pe care o
enun m: poeta este o românc  din Oltenia, iar spiritul ei ca eu-prim
urc  trept  cu treapt  piramida, de la p mânt pân  la Dumnezeu, a a
cum vom demonstra în cele ce urmeaz , pentru c :

„Literatura fortific i fic ionalizeaz  identitatea în modalit i
subtile, dramatizându-i fixitatea ori fluiditatea, puritatea sau hibri-
ditatea, deconstruc ia, interconectarea. Binomul identitate - alteritate
joac  un rol esen ial în art , ca i în interac iunile simbolice. Identitatea
lingvistic  este implicit  în teoriile enun rii, în stilistica i în
pragmatica uzului lingvistic, în umor, ironie, în strategiile repre-
zent rii” (Parpal  2016: 9).

Calea prin care urc  sau coboar  treptele piramidei spa iului
mental-habita ional fiin a poetei Yvonne Rossignon este una de tip
lingvistic ce se afl  înaintea i în urma noastr . Pentru c  noi suntem
acum ceea ce nu mai suntem, cum ar spune filosoful, con tien i de

ap sarea i scurgerea ireversibil  a timpului. Un scriitor român, aflat
i el în exil din 1945, Titus B rbulescu, afirma urm toarele: „Noi

suntem în acela i timp sângele rin ilor no tri, ara f  nume, lumin
stins , izvor secat, monad  comprimat  în sferele cere ti; suntem
cuvinte strivite, deci t cere roditoare de viitoare cuvinte” (B rbu-
lescu, 1997: 44).

Dac  fiin a poetei nu poate sc pa de fatalitatea mor ii, poezia ei
scap , pentru c  prin oper  poeta se apleac  asupra sinelui, asupra
altora, a lucrurilor; ea tace, caut , vorbe te, mediteaz , astfel c  trece-
rea sa prin lume este marcat  de identitatea original  a poeziei sale,
în egal  m sur  dinamic i descriptiv , exuberant i meditativ ,
construit  pe durata unei nostalgii neîntrerupte a dorului de ar , a
singur ii în fa a misterului cosmic, a credin ei, a t cerii divine, a
plângerii în cântec despre greutatea de a zice i de a fi.

mântul - prima treapt
a spa iului mental-habita ional

mântul din Studina Olteniei este solul specific acestei regiuni
geografice a României: cernoziomul cambic i cernoziomul argilo-
fluvial, iar termenul este omniprezent în textele poetei noastre.

mântul e lut roditor: „Doamne, mâinile i le-am v zut în muguri, /
Adiau peste lutul plin de s mân  / i culegeau din coarda luminii
struguri / Pentru cuminecarea deniilor de Pa ti” (Denie, Rossignon
2015: 24). Spa iul mirific, p mânt al originilor, loc al zeilor, Eden al
copil riei este Oltenia: „Holde sub iri de betea / Încing ara ca pe-o
mireas . /Spicele sunt dese ca stelele,/ Cât fiece spic leag  o stea”
(Oltenie, ibidem: 57). mânt al pove tilor, al credin ei nestr mutate,
spa iu cultural complex, cum ar spune un arge ean de la Curte:

„Un col  de rai, verde-fag, verde-iarb , o copaie prelung , cu
case i drumuri i v i, înconjurat  de dealuri împ durite, prelungite
(spre sud) pân  departe în albastrul ce os al z rii sau topindu-se în
albastrul v zduhului. P durea - locul de unde vin misterele, furtunile,
vr jitoarele, locul pe unde joac , la nop i menite, comorile” (P un,
2010: 12).

Pentru Yvonne, spa iul natal este tot un col  de rai: „În locurile
acestea, ca-n poveste - / Fecioarele cresc din spic sau din trestii, /
Feciorii sunt nepo ii haiducilor / i stejarilor, în locurile-aceste. /
Troi e cu prunci în bra e, însingurate / in cump na r scrucilor”
(Oltenie, ibidem: 57). Contopit  cu universul întreg, Crea ia este
pentru poeta noastr  p mântul, însu i trupul omului creat de Dum-
nezeu, dup  cum m rturise te: „Doamne, ie ce i-a r mas? / Mi-e
sufletul gol; l-am dat. / ie i-a r mas lutul cel gras / Din care-au s -
nfloreasc  rugi / i lujere albe de crin” (Litanie, ibidem: 31). P mântul
nu este doar lutul fertil, m nos, ci i întregul s u câmp lexical, precum:
nisipul, glodul, tina, pulberea, râna, pietri ul sau p durea cu copacii
i florile de m lin, de dafini, de afini: „Copil, te-am a teptat s -nvii

dure, / Cu bra e moi de creang  de m lin; / i-n cerul t u cu-
amnare de luceferi / S  m  aburci de sub iori u ure. / [...] S  te des-
prinzi din scorburi, fat  alb , / Cu-nv luiri de funigei pe afini” ( dure,
ibidem: 28). Adesea, Yvonne Rossignon aduce jocul secund barbian
din planul crea iei în planul unui concret palpabil; poezia este o
oglindire în nadir, iar tabloul creat de imagina ia ei înfl rat  de-

te prin frumuse e originalul concret: „A a-s de limpezi în izvor
copacii, / C  m-a  apleca pe prund s -i sorb din pumni, / De-odat’ cu
duhul t u cântat sub pietre, / De-odat’cu stelele, de-odat’ cu macii
(ibidem: 28).

mântul e indisolubil legat de casa unde tr iesc mama, tata,
fra ii i surorile, de sânge, de cruce, de credin ; eul poetic fraterni-
zeaz  cu orice f ptur  omeneasc , pentru c  dorul ei de a ne împ rt i
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tr irile este mistuitor, nevoia de comunicare devine un modus viv-
endi al Yvonnei Rossignon. Casa p rinteasc  din Studina, locuin a
din Cluj sunt locurile magice în care se joac  bucuros copilul, ca în
poemul Paradis pierdut..Adesea p mântul e curtea unde viseaz
copilul în primii ani de via , o curte cu donjoane, care- i despletesc

rul lung de iedere pân  la p mânt. Spa iul mental-habita ional
include la Yvonne Rossignon ca prim  treapt  p mântul Olteniei,
acolo unde se afl  satul hotarului de m tase, leag nul copil riei de la
Studina, idee ce rezult  din poemul începuturilor literare, intitulat
sugestiv Oltenie: „Unii prin al ii se v d copacii / Limpezi ca de cer, ca
de ape; / Neclinti i ca cerbii p duro i / Când adulmec  înalt în crengi
gonacii; / Când adulmec  potecile de vânt, / N dind p durea cu

dure, / Unele prin altele se v d / Florile de parc  n-ar fi de p mânt”
(Oltenie, ibidem: 57).

Casa - alt  treapt  a spa iului
mental-habita ional

mântul înseamn  cas , dar i acas  pentru poeta noastr ,
scut  în fostul jude  Romana i, acolo unde cirezile de vite in luna

în coarne, lumina este apa vie pe care ele o beau, c torind pe c i
lactee: „V-a  da i sufletul c -i plin de floare, / S -l rumega i în ieslele
uscate. / Din lacrim  v-a  face-ad toare; / C  doar cu voi m-a po-
menit lumina” (V car, ibidem: 29). S turile arheologice efectuate
mai recent pe raza comunei Studina au scos la iveal  urme ale locuirii
din cele mai vechi timpuri. Au fost descoperite în p mânt unele
obiecte din silex i os, vase i fragmente de vase de ceramic , apar-
inând culturii V dastra. Vechile civiliza ii s-au stins, apar altele noi,

dar frumuse ea câmpului cu holde i iarb  înspicat  este tot o com-
ponent  a p mântului, a locuirii, iar tân ra poet  tr ie te plenar i
osmotic sentimentul comuniunii cu natura, cu p mântul natal pe
care îl str bate cu t lpile descul e: cu ierburile, holdele, macii, po-
lenurile, semin ele coapte i cu fluturii cu aripi albastre, motive lirice
pentru care critica literar  a apropiat-o de Emil Giurgiuca. În manier
tradi ionalist , cu o viziune plastic  plin  de culoare, dar mult mai
pregnant, modern i inefabil, poeta contureaz  imaginea unui ano-
timp al luminii, vara, asemuindu-o cu o mam  cu pruncul în bra e:
„Zarea se-ncinge, brâu, pe mijlocul p mântului; / Cineva a esut
rândunici negre-n m tas . / Curg rotund talazurile vântului / Pe p -
mânt” (Solilocvii despre var , ibidem: 60).

Întreaga natur  tr ie te osmotic o comuniune prin s mân a lutului
care e a teptat  s  reînvie pe o traiectorie vertical  din nadir pân  în
zenit, de la teluric la celest, iar în mijlocul intersec iei acestor co-
ordonate se situeaz  eul liric, parte integrant  a lumii, centrul ei, acel
axis mundi al întregului univers creat:

„O poezie a peisajului în past  dogorâtoare. Un vers copt, înflorit
de imagini proaspete, înc rcat ca un fluviu f  sfâr it de toat  ve-
geta ia de liane i de colburile solare ale unui p mânt gras i fecund“
(Giurgiuca 1940: 193).

Atunci când locuin a nu mai este la ar , ci în ora , toate ano-
timpurile intr  în unul singur, un etern i perpetuu anotimp, sugerând
toamna i lini tea patriarhal  a unui burg transilvan, pe care nu-l
putem numi decât Cluj: „Aici lini tea se spânzur  de ceasuri / i
ceasurile încremenesc în turnurile ora ului, / f  timp, f  glasuri”
(Scrisoare, ibidem: 80). Imaginile create abund  în metafore nucleu,
compara iile sunt ample, dezvoltate, de tip homeric, hiperbolele
proiecteaz  tabloul creat în zenit; totul cu o simplitate ingenu , cum
ai ridica mâna s i faci o cruce. Ideea c  sora i fratele sunt indisolubil
lega i de cas i de p mântul str bun, este accentuat  în multe
versuri, atât din poemele interbelice, cât i din debutul antum în

limba italian , sau din poemele exilului postbelic: „Sor , întoarce-te
tre fratele întors /din haiducii; / Sor , n’am pe suflet nici o vin . /

Mâinile tale bune s  m  caute, / i s -mi închid  într-un amurg
pleoapele” ( utarea surorii sale, ibidem: 45). Leg tura p mântului
cu acas , p rin i, frate, sor , a a cum se arat  în acest portret meta-
forizat al fratelui haiduc, pustnicit, h ituit este indisolubil ; trainic ,
ea este surprins  de poet  similar portretului ciob na ului moldovean
din Miori a. Poeta contureaz  fa a (cu plete moi de p dure), trupul
(jugastru), glasul (tulnicul glasului t u) fratelui s u din elemente ale
spa iului teluric românesc: „Frate, î i caut urma de cerb h ituit, / În
frunz ; i frunza-i cu sânge p tat , / i cu rugin . Fratele meu pustnicit,
/ Spune, unde î i plângi lacrima curat ? / Unde te-ai pustnicit, frate
haiduc?” ( utarea fratelui s u, ibidem: 47).

În arealul geografic al p mântului i al casei poeta introduce i
bunicii, str mo ii haiducilor: „ i mi l-ai ar tat pe t tuca din cer, / Cu
fruntea grea, proptit  de mun i” (Închinare, ibidem: 49). Paradisul
pierdut, a c rui nostalgie o poart  peste tot în lume poeta, se identific
universului românesc, gr dinilor sale miraculoase i tot atât de
frumoase ca i Gr dinile Semiramide, cu milioane de flori, pomi, copaci
i fluturi pe care poeta le cunoa te ca o veritabil  enciclopedie

botanic , de bun  seam  de la tat l ei, horticultor i pomicultor
priceput, iar aceste minuni devin cântec: „A înc at lumina conduri
de lobidag*  / i-a luat s  duc -n soare istarele de crin / St  soarele,
luminii i dimine ii-n prag / i- i joac -n cer l custe, i-n tufe de
pelin” (Diminea a-n gr din , ibidem: 51).

Admirând feeria verii, poeta Yvonne Rossignon aduce elogii
frumuse ii des vâr ite a p mânturilor de acas  (macii din holde, spicele
verii, talazurile de secar , ov zul albastru) i câmpului din care ea
îns i i-a tras sevele crea iei, formulând o invita ie inedit  în
versurile: „Ie i în câmp i uit -te cum iar  / Se desfa  ca pruncii
macii de arnici - / Uit -te cum din olduri mici / Spicele leag  var ”
(Invita ie la câmp, ibidem: 64).

Neamul

O alt  treapt  a piramidei spa iului mental-habita ional este
neamul, dar eul poetic se identific  fiilor de slug , v carilor, celor
mul i i umili, lucr torilor câmpului i în egal  m sur  neamului de
voievozi, de haiduci, de olteni, cum se considera i ea dinspre mam
i cum se declar  în toate documentele oficiale de la Universitatea

din Cluj; na ionalitatea: român ; cet enia: român ; deci neamul
românesc. Prin to i porii crea iei sale, Yvonne este olteanc  sadea,
de i nu are poeme declarative i declamative; ea este un cet ean
european, de mare cultur i poliglot, a a cum se poate constata din
întreaga sa oper . Chiar dac  a ales calea exilului, ea este recunoscut
ca apolitic .3

Dac  neamul este laptele pe care l-ai supt de la mama ta în primele
clipe de via , a a cum îi spune poetul Tudor Arghezi lui Dan Petra-
incu, a c rui mam  era italianc , iar scriitorul î i va schimba ulterior

numele dup  cel al mamei sale, atunci, Yvonne Rossignon este
românc , fiica unei femei de la Studina, fostul jude  Romana i, iar
spa iul mioritic este pregnant în opera sa poetic ; în felul acesta eul
liric parcurge o alt  treapt  a piramidei spa iului mental-habita ional:
neamul, strat în suflet i dup  plecarea în exil: „S ge i, ca o solie
de columb / c tre o patrie pierdut ip  dinspre lun ” (Privire,
ibidem, 82).

O prim  cercetare lexical  asupra textelor poetice eviden iaz  o
densitate de cuvinte pur române ti, regionalisme sau arhaisme
oltene ti, atât din câmpul semantic al credin ei, cât mai ales din sfera
vegetalului; poemele sale au limbajul ca o enciclopedie a florei
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române ti; m rturisim c  niciun poet român de la noi nu are în opera
sa atât de mul i termeni lexicali din flora specific rii noastre, cu
denumiri populare, proprii neamului românesc, a a cum întâlnim la
Yvonne Rossignon, un întreg univers horticol: flori de prun, cire ,
nuf r, crini, lobidag, m lini, mohor, cicoare, cimbru, izm , busuioc,
pelin, bujori, zorele, p dii, rozmarin, sulfin , laur, m rg rint, r sur ,
tuf nici, lumân ric , verbine, soc, zambile, m slini, p ducel, salcâmi,
dafini, pelin, afini, mu cat , m ce , sânziene, smochin i multe altele.
Dar i al i termeni sunt specifici, regionalisme oltene ti: lotru, hurmuz,
ca aveici, tim , dulam , laiuri, etc. În lexicul poetic al lui Yvonne
Rossignon abund  termeni din flora spa iului carpato-danubiano-
pontic, dac  tot vorbim de areal geografic; acela al neamului
românesc, denumiri în limba român , cult  sau popular . Astfel se
reliefeaz i aceast  treapt  a piramidei spa iului mental-habita ional,
împletind lumea magic  a satelor hotarului de m tase cu cea urban .

Cutuma

Treapta urm toare pe care o parcurgem al turi de poet  în spa iul
imaginat în oper , este cutuma. În lumea satului Studina se mai

streaz i azi mentalit i, practici, tradi ii, obiceiuri, demult apuse
în mediul urban: invocarea ploii la vreme de secet , dansul c lu arilor
de Rusalii, bocirea mor ilor, privegherea lor, cununia mirilor etc.
Limbajul localnicilor p streaz  arhaisme i regionalisme, unele
deosebindu-se chiar de limbajul satelor vecine; termeni ca „z bun”
(pulover), „capistere” (albie, covat ), „blan ” (scândur ), „e” (sunt)
etc.

În categoria „cutum ” intr i un comportament întâlnit la local-
nicii studineni, în special la persoanele în vârst ; acela prin care
femeile, atunci când se întâlnesc cu un b rbat, a teapt  trecerea
acestuia, f  s -i taie calea, sau când trece preotul, toat  lumea prin
dreptul c reia trece acesta, se ridic  în picioare pentru a-l saluta
reveren ios, cutum  p strat  din mo i-str mo i, prin care se consider
preotul ca în vechime, intermediarul dintre Dumnezeu i p mânteni.
În perioada s rb torilor de iarn , la Studina se pot observa obiceiuri
legate de Na terea Domnului, Anul Nou, Botezul Domnului, Sfântul
Ioan Botez torul: colindatul, uratul, sorcovitul, capra, ursul. La
na tere, principalele obiceiuri erau legate de stabilirea ursitorilor,
botezul i apoi la un an prima tunsoare; t ierea mo ului. Nunta este
înso it  de o serie de obiceiuri binecunoscute: învoalarea miresei,
împodobirea bradului, pusul florii la ginere, adusul apei, cununia
religioas . Cu ocazia înmormânt rii se respect  obiceiurile legate de
aprinderea lumân rii, priveghiul, t mâierea, aruncarea banilor, masa
pentru pomenirea defunctului i pomenirea sa periodic , la intervale
cunoscute de timp. Tradi iile i obiceiurile studinene sunt aproape
identice altor zone geografice ale Olteniei, ba chiar i ale rii.
Indiferent c  se refer  la obiceiurile cre tine: „ i culegeau din coarda
luminii struguri / Pentru cuminecarea deniilor de Pa ti, (Denie, ibi-
dem: 24) sau la alte tradi ii sociale ori p gâne: „Prin vaduri secate, de
asfalt onduleaz  / paparudele de descânt, / slobozirea apelor din
înalt, / i-a fântânilor din p mânt” (Iunie, ibidem: 74), cutuma este
relevat  cu generozitate în poezia româncei noastre, ca dovad  a
cunoa terii profunde dobândit  de Yvonne, fie din practica social ,
fie pe cale livresc : „Las i fruntea-ncununat  de lumin , / Am s i
cânt colindele luminei.” (Colind , ibidem: 23). Glasul clopotelor nu

sun  în trunchiul gorunilor, ca la Blaga, ci în sufletul fiin ei p truns
de sacrificiul lui Isus: „A a cum bat, când moare câte un prunc. / M-
ai întrebat cine-a murit la noi; / Pesemne c  erai pribeag de n-ai tiut”
( rturie, ibidem: 39). Practicile vindec toare cu valoare de ritual
sau ceremonial sunt motive lirice evidente în poezia lui Yvonne

Rossignon: „Sau i-a f cut de lingoare, v dan ,/ Cu busuioc, cu vin,
i cu umbr  de nuc?” ( utarea fratelui s u, ibidem: 47). Nevoia

întoarcerii la origini este manifestarea dorului dup  copil ria pierdut
pe drumuri de cenu : „Opre te-te, de copil rie plin; / F i o cruce
mare ca un semn / De troi ; i închide-te-n lemn, / Ca un suc al

mântului, lin” (Invita ie la câmp, ibidem: 64).

Mitul - alt  treapt  a spa iului
mental-habita ional

Ideile crea iei lirice a poetei Yvonne Rossignon se scufund
adesea în lumea mitului, fie c  e vorba de mituri na ionale sau
universale, c ci mitul este urm toarea treapt  a piramidei spa iului
mental-habita ional. Începutul crea iei st  sub semnul zeului Pan, ca
i la Blaga, colegul s u de la „Gând românesc”. Debutul literar absolut

are loc în perioada studiilor universitare clujene, în revista
„Abecedar” de la Turda , an I, nr. 26-28, 1933, 9 nov., p. 4.

Poezia Pan, ca i alte poeme ale colegilor din redac ie, este clar
situat  sub influen a lui Lucian Blaga: „Naiul era plin de mu chi i de

rân ; / Buzele lui Pan nu mai tiau s  cânte. / Iedere-i crescuser
tu i pe mân  / i-i înl uiser  picioarele frânte. / Peste umeri

toamna-l d ruise, greu, cu struguri / Albi; strugurii erau pletele lui
Pan. / Un m ce  îi mai aprinse muguri / Ro ii ca m nii coapte, de

rgean./ Pan st tea cu fruntea grea în lut./ Ochii zeului se adânceau,
fântân  / i din ei porneau izvoare frânte, / S  înve e oamenii s
cânte” (Pan, ibidem: 19). Ca un alt Orfeu, zeul Pan prime te valen e
noi, iar în poemul italian este marcat sfâr itul s u tragic. În plan
existen ial, acest moment transfigureaz  desprinderea definitiv  a
poetei de spa iul geografic românesc, leg tura p strându-se doar la
nivel mental, în evoc rile duioase ale copil riei, ale zmeilor tehui,
în i pe dealuri, ale drumurilor pr fuite, ale colindelor , ale p durii
magice, ale cerbului, ale ciocârliei; aspecte eviden iate de poemele
exilului.**

Menirea zeului Pan este u or modificat  în cazul acesta; el nu
mai este doar st pânitorul vegeta iei i al câmpurilor, ci acela care
trebuie „s  înve e oamenii s  cânte” din syrinxul s u diafan, unde
prin rou , umbr i culoare curge... inima lui Pan. Poeta marcheaz
parc  sfâr itul unei ere a zeit ilor p gâne i începutul alteia, cre tine.
O demitizare i o remitizare în acela i timp; paradisul e pierdut,
Cristosul est c utat prin lume, cor bierii argonau ilor mai caut  lâna
de aur, Sapho este trist  pentru fetele din insula Lesbos, care nu vor
fi niciodat  mame, poeta roste te psalmi i rug ciuni c tre un alt zeu.
Miturile se d râm , ca dovad  poemul La vendemmia del vecchio
Pan,  situat la începutul volumului cu care poeta debuteaz  la Milano
în 1943, în limba italian , pe care o cuno tea foarte bine, chiar i
licen a o sus ine în limba lui Dante: „Nu mai vede b trânul Pan,/ nu
mai vede. / Dar auzul s u st  treaz: /un fâlfâit de aripi, /un pâlc de
frunze / uscate. B trânul Pan în elege / c  sufletul arborilor se duce.
/ Sub trunchiul unui mesteac n / r cesc degetele vântului. /Dar
Pan nu mai aude cântecul funebru. / I se scurser  ultimele pic turi /
de lacrimi pe chip, / de lacrimi pe mâini” (Culesul b trânului Pan,
ibidem: 117). Cecitatea este semnul unei vederi l untrice, iar zeii
plâng câteodat i nu aud cântecul funebru care le înso te drumul
cel din urm , în viziunea poetei noastre. În partea a doua a crea iei
lirice, aceea publicat  în Italia, discursul nu mai transfigureaz  rea-
litatea, ci înregistreaz  pur i simplu reac iile acute ale unei con tiin e
ultragiate, apar inând unui subiect angoasat de evenimentele istoriei
violente, c rora nu le poate opune rezisten . Poemele italiene sunt
rodul unei experien e existen iale care o ajut  pe Yvonne s  exploreze
un filon liric inedit i autentic. Tema apocalipsei belice se concre-
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tizeaz  prin transcrierea unor imagini reale dintr-un infern ajuns pe
mânt: „Aici, marile p ri de fier, gri, ale furtunii / sfâ ie arborii i

mor ii împreun . / Aici, nicio cruce: totul e simplu / i moartea - i
pl te te b lia-o furtun  puternic . / Aici, nimeni nu plânge”
(Toamn  de r zboi, ibidem: 125). Poeta noastr  comunic  direct
spaima ontologic  visceral , rev rsat  asupra întregului univers care
e devastat de bombe, ca de o volbur  a distrugerii. Aici se petrece o
regresiune a eului prim, se simte ap sarea unei amenin ri metafizice,

reia fiin a nu i se poate sustrage, aceasta e substituit  de zeul Pan
care se afl  imers în cosmosul imaginat, manifestându-se ca o prezen
organic , nevorbitoare, cu gesturi calme, speriat de moartea
omniprezent , presim ind-o prin semnele orfice ale cântecului.

Dumnezeu - cea mai înalt  treapt
a piramidei

Exist  un singur zeu, creatorul cerului i al p mântului, ne-
muritorul care sus ine credin a poetei noastre: Dumnezeu, iar aceasta
este cea mai înalt  treapt  a piramidei spa iului mental-habita ional:
„Când eram copil, dormeam pe snopi, / i-mi p rea c i dorm pe
umeri, Doamne. / Credeam c’ai s  m  iei cu tine-n cer, / Dincolo de
stele i dincolo de plopi” ( rturie, ibidem: 39). Imaginea copilului
ce adoarme pe umerii lui Dumnezeu este hiperbolizat , expansionist ,
atestând înc  o dat  expresionismul liricii lui Yvonne Rossignon.
Uneori îndoiala cuprinde sufletul creatorului d ruit cu har i este
cople it de sentimentul vinov iei, moment în care eul liric se
culpabilizeaz : „M  simt vinovat de fiece pas; pe mâinile Tale calc,
Doamne, / i fiecare pas Te ucide. i ochii mei nu pot s -nve e / s  Te
deosebeasc  în mersul gâzelor, m runt” (Îndoial , ibidem: 97).

Gândirea poetic  eminescian  se raporteaz  adesea la epopeea
babilonian  a lui Ghilgame , în care poetul reflect  momentul
perceperii efemerit ii fiin ei umane (Vulturescu 2015: 14), a mor ii i
implicit a întoarcerii trupului în lut, ca rân  din rân . A a se
petrece i în cazul poetei noastre, care- i percepe trupul ca pe o
„cetate moart ” peste care trec anotimpurile, apele timpului „cum
peste pietre”, eul s u dorind s  aud  glasul Domnului în „de ertul

cerilor” care au înconjurat fiin a sa de lumin : „Ochiul meu în ochii
i ast zi î i vede / pustiul de ghea , cenu a durerilor moarte. / Tu

tii s  ier i i blând m  a tep i / cu haine noi; doar un prag ne desparte,
/ eu nu-ndr znesc s -l trec cu pa i siguri i drep i” (Întoarcere spre
sine, ibidem: 41).

Lutul i râna sunt elementele constitutive ale fiin ei în momentul
cre rii sale de c tre Dumnezeu, iar cetatea pustie reprezint  aici
simbolul a ceea ce numim complexul Ghilgame , con tientizarea
efemerit ii existen ei umane în opozi ie cu eternitatea divin . Eul
liric se retrage în timp, pân  la momentul genezei: „Doamne, mâinile
tale eu mi le-aduc aminte: / mari i singure, plutind în oglinda primelor
ape, / mâinile tale, singur tate a întâilor continente / care nu n sco-
ciser  înc  juc riile vie ii, triste ea mor ii” (Amintire, ibidem: 216).
Existen a lui Dumnezeu este de necontestat, e omniprezent i omni-
scient, a a cum eul liric urmeaz  modelul în opera sa prin crearea
unor universuri plurale imaginare i caut , adulmecând, pecetea-
nsângerat : „Eu tiu c  m  auzi, c tii, c  vezi,/ i caut urma, cum
ogarul cat  / adulmecând pecetea–nsângerat  /a cerbului-nflorit
pe z pezi. / Eu tiu c  e ti jur împrejurul meu, / c  e ti lumin , noapte

ti i miez, / iar eu s mân a lui de crez, / care-i d  chip i glas lui
Dumnezeu” (Iar te-am pierdut, ibidem: 230). Nevoia credin ei i
dorin a respect rii Cuvântului divin aduc o completare a piramidei
spa iului mental-habita ional; eul poetic simte nevoia regresiei în
alte fiin e, mai pu in vinovate decât omul, vrea s  nu mai fie atât de

solitar, deoarece între oameni n-are cu cine s  comunice, se în-
str ineaz  pân i de cântecul s u: „Ia-mi graiul, c  n’am cu cine
vorbi. / Vin între oameni i nu m  cunosc; parc  n’a  fi dintre oameni
/ ia-mi cântecul c  nu tiu s  cânt - /ca o fiar tiu s  m  bucur de
iarb i de p mânt. / i ca erpii s  m âiu pe drumul meu orb”.
(Psalm pentru schimbarea la fa ,ibidem: 99). Niciun poem din
volumul de debut (postum), Cântec de lumin  frânt, nu are motivul
plângerii, ca în Epopeea lui Ghilgame , deoarece poeta prive te
moartea ca pe o ve nic  reîntoarcere, doar c  în alte forme de existen ,
ea face parte din noi, lutul nostru se va întoarce în lut, conform
credin ei cre tine, exprimat  în Vechiul Testament:  „ i râna se
întoarce în p mânt cum a fost i duhul se întoarce la Dumnezeu care
l-a dat” (Eclesiastul 2001: 12; 7: 686).

1 Yvonne Rossignon, Cântec de lumin  frânt. Debut postum, 2015,
Ed. Grinta, Cluj-Napoca, Edi ie îngrijit i Prefa  de Maria Vaida,
Cuvânt înainte de de Mircea  Popa, p. 273.
2 Am g sit, în actele de la Arhivele Nationale din Cluj, în foi matricole,
semn tura olograf Yvonna; am considerat prenumele de autor,
Yvonne, cu adapt rile gramaticale care se impun.
* Not : lobidag (arh.) este floarea numit  condurul-doamnei, azi
ocrotit  prin lege ca monument al naturii.
3 „Adaug c  la Cuvântul în exil (condus de G. Racoveanu) g sim i
scriitori de stânga ca tefan Baciu (social-democrat) sau apolitici ca
Alexandru Busuioceanu, Yvonne Rossignon, Antoaneta Bodisco”
(Corbea 1951: 19).
** Not : Poemele din volumul italian sunt traduse în: edi ia Ivonne
Rossignon, Cântec de lumin  frânt, 2015, Prefa i edi ie îngrijit
de Maria Vaida, Cluj-Napoca, 115-185.
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Dinic  CIOBOTEA

Dumitru Dr ghicescu, „un om mare”, „un
mare cet ean”, un „cet ean al lumii”, un
mare român n scut la 4 mai 1875 în satul

voieni (comuna M ciuca, jude ul Vâlcea),
a fost psiholog, sociolog, filosof. El a atins
formele istoriei i istoriologiei propunând
studiul fenomenelor istorice în cadrul
metodic al unei etici i unei filosofii proprii
con tiin ei de sine a savantului sau a puterii
de reflec ie a acestuia pe o extins  baz  de
cunoa tere.

Istoria lui Dumitru Dr ghicescu nu este
„geografie în mi care”, ci un spa iu afectiv
ce proiecteaz  idealurile dincolo de nece-
sit ile unui moment. A a c  istoricului îi r -
mâne a deosebi în mi carea prin timp a soci-
et ii ce este valabil în faptele omului i ce
irosire de timp tr it se aloc  f  sens (în a-
fara necesit ilor) acestora. Istoricul recon-
struie te o fa tiin ific  a adev rului. El se

eaz  în mijlocul unei realit i, o adulmec
cu mintea, dar o exprim  ca pe o dest inuire,
cu mult iz de subiectivism.

Cum atingerea unui obiectiv tiin ific
spre esen e se cupleaz  la teza autorului i
cu metoda de investiga ie, Dumitru Dr -
ghicescu a excelat în ambele.

METODA ANALOGIEI, surprins  în
gândirea exprimat  printr-un titlu tulbur tor
Noua Cetate a lui Dumnezeu, a r mas analiza
cea mai frumoas  în asocierea de gânduri
despre procesele istorice, dar i calea filo-
sofic  a rata erii trecutului i prezentului la
viitor.

Transistoria a devenit astfel la Dumitru
Dr ghicescu un laborator al min ii omului
asupra alegerii evenimentelor referen iale ale
mersului implacabil al timpului, nu dup
principiul heraclitian ta panta rei (totul
curge), ci în dinamica spiritului militant, anga-
jant i progresist.

Dumitru Dr ghicescu, în contextul epocii
interbelice mereu amenin tor, instabil i bul-
versat în proiec ii social-politice de regi-
murile totalitariste-extremiste, a identificat
evenimentele i fenomenele analoage din
trecut cu timpul Prezentului. Modelele so-
ciale ale unor timpuri trecute urmau s  fie
imitate, nu numai comparate, ci spre a d rui

Profe\ia lui
Dumitru Dr[ghicescu1

limpezime umanit ii în devenirea ei pla-
netar .

El s-a oprit la timpurile Fericitului Au-
gustin (n. 13 nov. 354 - m. 28 aug. 430) care i
s-au p rut „frapante” în asem ri i conse-
cin e cu anii de dup  Primul R zboi Mondial.

La pragul dintre secolele IV i V, în
geografia Imperiului Roman pe unde a tr it
marele gânditor Aureliu Augustin, via a
omului a fost un calvar produs de criza, de
toate felurile, a celui mai mare stat cunoscut
în istorie pân  atunci. O religie nou , cea
cre tin , revolu iona omenirea i, prin to-
lerarea i oficializarea ei de c tre împ ra ii de
dup  Constantin cel Mare, devenise factorul
spiritual al salv rii Imperiului Roman.
Concomitent, un alt factor, intempestiv, agre-
siv i pr dalnic, anume migra ia popula iilor
dinspre lumea barbar , solicita înd tnicia
celor care atribuiau stabilitatea vie ii religiei
vechi p gâne.

Acum s-a întins mi carea anticre tin  a
donati tilor (de la pro-pov duitorul ei Do-
natus, cuplat cu liderul rebel Gildo) din Af-
rica (provincie roman ) din 398.

În 427, împ ratul Theodosie II a trimis
armat  de go i condus  de Sigisvult de Ra-
vena contra Imperiului i pentru a combate
cre tinismul. Go ii au adus un episcop al lor
Maximus i au prigonit pe cre tini. Contra

acestor mi ri, Fericitul Augustin, ap sat
de alte evenimente cruciale (410, Alaric
vizigotul invadeaz  Roma; 430 vandalii au
pr dat eparhia Fericitului Augustin) a r s-
puns printr-o carte celebr - De civitate Dei
- la toate problemele ridicate de via  în acea
vreme, g sind calea mântuirii ce fr mânta
filosofii de atunci.

Catastrofa în care se afla Imperiul Ro-
man a generat problema raportului divinit ii
cre tine cu statul, prima devenind vinovat
de c derea acestuia.

„În acest context dramatic, caracterizat
de convulsii acute i având expecta ii nesi-
gure, i-a gândit Fericitul Augustin opera
fulminant i a schi at un scenariu în
perspectiva «istoriei viitoare»”.

El a scris De Civitate Dei Contra pa-
ganos - Liber I _ Prefatio _ De suscepti ope-
ris Consilio et argumento, la îndemnul tribu-
nului Marcelinus: «te rog s  termini c ile
neînchipuit de folositoare pentru biseric ,
mai ales pentru acest timp».

- „Am întreprins, prea iubite fiu Mar-
celine, - lucru ce tu pl nuise i, pe care îl f -

duisem i eu - s  ap r în contra acelora
care pun zeii lor mai presus de fondatorul ei,
Cetatea lui Dumnezeu, cea prea glo-rioas ,
fie în aceste timpuri când ea, tr ind cu cre-
din , r ce te printre necredincio i..., fie
în acea statornicie a împ iei ve nice, pe
care acum o a teapt  cu ner bdare..., pân
ce dreptatea se va întoarce la judecat ... i
va câ tiga pentru totdeauna învingerea din
urm i pacea des vâr it . E o lucrare mare
i grea, dar Dumnezeu e ajutorul nostru”

(dup  Virgiliu Constantincescu).
„Triumful cet ii cere ti” - realizat prin

„consumarea secolelor” - i „judecata vi-
itoare” erau - dup  Fericitul Augustin - fac-
torii i for a care cl deau „Cetatea p mân-
teasc ” unde s luie te omul.

Acum, dup  o sut  de ani de la Primul
zboi Mondial - ce a devenit preambul la

cel de-Al Doilea R zboi Mondial, operele lui
Dumitru Dr ghicescu devin i mai pronun-
ate „studiu i reflexie” pentru contemporanii

no tri.
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Dac  Dimitre Dr ghicescu invoca rolul
de putere moral i cre tin  Ligii Na iunilor
Unite în „întemeierea unei societ ii a p cii
i a bunei st ri”, ast zi asist m la regresul

institu iei diplomatice mondiale - ONU -, ce
i-a l sat prerogativele for elor ascunse ale
ului pe p mânt.

Fenomenele de disolu ie a structurilor
sociale i a formelor ideologico-morale, în
rela ie cu lupta bisericii cre tine în contra
contest rilor ei, prezente în timpul Fericitului
Augustin deschideau calea unei lumi noi. O
situa ie asem toare descoperea Dumitru

Dr ghicescu în epoca sa, propunând calea
nou , neocre tin , ce trebuia acordat  ca mi-
siune planetar  Societ ii Na iunilor.

Ideile lui Dumitru Dr ghicescu de „ce-
ean al lumii”, dup  r stimpul dintre sfâr-

itul celui de-Al Doilea R zboi Mondial i
noi, devin tot mai fertile modalit i prin care
se motiveaz  constructul poltic al Uniunii
Europene de ast zi, ca extensie a ideii de
progres pe un curent de via  dintre cele mai
largi într-o cetate cre tin  sau neocre tin .

De aceea, statul na ional unitar român
din 1918 a fost orientat, chiar de la început,

tre universalism i c tre unitate.

În consecin , statul nostru are în acest
început de mileniu o misiune istoric
exemplar  în cadrul Europei cre tine, unde
spectrul r zboiului a disp rut, iar cele din
marginile ei „nu sunt decât episoade”
trec toare.

1. Marginalii la cartea lui Dumitru Dr ghi-
cescu, Noua Cetate a lui Dumnezeu I Calea
sau cum justific  filosofia istoriei Socie-
tatea Na iunilor i ideologia sa: neo-cre ti-
nismul, Edi ie îngrijit i studiu introductiv
de Virgiliu Constantinescu-Galiceni, Bucu-
re ti, Paidea, 2015.

Drumul Domnului de Rou[
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1. Via  de erou balzacian
Fascinant i viforoas , dramatic i uneori în r sp r a fost via a

lui Victor Ravini, rom ean getbeget, str nepot al Domnului de
Rou , r dit, din 1985, în Suedia, unde s-a afirmat pe multiple planuri.
O via  de munc  neostoit i de lupt  pentru a- i reg si sinele,
pentru a se cunoa te i a se autodep i, cunoscându-l, astfel, pe
Dumnezeu, înv ând lec ia arhaic  a ascult rii i r bd rii, a
autocontrolului i iubirii aproapelui ca pe sine însu i.

Radu Victor Ni , cum fu trecut în certificatul de na tere i în cel
de botez, v zu lumina zilei în anii negri, furtuno i ai r zboiului, în
Caracal - mândr i milenar  a ezare, avându- i r cinile adânc
înfipte în neb nuita plato  de piatr , greab n de zimbru geto-daco-
tracic, ce se ascunde, la nici trei-patru palme, sub stratul fertil de
cernoziom. Era în ziua de 10 octombrie 1943, adic  în exact aceea i zi
i lun  când, trei ani mai târziu, la B ci a, în Mehedin i, pe Piemontul

Getic, venea pe lume un alt scriitor gâlgâind de talent i inteligen
meridional  solarul Nicolae Dan Fruntelat , purt tor al praporilor
românismului, aidoma celui pe care îl s rb torim ast zi...

Copilul Radu Victor Ni  nu apuc  s i vad  tat l, profesor de
latin i greac  veche, chemat sub arme, s i apere fiin a neamului
octo-milenar, ofi er pe frontul de la Odessa, unde un glon  bol evic
îi explod  în abdomen, în aprilie 1944, provocându-i moartea câteva

pt mâni mai târziu, în luna lui Florar, când merii, cire ii i prunii î i
aprindeau candelabrele dalbe deasupra pruncului s u de ase- apte
luni.

mas  singur , mama lui Radu Victor, Ileana Ni u (devenit ,
într-un târziu, Iaciu, prin rec torire), îl crescu în buna tradi ie ro-
mâneasc , înv ându-l, totodat , de mic, engleza, franceza, italiana,
adic  limbile în pe care le st pânea cu m iestrie de cr ias  zamolxian
i pe care le preda, ca profesoar , cu voca ie pedagogic  irefragabil .

Elev al renumitului Liceu „Ioni  Asan” din Caracal (modelat, ca
edificiu, dup  acela i proiect cu „Fra ii Buze ti” din Craiova), Radu
Victor Ni  îl avu profesor de român  pe rafinatul, seniorialul Petre
Stroe, coleg de banc i de n zbâtii fiindu-i fiul acestuia, Corneliu
Andrei Stroe, campion na ional de juniori la 100 de metri plat, viitorul
pre edinte al sec iei de fotbal a Clubului Sportiv Universitatea Craiova,
prima echip  din România care, prin anii 1980-1984, a spart zidurile
sonice ale suratelor occidentale, botezat  Campioana unei mari iubiri,
de Adrian P unescu, în superba sa poem  Oltenia - eterna Terra Nova.

Acilea, în Caracal (acilea cum se zicea prin p ile locului, în vara
anului 1973, când mi-am f cut armata aci, la infanterie), în anii
adolescen ei, Radu Victor i Corneliu Andrei legar  fr ii de cruce cu
cei trei fii ai altui profesor caracalean de isprav , P unescu: George
Constantin P unescu, Viorel P unescu i Valentin P unescu.

În 1961, imediat dup  examenul de maturitate/ bacalaureat, Radu

Dan LUPESCU

Victor Ravini –
Lucidul P[stor al Miori\ei

Victor Ni  intr  cu brio la Universitatea din Timi oara - Facultatea
de Filologie, sec ia român -german , a c rei licen  o ob inu în 1966.
Debutase, în genul reportajelor cu virtu i literare, înc  din 1965, în
hebdomadarul central al studen ilor români: Via a Studen easc .

Reparti ia guvernamental  îl plas , ca pe un bun român, tare,
verde i viguros ca Gorunul lui Horia, într-un sat maghiar din raionul
Sf. Gheorghe (azi capitala jude ului Covasna, pe atunci parte a
regiunii Bra ov). De aici, via a lui Radu Victor Ni  intr  într-un vârtej
existen ial demn de corsari celebri ori de mari cuceritori europeni ai
Vestului s lbatic din America. Dup  doi ani de profesorat, în c tunul
în care îi înv  Hora Dacilor pe puii de unguroaice pline de nuri,
protagonistul nostru intr  pe un f ga  al destinului s u în care, de la
somptuoasa i luminoasa Hor  Dacic  - în fond, Hora Soarelui -
trece, rând pe rând, la secven e de via  în ritmuri cinematografice
accelerate, purtând sigiliul de cear  ro ie fierbinte al dansurilor
noastre identitare: B tuta („Tot pe loc, pe loc, pe loc,/ S  r sar  bu-
suioc!...”), Învârtita, Rustemul, Brâul, Ciuleandra („Dou  fire, dou
paie,/ Ia ciuleandra la b taie!”), pân  la capodoperele de virtuozitate
unic  în lume: Ciocârlia i C lu ul oltenesc.

Telegrafic, iat  traseul s u profesional:
* 1968 - transfer la un grup colar din municipiul Bra ov; în

acela i an ob ine brevetul de pilot planorist;
* 1972 - transfer la Întreprinderea de Comer  Exterior Autotractor

Bra ov, ca translator i corespondent comercial pentru limbile ger-
man , francez , englez i italian ;

* 1973 întreprinderea se scindeaz  (crescuser  masiv exporturile)
i este ...nevoit s  fac  saltul în Bucure ti, la ICE Universal Tractor;

* 1975 - este „împrumutat” la Grupul Vulcan, tot din Capital , de
unde este trimis pe antiere române ti în Germania de Est;

* 1985 - i se „pune pata”, îi „sare and ra” i emigreaz  în Suedia,
unde se stabile te definitiv, izbutind s i aduc , în Scandinavia,
fiica, so ia i p rin ii - înva  limba patriei de adop ie, g se te rapid
un loc de munc  (profesor de german  la Goteborg); înainte de
primirea cet eniei suedeze, î i schimb  numele, deoarece nordicii
nu au sunetul „ ” i nu-l pot pronun a - î i alege primele dou  litere
de la fiecare dintre cele trei nume ale sale: RA - de la Radu, VI - de la
Victor, NI - de la Ni u, rezultând, astfel, RAVINI; Radu Victor Ni u
devine, definitiv, Victor Ravini;

* 1986-1992 - absolv  un liceu suedez i Facultatea de tiin e
Religioase, lucrând noaptea la banda de montaj auto a uzinelor Volvo;

* 1993-2010 - student la Facultatea de Management (ob ine cer-
tificat interna ional de coach); redactor la revista de literatur i
filozofie Ord&Bild; pred  la Liceul din Alingsls, f când naveta, i la
Universitatea din Borls (tot cu navet ).
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2. Palmares publicistic i editorial
Radu Victor Ni  a publicat sute de articole în presa din România.

Dintre cele mai importante 33 - care-i definesc profilul op iunilor
tiin ifice - spicuim: Elemente de folclor în crea ia lui Creang ,

Dialectica for elor în basm, Temple solare în Carpa i, Apollon s-a
scut la Alba Iulia? (Cultul soarelui în nume de locuri române ti),

Hora mun ilor, Zâna solsti iului de var , Brazda lui Novac, Stâlpii
solari, Baba Dochia, Monumente megalitice, Curcubeu, Beu, cu capul
de zmeu, Cosorul de fier bun al dacilor se numea „Daca”, Dragobete,
cap de prim var , Clasicii antichit ii în straie române ti, Cuvinte
mai vechi decât istoria, Istorie neîntrerupt  în Câmpia Romana ilor,
Vechimea numelui de român, Epifania lui Brâncu i (Cheie pentru
univers, Scara pe care divinitatea coboar , Simboluri ancestrale,
Ultimul profet).

Toate acestea dau seam  despre chemarea sa irezistibil  spre
cunoa terea, studierea i aprofundarea z rilor ancestrale ale spe-
cificului nostru na ional, ale buletinului nostru de identitate
cultural i spiritual , unic în lume, pa aport etern valabil, care nu
are nevoie de nicio viz  pe Terra, care-i patria sa, în orice punct de
pe planet .

În perioada 1974-1982, la Editura Albatros din Bucure ti, sub
semn tura Radu Ni u, a publicat patru romane: Vâlva Codrului,

durea nu doarme - ambele cu subiecte din lumea spectaculoas
a haiducilor , Dincolo i Ora incert , bine primite de critica literar .
Despre primele dou , Marian Popa observa judicios c  „amestec
istoria, fic iunea i basmul pentru tinerii cititori de romane”, iar Liviu
Papadima afirma - dup  cum ne încredin eaz  Florea Firan - c  romanul
prin care debutase editorial Radu Ni u poate fi considerat „un even-
tual scenariu cinematografic saturat de pitoresc autohton”.

Tehnica narativ i pl cerea ancestral  de a t inui se înscriu în
buna tradi ie a celui mai prolific povestitor i romancier român: moldo-
olteanul Mihail Sadoveanu.

A tradus, din român  în suedez , studiul Genialitatea politic  a
poporului român de Petre ea; din suedez  în român : Selma
Lagerlof - În problema emigr rii i Richard Swartz - Room service
- Povestiri din Europa de Est (Ed. Univers, 1999, Bucure ti).

Victor Ravini a mai publicat, în Suedia, alte trei c i - cea dintâi
având un succes peste a tept rile editurii, iar cea de-a doua fiind
selectat i citit  pentru nev tori.

Despre MIORI A. Izvorul nemuririi precizeaz  categoric: „Este
cartea mea de suflet, un studiu am nun it al baladei MIORI A,
lucrarea mea final  la universitatea suedez ”.

3. MIORI A. Izvorul nemuririi
Preciz m din capul locului c  - f  s  o afirme vreodat  - Victor

Ravini induce, subliminal (prin incredibil de rigurosul i exhaustivul
u studiu, încununare eclatant , de gheizer nind surâz tor în

soare, a cercet rilor tiin ifice pe care le-a efectuat pre  de o jum tate
de secol!), induce un adev r cutremur tor, de care prea pu ini români
sunt con tien i: de i se fudulesc, vezi, Doamne!, c  au la degetul
mic Miori a i toate capodoperele create de Mihai Eminescu,
Constantin Brâncu i, George Enescu i mul i al i români cu stea în
frunte, acestea le sunt str ine.

Nu le-au studiat în profunzime, nu le-au asimilat i nu au cum s
le fie ghid identitar, manual de bun  purtare pe t râmul sfânt al Limbii
Române, al culturii, spiritualit ii i civiliza iei noastre - din care, în
preistorie, au izvorât i cur  toate cele aidoma lor, existente oriunde

în lume.
MIORI A. Izvorul nemuririi este inexpugnabil  precum toat

salba de cet i dacice din Mun ii Or tiei.
ria acestei c i de c tâi a neamului românesc - Liturghier,

Molitvelnic i, în toate ale sale, de la o poal / zare la alta, Biblia
românilor de pretutindeni - este aceea a andezitului din Altarul/
Calendarul de la Sarmizegetusa lui Burebista i Decebal, cuib de
vulturi ve nic viu.

Andezit care i acum, dup  mii de ani, este extrem de greu de
iat, de prelucrat, deoarece duritatea lui se bate pe um r cu aceea a

diamantului - mineralul etalon pe planeta P mânt. Volumul este
impresionant din toate punctele de vedere. E tip rit pe hârtie cretat ,
specific  albumelor de art , cu 80-90 % grad de alb.

Calitatea imprim rii - excelent , b nuim c  a fost realizat  în
tehnica numit  „tipar digital”. Demn  de laude sunt i concep ia
grafic , tehnoredactarea, paginarea.

Fiecare dintre cele 24 de capitole are ca preludiu, dar i ca
postludiu, câte o fotografie document, în alb-negru, cu chipuri de
ciobani/ arhetipuri ale lamurei fiin ei proto-geto-daco-tracilor i
românilor dintotdeauna sau imagini pastorale (din arhiva tezaur a
so ilor Rusalin & Doina I noni).

Fiecare dintre paginile c ii are imprimate, stânga-dreapta, câte
o coloan  de fotografii-portrete, tot în alb-negru, 2x3 cm, ale perso-
nalit ilor, din varii domenii tiin ifice, la care se face referire în carte
- circa 180-200, unii dintre ace ti speciali ti de vârf fiind cita i cu câte
trei-patru-cinci lucr ri fundamentale.

Fotografiile personalit ilor provin din arhiva personal  a
autorului acestui volum: Victor Ravini.

ALCOR Edimpex se nume te institu ia care a gerat o asemenea
bijuterie editorial , în traducerea (din suedez ) a autorului.

Stilul lapidar, bine ritmat, degajând efluvii danubiene de energie
pozitiv  te izbe te înc  din prima pagin , aceea a Cuvântului înainte.
În numai 40 de rânduri, Victor Ravini te pune în gard  asupra aventurii
pe buza c reia e ti în iminent  abandonare (lectura pe ner suflate a
acestei c i), cople indu-te instantaneu, pe nesim ite, cu numeroase
detalii, unul mai interesant i mai incitant decât cel lalt, pun i spre
noi orizonturi de lumin , îndemnuri intempestive la medita ie calm ,
profund , r scolitoare.

El se face c  nu polemizeaz , în aparen , cu nimeni, îns  acest
Abecedar de Identitate Româneasc , în egal  m sur , Enciclopedie
a Filozofiei de Via , a Metafizicii Salv rii prin Hierofanie i Hierogamie,
în genere: Enciclopedie a Fiin ei Românului i Românismului,
eviden iind elementele definitorii ale specificului românesc (încifrate/
tâlcuite/ t inuite în cultura tradi ional , în folclor, antropologie,
etnografie, în religie, metafizic , logic , în poezie, poetic i poietic ,
în astronomie, astrologie, logic , în gramatic  istoric , lingvistic ,
etimologie...) are un foarte, foarte adânc substrat polemic.

Victor Ravini detoneaz  Everestul de noroi i Amazonul de
prejudec i ce apas , de un secol i jum tate, pe fruntea i pe trupul
nepereche al Baladei MIORI A, spre norocul nostru f  nicio ans
de a o strivi ori de ai tirbi str lucirea. Inefabil .

Primul paragraf din Cuvântul înainte, cro eu de tatonare, este
gata-gata s  te pun  în postura fulger toare de knockdown, de i
gala de box nici nu a început:

„Miori a a stârnit discu ii aprinse, controverse, conflicte de
interese, vrajb i r fuieli. (n.n.: e cât se poate de clar - Gladiatorul/
Marele Lup Alb a intrat deja în aren ). S-a ajuns atât de departe,
încât s-a discutat s  fie scoas  din c i i uitat . Cum se face ca
tocmai una dintre marile crea ii clasice ale literaturii universale s
devin  inacceptabil  în propria sa ar ? Unde s-a mai pomenit a a
ceva, cu o poezie? De unde atâta ur  împotriva ei?”.
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Dup  acest seismic, nea teptat captatio benevolentiae, valurile
stârnite încep s  se a eze: „Îndat  ce a fost publicat , Miori a a de-
venit m rul discordiei între intelectuali. Polemicile lor nu se adreseaz
nicidecum oamenilor din popor care au creat-o, ci îndep rteaz
aten ia de la mesajul în elepciunii str mo ilor no tri i de la valoarea
Miori ei pentru literatura universal .”.

Victor Ravini ne l mure te, succint, prin lovituri directe, alterna-
tive, de stânga i de dreapta, dar nu demolatoare, ci tot de tatonare,
de ce s-a întâmplat a a: „Unii dintre cei mai de seam  intelectuali ai
no tri au explicat Miori a dup  cum li s-a potrivit lor mai bine. Al ii
au demascat p rerile i optica lor deformat , totu i acestea înc  mai
bântuie i fac ravagii.”.

Dup  care, autorul d  o pertinent , îng duitoare explica ie:
„C rturari de bun -credin  nu admit c ranii au putut gândi ceva
mult mai abstract i luminos decât gândesc ei în i. Ei explic  totul
pe dos i înjosesc Miori a.

Mul i gre esc crezând c  Miori a prezint  o întâmplare adev rat
i c  ciobanul ar fi victima unei crime murdare sau pedepse meritate.

E vorba de cu totul altceva, nicidecum de fapte concrete.”.
De aici, n duful istoric al cercet torului Victor Ravini - care se

apleac  asupra MIORI EI cu aten ie scormonitoare de Argus, înte-
meindu-se pe noi metode de cercetare, unele din zarea anilor 1995-
2012, pe defini ii l muritoare din teoria literaturii i pe teorii din tiin a
religiilor - r bufne te:

„Prea mul i au încercat s  ne conving  c  ciobanul ar fi criminal,
ho , pesimist, resemnat, un fatalist ce înfrumuse eaz  poetic o realitate
tragic , pentru a o suporta mai u or. Ei zic c  toate astea ar fi ceva
caracteristic pentru noi, întreg poporul român, care cic  iubim moartea
mai mult decât via a.”.

Urmeaz  o bucl , care-i vizeaz  direct pe filosoful, poetul i
dramaturgul Lucian Blaga, demn de Premiul Nobel, i pe reputatul,
la nivel mondial, istoric al credin elor i ideilor religioase Mircea
Eliade:

„Chiar i lumin tori bine inten iona i încearc  s  ne asigure c
am fi condamna i de geografie i de teroarea istoriei, c  orice
împotrivire sau lupt  ar fi zadarnic i c  singura solu ie e s  ne
resemn m. A adar, s  st m copii tri ti în banca noastr , cum vor ei,

 fim slugile altora.”.
Dup  care vine, ca o furtun  devastatoare, care spal  toate p -

catele i care mântuie te, vijelie ce poate fi asem nat i cu o rafal
de lovituri directe, din ce în ce mai puternice:

„Nu Miori a s  fie scoas  din coli, ci n lucirile v toare ale
câtorva somit i orbite de propria lor str lucire, care i-au pus
frustr rile personale pe seama ciobanului i a întregii ri. Ne-au
min it înc  de pe b ncile colii, ba chiar l-au în elat pân i pe Nichita
St nescu, care a murit cu durerea în inim  c  Miori a este coala
triste ii noastre na ionale.”.

În finalul pârtiei de lumin  pe care ne-o deschide, prin Uvertura
la volumul s u magnific MIORI A. Izvorul nemuririi, Victor Ravini
afirm  r spicat, str lucitor i rece, ca lama ghilotinei care a func ionat
la Paris, în Place de la Concorde, pân  în anul de gra ie 1969, ca semn
de avertisment pentru democra ia autentic i normalitatea s -
toas , dar i ca instrument ultracivilizat de lichidare cvasi-instantanee
a condamna ilor la moarte:

„Noi nu avem o triste e na ional . Nu Miori a, ci r st lm cirile
câtorva erudi i sunt o coal  a triste ii. N-au vrut s  vad  sensul
figurat i luminos al cuvintelor din Miori a i ne-au b gat pe gât
propriul lor pesimism. Eu nu polemizez cu cei ce ne-au  explicat
Miori a. Noi, românii, n-avem nevoie s  ne-o explice nimeni. O

în elegem cu inima. Am scris cartea asta ca s  le ar t prietenilor
suedezi frumuse ea sublim  a con inutului din poemul nostru
na ional, în care natura este divinizat , dumnezeirea umanizat , iar
omul îndumnezeit. Da, asta îi poate deranja pe unii sau pe al ii.”.

Pe parcursul lecturii consolidându-ni-se opinia c , dup  acest
monumental studiu, pe cât de rafinat i detaliat, pe atât de în tor
i grandios, nu cred s  se mai încumete cineva, fie i peste o sut  de

ani, s  realizeze o disec ie atât de minu ioas , o analiz i o sintez
teribil de vast , de-a dreptul eroic  - într-o viziune hermeneutic
foarte bine cump nit , cu sute, multe sute de noi judec i de valoare,
cu mii de conexiuni , am fost extrem de surprin i s  constat m c
Victor Ravini crede, sper  în cu totul altceva.

Iat  cum se exprim  într-una dintre epistolele adresate scri-
itorului Nicu Vintil  Sigibida, pe care acesta o public , la pag. 2426,
a revistei pe care a lansat-o ca director fondator: Domnul de Rou ,
serie nou , anul I, nr. 34/10 octombrie 2016, edi ie dedicat  lui Vic-
tor Ravini:

„Miori a este o binecuvântare cereasc  de unde ne vine
unitatea limbii i identitatea noastr  na ional , iar acum, când noi
to i o sp m de dogmele r u voitoare, poemul nostru na ional va
pune scânteia la rena terea demnit ii i mândriei na ionale i va
face s  ias  de sun frunze c zute alte frunze verzi, noua genera ie,
ce va prelua tafeta cercet rii cu o documenta ie mai bogat , cu o
bibliografie mai ampl , cu o metodologie de cercetare îmbun it
i cu mijloacele de informare ce evolueaz  de la o genera ie la

alta.”.
Dup  care continu , cu admirabil optimism i cu încredere tare

ca piatra, de monolit bazaltic:
„Cei mai tineri dintre noi vor duce f clia mai departe, vor face o

nou  cercetare a Miori ei i vor sp la noroiul cu care a fost împro cat
Miori a. Noi to i împreun  o vom repune pe piedestalul unde era la
început când Occidentul a fost uimit de frumuse ea spiritual  a
ciobanului i a v zut în el un nobil reprezentant al na iunii noastre.
Miori a este izvorul fermecat al nemuririi noastre ca na iune român .
De aceea unii o ur sc i o denigreaz . Când ace tia mai sunt i
români sunt tr tori de ar . Ura împotriva Miori ei este expresia

 a urii ascunse fa  de români. Abia a tept s  v d cine iube te
Miori a i cine va mai cuteza s  o pâng reasc , ca s tim cu cine
mergem înainte...”.

Victor Ravini î i încheie scrisoarea din postura Gânditorului de
la Hamangia i a Cumin eniei p mântului, capodopera din 1907 a lui
BRÂNCU I, piatr  de hotar în sculptura mondial , exprimând starea
de comunicare, comuniune i cuminecare, smerenia în fa a Dum-
nezeirii, a Absolutului care le rânduie te pe toate i st  permanent
cu ochii pe noi:

„Cu to ii suntem paznici la stâna ciobanului din Miori a i o vom
ap ra de lupi sau de alte lighioane. V  mul umesc tuturor caracalenilor
pentru aten ia pe care o acorda i Miori ei i pentru bun voin a
acordat  rândurilor mele, umil p zitor pe paji tea Miori ei. Victor
Ravini”.

...Punem punct acestui comentariu, arhisuficient pentru momentul
lans rii volumului de înalt  respira ie enciclopedic  MIORI A.
Izvorul nemuririi, scris de binecuvântatul purt tor de Duh Românesc
Victor Ravini, care ne las  convingerea ferm  c  este un erudit al
spiritului european i universal, bine rumenit/ aurit la fl rile istoriei
noastre unice.

El ne d ruie te i impresia c  poate deveni - dac  nu cumva este
deja, dar evit  s  se dea în vileag, poate deveni prin osârdie asidu ,
dedicare i manifestare, un Ini iat în Focul Sacru al Înv turii
Zamolxiene.
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Tudor NEDELCEA

Craiova a intrat relativ târziu în rândul centrelor universitare i
tiin ifice din ar , de i dorin a i ambi ia existau de timpuriu(în 1874

se înfiin eaz „Societatea craiovean  pentru înv mântul i
cultura poporului”, în 1876, „Ateneul” de la Craiova, în 1915,
Societatea „Prietenii tiin ei”, în 1931, Institutul de Arheologie
oltean , creat de C.S. Nicolaescu-Plop or). În sens modern, abia la
27 august 1965 se înfiin eaz  Universitatea din Craiova, iar la 25
decembrie 1965 filiala Craiova a Academiei Române, gra ie aceluia i
ctitor de institu ii, C.S. Nicolaescu-Plop or.

Noua institu ie academic  craiovean  avea, în organigram , o
sec ie de arheologie i istorie (al turi de sec ia de filologie i cea de
istorie a artei), în care au activat i s-au remarcat ulterior Gh. Popilian,
Marin Nica, Luchian Deaconu, Ileana Petrescu, Vladimir Osiac, Virgil
Joi a, Paul Rezeanu. Urma ii lui C.S. Nicolaescu-Plop or la con-
ducerea institu iei, acad. Gh. Iv nescu, istoricii Traian Lungu i Titu
Georgescu au înt rit sec ia de istorie; în timpul directoratului lui Ion

troi i sub egida Academiei de tiin e Politice (1979-1990), în
institu ia craiovean  au venit i al i istorici, forma i la Muzeul Olteniei
(Cezar Avram, Dinic  Ciobotea) sau la Arhivele Statului (Paul Barbu).

Dinic  Ciobotea a onorat ambele institu ii craiovene: Centrul
Academic de tiin e Sociale i Universitatea.

scut la 8 ianuarie 1947 în comuna doljean  Secu, unde i-a
început cursurile primare, a urmat liceul din Strehaia, recent înfiin at,
unde a beneficiat de presta- iile unui profesor de istorie autentic, în
sensul tradi ional al cuvân-tului: Constantin A. Protopopescu, un
istoric cu voca ie de cercet tor (a fost solicitat de C.S. Nicolaescu-
Plop or s se transfere cercet tor la filiala craiovean  a Academiei
Române).

De la Constantin A. Protopopescu, autorul unor studii de istorie
local  remarcabile, posesorul unei biblioteci i colec ii numismatice
valoroase (frecventate de tân rul s u elev), Dinic  Ciobotea a deprins
tainele profesoratului, dar, mai cu seam , ale descoperitorului de

Profesorul ]i istoricul
Dinic[ Ciobotea

documente i taine nedeslu ite ale istoriei. Cu siguran  c i înscri-
erea la Facultatea de Istorie a Universit ii din Bucure ti, absolvit
în 1975, i se datoreaz  aceluia i ilustru profesor despre care a scris,
în volumul omagial, c era „omul contopit cu întreg neamul s u,
datornicul în dezvelirea interesului pentru cunoa tere, un istoric
care a umplut vidul istoriografic despre zona de vest a Olteniei”,
un „dasc l prototip pentru zeci de genera ii de elevi, i singular
într-o epoc  de grele încerc ri social-politice”.

i drept recuno tin , peste ani, Dinic  Ciobotea s-a îngrijit de
alc tuirea unui volum omagial dedicat lui C. A. Protopopescu, strân-
gerea de fonduri pentru plata unui bust care a fost dezvelit la Strehaia,
organizarea unui simpozion tiin ific dedicat profesorului s u. Este
un gest onorabil, destul de rar azi, pe care elevul îl face pentru me-
moria profesorului s u, pe care le-a cultivat în întreaga sa via , gest
care spune mult despre calit ile morale i altruiste ale lui Dinic
Ciobotea.

De altfel, cultul pentru istorie, Dinic  Ciobotea îl are din familie:
sora sa, Ana Croitoru, n scut  Ciobotea a fost profesoar  de istorie
în satul mehedin ean Gvaderni a (unde a fost arestat  Elena Farago
în 1907, pentru c împ ea bani ranilor r scula i, i eliberat  la
interven ia energic  a lui N. Iorga). Una dintre fiice este cercet toare
la Arhivele Na ionale Dolj. Este rud  cu actualul patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, dr. Daniel Ciobotea, membru de onoare al Aca-
demiei Române, ai c rui p rin i au plecat din satul Smadovicioara,
apar inând comunei Secu, în Banat, pentru un trai mai bun. Nepotul

u, Gabriel Croitoru, este cercet tor tiin ific la Institutul de Cercet ri
Socio-Umane „C. S. Nicolaescu-Plop or” Craiova al Academiei Ro-
mâne, cu un doctorat sus inut la acad. Dan Berindei, cu teza Ora ele
din Oltenia. 1859-1916.

Dup  un stagiu de profesorat în comuna natal , Dinic  Ciobotea
se transfer  la Muzeul Olteniei i sus ine doctoratul cu o tez  despre
Mo nenia în ultima ei faz  de existen , lucrare indispensabil
oric rui istoric care se respect .

Dinic  Ciobotea a tiut s  cultive pe istoricii mai în vârst , de la
care a avut ce înv a. De pild , pe Ion Donat, un istoric mai pu in
cunoscut azi, f  studii superioare, autodidact, autorul unor studii
i documente impecabile f cute cu migal i r bdare ani îndelungi,

studii citate în toate marile lucr ri de istorie.
Dinic  Ciobotea a tiut s  ia de la fiecare istoric, cu care a co-

laborat sau pe care pur i simplu l-a cunoscut, metoda de lucru, în
beneficiul propriilor sale lucr ri.

Dintr-un sumar CV citim c  Dinic  Ciobotea are 56 de c i
publicate, din care doar patru sunt c i autor, 47 sunt scrise în co-
laborare, cinci sunt reedit ri i a publicat peste 200 de studii i articole
în presa din ar i din str in tate. Are doar patru c i de autor
datorit  altruismului s u exagerat, uneori de neexplicat. Scriu în
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cuno tin  de cauz . El este autorul i celorlalte 47 de c i, dar, din
altruism, bun tate (în popor se zice i „prostie”) a trecut pe copert
i pe al ii al turi de el, i nu pe unul, ci pe mai mul i autori. i, astfel,

Dinic  Ciobotea are la activ doar patru c i, iar al ii, coautorii s i,
sunt conduc tori de doctorat.

Ceea ce trebuie remarcat c  toate studiile semnate de Dinic
Ciobotea sunt rezultatul unei munci de cercetare în biblioteci, arhive
sau pe teren i ele sunt reale contribu ii în domeniul cercetat. Este i
motivul pentru care a fost recompensat cu diverse diplome i medalii,
cu premii importante cum este Premiul „Nicolae B lcescu” al Aca-
demiei Române sau Premiul „Lucian Ro u” al filialei Ia i al Academiei
Române.

Cadru didactic universitar (profesor universitar din 2002), Dinic
Ciobotea a tiut s  formeze genera ii de studen i, unii devenind
istorici. A fost perioada universitar  când, dup  un început timid, cu
doar doi istorici (Aurel Golima i Ion C lin), catedra craiovean  de
istorie, condus  de Ion P troi, s  devin coal  doctoral , cu reputa i
istorici: Gh. Buzatu, I. Dobrinescu, Cornel Mihai Lungu, Stela
Cheptea etc.

Dinic  Ciobotea este, indiscutabil, unul dintre respectabilii no tri
istorici contemporani, care onoreaz  municipiul i institu iile prin
care a trecut.

*
a cum a intrat în tradi ia noastr  c rtur reasc , la împlinirea

unei vârste respectabile, colegii de breasl  ( i nu numai ei) alc tuiesc
celui s rb torit un volum omagial, cuprinzând, de regul , date bio-
bibliografice, amintiri, exegeze despre oper , dar i alte studii i articole
dedicate acestuia.

În cazul profesorului Dinic  Ciobotea, de acest volum, Istoricul
Dinic  Ciobotea la 70 de ani (Craiova, Editura Universitaria, 2017),
s-au ostenit cu competen i pio enie sunt universitarul craiovean
Constan iu Dinulescu i vâlceanul Eugen Petrescu.

Supranumit „patriarhul mo nenilor” (pentru excelenta sa lucrare
despre mo neni), Dinic  Ciobotea se bucur , pe drept, de aprecierea
elogioas  a istoricilor, dar i a altor categorii de intelectuali, dovad
peremptorie a prestigiului s u în societate.

Pe lâng  cei doi coordonatori i îngrijitori de edi ie (Constan iu
Dinulescu i Eugen Petrescu), cuvinte frumoase scriu istoricii Cezar
Avram, Paul-Emaroil Barbu, D. Cauc, Marusia Cârstea, Gabriel Cro-
itoru, Ilie Gorjan, Corneliu-Mihail Lungu, Mite M neanu, Varvara

neanu, Narcisa Mitu, Tudor Nedelcea, Vl. Osiac, Diana P unoiu,
Rodica Pospai P lan, Mircea Pospai, Toma R dulescu, Tudor

toiu, I. Soare, Marius Turaiche, I. Tâlv noiu, N. Vâlvoi, Radu
tefan Vergatti etc.

Cu studii i articole pertinente dedicate istoricului Dinic  Cio-
botea sunt prezen i în carte P.S. Emilian Lovi teanu, I. Rizea, M.
Sporis, Simona Laz r, Anca Ceau escu, Narcisa Mitu, Fl. Nacu,
Mihaela B rbieru, Diana P unoiu, Ileana Cioarec, Georgeta Ghionea,
Justina Burci, Loredana Ilin-Grozoiu, Paul Rezeanu, Daniela P tra cu
etc.

Editat sub egida Institutului de Cercet ri Socio-Umane „S.C.
Nicol escu-Plop or” Craiova al Academiei Române, a Universit ii
din Craiova, a Societ ii de tiin e Istorice din România, filiala Dolj i
a Asocia iei Na ionale Cultul Eroilor „Regina Maria” - Centrul de
Cercet ri Istorice „Pr. Dumitru B la a” (pre edinte: Eugen Petrescu),
volumul Istoricul Dinic  Ciobotea la 70 de ani este nu numai o
realizare tiin ific  remarcabil , dar i un pios omagiu adus nu numai
istoricului cu reale contribu ii originale, documentare, dar i forma-
torului de cadre didactice i poten iali istorici; i nu în ultimul rând,
o mic  p rticic  la edificiul istoriei pe care o tr im.

12 martie 1965, Caracal,
hotel, camera 43

Drag  Avram,
în c utarea Urma ilor lui Popa apc  (1848-1948) m-am oprit pentru

24 de ore la Caracal, ora ul unde s-a rupt carul cu pro ti i unde mi-am
cut stagiul militar (...anno dazumal, so sagen die Deutschen. Sie

wissen, ich bin eine Berliner Pflanze mit Spreewasser getauft).1
Carul s-a rupt. Pro tii au plecat. Eu sunt unul dintre pro ti. Am

alergat la Bucure ti, Berlin, Moscova i Paris unde umbl  câinii cu
covrigi în coad . Nu i-am g sit. M  plimb, meditez solitar i scriu.
Scrisul este o izb vire din perplexit ile filozofice i biografice. Scrisul
este i un mesaj pe care îl ai de comunicat copiilor, nepo ilor i r str -
nepo ilor. Tare a  vrea s  flan m pe marile bulevarde, împreun , pe
ogoarele din Valea Olte ului sau chiar din Ardeal (provincie odioas
unde se afl  Aiud, care mi-a mâncat, inutil, zece ani din via ).

Cotitura din april 1964 este cotitura mea i a tuturora, nu numai a
PMR. A  vrea s  cite ti Helvetizarea României (din 1947), manuscript
dactilografiat de 300 pagini, refuzat de Io ca Chi inevschi la tipar în
editura mea (colec ia Meridiane, Bucur Ciobanul). Se afl  în ghearele
celor din Malmaison. S-a dat ordin de Ion Vin e (salut ri) unui colonel
Nedelcii din M.A.I., str. Dobrogeanu-Gherea (veche i bun  c tan ),
care zice c  m tie bine, dar confund  pe Brâncu i cu Brându i i
spune c  nu mi-a g sit dosarul cu coresponden a schimbat  între
mine i genialul statuar, între 1927-1938, între Paris i Berlin, Bucure ti
i Berlin. M-a i dat pe mâna gâlmelor de 15 ani i nu pot nici m car în

final  s -mi salvez manuscriptele, s  le public sau m car s  le pun în
ordine. Ce fel de amici? Sunt tratat ca un câine mort de prietenii mei de
arme judiciare, de prietenii de idei, de eluri, de idealuri.

Fire te, eu nu sunt un Brânzoi (Lucre iu P tr canu), ci un biet
scriitor i lupt tor anonim din marea oaste. Nu am avut nici m car
onoarea de a fi ucis, ca cel lalt, Brânzoi, cumnatul meu, cum bine l-am
poreclit. I se suise la cap i nu ajungeai cu scara la nasul lui. Hertha
(so ia lui Lucre iu P tr canu) mi-a spus c  vrea s  plece la Atena. De
ce nu-i da i pa aport? Pleac  la Atena cu un broscoi, unu Veakis. Te
rog, te implor, d -le drumul, îmi face neamul meu de juve i de râs. La
noi, o v duv  de 50 de ani n-are voie s  se rem rite. Poate gre i cu
perdea, dar poart  doliul. To i juve ii m  întreab  de marea i frumoasa
Elena P. (P tr canu), o cred sora mea. Nu mai pot vorbi cu juve ii.
Fug de ei, înf urat în toga violet  a melancoliei i a ironiei.

Este ora dimine ii însorite i de prim var . Sufletul meu se afl  în
„ora vân ” de ce uri din februar i noiembrie. Descriu aceast  or  în
romanul-eseu Urma ii lui Popa apc  la care voi scrie cinci ani. Te
rog s  ai grij  de mine. Am sa v  livrez marfa bun i înalt , care nu va
fi rebutat  pe pia a european . N-am fost eu considerat „oltean i
european”?

Te-am v zut la expozi ia uculescu i la grafica italian . M-am
bucurat de preocup ri. Lirica i plastica român  sunt azi, ca i ieri, la
în ime. St m r u cu proza. N-am vrut s  te deranjez. Am surâs, te-am
salutat i te salut cordial,

Dr. Petre Pandrea

1...în alte vremuri, cum spun nem ii. ti i, eu sunt o plant  berlinez  botezat
în apa Spree-ului (râul care str bate Berlinul).

Scrisoare
din

Caracal

Petre PANDREA
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Fiecare nou  carte tinde spre frumos, încearc  s  str pung
marginile esteticului, s  le dep easc  asemenea unei raze de soare
str pungând în zori de ziu  lini tea infinitului nop ilor.

Biografia Danei Borcea poate constitui materialul unui roman
întreg, prin ata amentul ei fa  de problemele sociale, sacrificiul per-
sonal pe care-l aduce fa  de nevoia i, fa  de cei marginaliza i, fa
de cei pe care soarta nu i-a alintat.

Iat  ce ne spune într-o m rturisire de credin :
„Activitatea mea de 13 ani, de ajutorare a b trânilor aban-

dona i, reprezint  cel mai bine idealul meu de vie uire - ajut
dezinteresat, d ruie te-te celor în nevoie ca s  atingi plin tatea
sufletului! Sunt convins  c i binele contamineaz , nu numai

ul, tocmai de aceea îmi doresc s  dau un ton în acest sens. O
parte din poezia pe care am scris-o este legat  de apropierea de
suflet ce s-a creat între mine i b trânii din strad  de-a lungul
anilor. Natura, cerul, omul, timpul, ve nicia i Dumnezeu sunt
preocup ri constante în versul meu. Ce reprezint   poezia pentru
mine? De i am renun at la ea cu 15 ani în urm , dup  o coabitare
profund  început  din clasele primare, a revenit acum în for .
Când scriu poezie rup din l untrul meu, versul m  împarte i m
adun  din nou pentru a da mai mult din mine celorlal i.”

Acum, cu aceast  carte, „Pe genunchii luminii” - titlu pe cât se
poate de reprezentativ - Dana Borcea se afl  la debutul editorial, cu
toate c  mai publicase sporadic în câteva reviste i într-o anto-
logie.Poezia ei ritualic , de continu  sugestie, provoac  st ri meta-
forice de o adânc  tr ire liric , implicit sentimental , i nu în cele din
urm  profund social .

Ridic -mi ochii c tre Tine Doamne
Sau vino Tu sub pleoapele-mi greoaie
În B gan este festin de toamne
i mintea mea s-a-ntunecat a ploaie
i mi s-au stins cuvintele-n cenu

Aleanul mi-a înc run it pe cale
E noaptea-ndoliat  dup  u
Iar zorile scriu cântece cu jale

Desprinde-m  din coasta lumii Tale
 nu mai calc morminte de petale

Modalitatea de a se situa într-o expresie modern  este conjura ia
dintre o reflec ie de tip heideggerian (a  spune chiar noician), glisat
îns  pe formul ri modulare, care invit  pe alocuri - prin construc iile
artizanale - mandalele, în care fragmentul articuleaz  întotdeauna
întregul, ca de exemplu în ultima strof  a poemului „La margine de
an”:

Cu cât murim mai des se vede cerul
Sclipind în mii de lacrime c zute
Iar în pustiul iernilor misterul
Zvâcne te c tre rosturi nev zute
Analiza poate fi extins , dorin a de înnoire trebuie apreciat

oricând i în orice condi ii, chiar dac  dincolo de bunele inten ii
problema poeziei nu ine doar de lupta cu vitregiile impuse de destin,
de dinamica proiectelor poetice, ci de faptul condi iei apropierii
poeziei de cea a fiin ei.

Poezia se na te întotdeauna din rela ii interumane, sociale, i nu
în cele din urm  psihologice, în cele mai fire ti condi ii; la urma
urmelor, creatoarea s vâr te un act cosmogonic, demiurgic,

utând prin fr mânt ri noi valen e:
Din fr mânt rile atâtor gânduri
Cu greu se mai desprinde o idee
Tot caut  în inim  intrânduri

-i dea triste ii iz de orhidee
Tonul general al poeziilor, chiar dac  la prima vedere nu pare,

este elegiac, ca o nelini te total  a existen ei în care singura bucurie
uman  sunt cuvintele, cu care se pot scrie poeme, cu care se pot
întocmi - deopotriv  - rug ciuni i blesteme.

Poezia nu se face numai din emo ii i din cuvinte, materia prim
fiind mici fraze intercalate într-un global liric de un rafinament divin,
fie prin „toamne de umbrele rupte”, fie prin „z ri înv luite în singu-

tate”.
ut toare de himere topice, Dana Borcea aduce prin poezia ei

un elogiu atât literaturii în general, cât i limbii române în special,
reia îi descifreaz  unele taine pe lâng  care trec indiferen i atâ ia

oameni, atât de mul i poe i contemporani:
Dac  peste iarn  vom sc pa muririi
Care în ime ne va rechema
Suntem ca i iarba supu i putrezirii
Sau întindem aripi dincolo de nea
Se cuvine s  mai scoatem în eviden  o tr tur  a poeziilor din

aceast  carte, i anume faptul c  uneori poezia este cromatic , vizual ,
senzual , palpabil , constând în sinteze de culori, parfumuri, st ri
materiale i imateriale. Arhitectura imaginii poetice, chiar dac  pare
câteodat  c  starea eului st  în centrul aten iei, putând fi vorba de
subiectivizare în poezia autoarei, mai adânc privit  apare ca un proces
de obiectivare, de maturizare biologic i spiritual , o aur  de
în elepciune i de în elegere superioar  a lumii.

Tonalitatea dominant  a poeziei Danei Borcea este în primul rând
descriptiv  cu câteva elemente elegic-misterioase. Alteori îns , în

Christian W. SCHENK

Dana Borcea î]i...
un bob de lumin[
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mod surprinz tor - în sensul pozitiv al cuvântului - versurile sunt de
o naivitate dezarmant , sco ând în eviden  înclina ia poetei spre
ludic.

De men ionat c  poeta despre care vorbim scrie o poezie pragma-
tico-filozofic , psihologico-social , pornind de la realitatea imediat
i de la experien a de via , ajungând la generaliz ri conceptuale
ptu ite într-un bogat limbaj metaforic.

Versurile sunt adesea o pendulare între natural, firesc i artificial,
 sofistic ri, înclina ia poetei fiind, f  discu ie, spre social.
Exist i sentimentul unei terori a istoriei (dup  expresia lui Mircea

Eliade), sau o teroare a timpului care trece, înso it de un destin impla-
cabil, deopotriv  un destin al omului i al cuvintelor. Senectutea cu
consecin ele ei funeste nu prea st  în aten ia poetei.Se mai zice c  o
alt  dram  a omului porne te de la faptul c  cere probe materiale
lumii spirituale, divinit ii, i le ob ine prea arar. Poezia este, cu
siguran , o asemenea prob  material  care se ob ine cu efortul min ii,
al cugetului, al inimii.

Oricât m -ndep rtez mai mult m  adâncesc
 puteri înot în lutul omenesc

 strânge noaptea-n chingi i veacul zbiar -n gând
Am sângele chircit cad visele plângând
Nu tiu decât un leac al sufletului ars
Orbirea min ilor pe drumul c tre Tars
Când voi vedea din nou prin ochii zorilor
Cu lacrimi s  plivesc poiana florilor
Poeta pare s  aib  „combustie” pentru un destin poetic întreg,

iar „combustia poetic ” nu se adun  prin zgârcenie, ci se ob ine
numai i numai prin risipire aidoma dragostei.

Poezia Danei Borcea refuz  spectacolul. E un „non-combat” pe
toate fronturile, cuvintele nu iau în posesie lumea, doar se descarc
de ea ca s  devin oapt , eventual grea „ oapt  de plumb” social .
Iar oaptele se pierd apoi în vacarmul lumii. Via a e o nepotrivire de

idealit i, de aspira ii, numai frica este cea care ne face asem tori.
Autoarea a ales s  iubeasc  lumea, m surând-o în cuvinte. Uite,

a, o iei din aproape în aproape, din cuvânt în cuvânt, pân  descoperi
 totul din jur î i apar ine. Dai nume lucrurilor din preajm , spui

florilor pe numele lor intime, îmblânze ti orice fiar  cu un cuvânt pe
care îl treze ti din visarea lui.

Între gând i iri i
Un perete mut
În camer  toarce
Timpul cu-mprumut
Prin crengile verii

zuin e-n pârg
Stau la soare norii
Teii strig -n târg
Ies pe brânci din mine
Chiar dac  m  dor
Cântecul i epii
Trandafirilor
Poemele din „Pe genunchii lumii” ne arat  c  autoarea are o

bog ie de lecturi asimilate într-un excep ional fond de sensibilitate,
pân  la subtilele armonii ale unui curcubeu materializat în vers.

În carte apare ideea de sublim, dezvoltat  de un Fiedrich Schiller,
unde afl m un autentic imn dedicat omului, fizic atât de u or destruc-
tibil, dar cu o invincibil  putere moral  în fa a nesfâr itelor primejdii.
Sublimul nu se întemeiaz  nicidecum pe învingerea sau suprimarea
unei primejdii ce ne amenin , ci pe eliminarea ultimei condi ii, singura
în care poate exista primejdia pentru noi; c ci sublimul ne înva  s
consider m partea fizic  a fiin ei noastre ca pe un lucru natural exte-
rior, care n-are nimic i în niciun fel de a face cu adev rata noastr
personalitate, cu eul nostru moral. Catharsis-ul e cel care prin lacrimi
ne purific , ne cur  sufletul întru sublimul i frumosul care prin
poem ne desparte de patimi, de invazia acaparatoare contingentului.
Iat  de ce fel de sublim d  dovad  Dana Borcea!

Harta

DACIEI

@în

anul

125
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Profesore, a i spus recent c  suntem supu i unei invazii.
În Fran a, intelectualii de stânga încep s  vorbeasc  asemenea

colegilor lor de dreapta. Multiculturalismul a e uat, fluxurile migratorii
din rile musulmane nu mai pot fi suportate, islamul nu se poate
integra în Europa democratic ... Spun aceste lucruri de zeci de ani.

i dvs vorbi i ca dreapta ...
Stânga, dreapta, lucrurile astea nu m  intereseaz . Ce m  inte-

reseaz  este bunul sim . Vorbesc din experien , pentru c  studiez
acest lucruri de ani de zile. Încerc s  în eleg care sunt mecanismele
politice, etice i economice care regleaz  raporturile dintre Islam i
Europa, pentru a propune solu ii la dezastrul în care ne-am adâncit.

Care dezastru?
Acela de a ne imagina c  putem integra în mod pa nic o vast

comunitate musulman , fidel  unui monoteism teocratic, care refuz
 separe puterea politic  de cea religioas  într-o societate

occidental  democratic  este o mare iluzie. Din aceast  fantasm  s-
a declan at r zboiul, tot mai deschis, pe care îl tr im acum.

De ce?
Pentru c  Islamul, în cursul ultimilor 30 de ani, s-a trezit într-o

manier  agresiv . i-a inflamat adep ii, gata s  se arunce în aer, ajuta i
de noi tehnologii din ce în ce mai periculoase.

Este un islam incapabil s  evolueze. Este un monoteism teocratic
în epenit în secolul VII, incompatibil cu monoteismul occidental.
Dup  victoria de la Viena în 1683, aceste dou  realit i s-au ignorat
reciproc; ast zi se înfrunt  din nou.

De ce este imposibil  coabitarea?
Pentru c  societ ile libere occidentale sunt întemeiate pe

democra ie, pe suveranitatea poporului. Islamul este întemeiat pe
suveranitatea lui Allah. Iar dac  musulmanii pretind s  aplice acest
principiu în Occident, atunci conflictul este inevitabil.

Crede i a adar c  integrarea musulmanilor în societ ile
noastre va fi imposibil ?

De la anul 630 dup  Hristos, istoria nu a înregistrat nici o integrare
islamic  reu it  în sânul societ ilor nemusulmane. Privi i la India
sau la Indonezia.

Deci, dac  în rile lor musulmanii tr iesc f  probleme sub
suveranitatea lui Allah, dimpotriv , în Occident...

Dac  musulmanul imigrant din Occident continu  s  adere la un
asemenea principiu i refuz  valorile noastre etice i politice, aceasta
înseamn  c  nu se va putea integra niciodat .

i multiculturalismul?
Ce numim noi multiculturalism? Ce înseamn  el? Multicultura-

lismul nu exist . Stânga, care flutur  f  încetare acest termen, nu
tie nimic despre Islam, ea ine discursuri de ignoran i. Chinezul a

continuat s  r mân  chinez chiar i dup  2000 de ani i coabiteaz
pa nic în ora ele noastre cu tradi iile i obiceiurile lui. La fel i
europenii evrei. Nu i musulmanii. În sfera privat  au dreptul de a- i
profesa religia, dar politic trebuie s accepte suveranitatea popular .
Altfel, nu au ce c uta în Occident.

Dac  un ins de stânga v-ar auzi vorbe te astea, v-ar trata drept
xenofob.

Stânga este scandaloas . Nu are curajul de a înfrunta problema.
i-a pierdut ideologia i pentru a p rea progresist  se aga  în mod

ru inos de cauza nefast  a ‘por ilor deschise tuturor’. Solidaritatea

este bun , dar ea nu este de ajuns.
Ce e de f cut?

 fie stabilite reguli i s  se vegheze ca ele s  fie respectate.
Imigra ia în Europa a atins cifre de nesuportat. Orice imigrant trebuie

 primeasc  o viz , documente în regul , o identitate clar . Clan-
destinii, ca i orice persoan  care tr ie te ilegal într-o ar , trebuie
expulza i. Iar cei care r mân nu trebuie s  ob in  dreptul de vot, ci
dac  le acord m acest drept, musulmanii î i creeaz  propriul partid
politic i gra ie ritmului natalit ii lor, mortal pentru noi, peste 30 de
ani vor avea majoritatea absolut . Iar noi, deveni i minoritari la noi
acas , vom fi obliga i s  tr im sub legea lui Allah, sharia. Am tr it 30
de ani în Statele Unite. Am beneficiat de toate drepturile, cu excep ia
dreptului de vot. i totu i am tr it foarte bine.

i în ce prive te debarc rile masive de imigran i pe rmurile
noastre?

Fiecare urgen  are etapele sale. Noi am ajuns în ultimul stadiu:
cel de r zboi. Trebuie trimise avioane asupra coastelor libiene, trebuie
scufundate ambarca iunile lor goale. Este singurul mijloc de descu-
rajare a invaziei asupra Europei. Dup  dou  trei atacuri vor renun a.
Astfel, dac  vor dori s  intre în Italia, vor trebui s  g seasc  alte c i,
mai u or de controlat.

Unii intelectuali sus in c  tot Occidentul este responsabil...
Sunt intelectuali stupizi, autodistructivi. tiu i eu c  Inchizi ia a

fost o oroare. Dar aceast  perioad  de fanatism Occidentul a dep it-
o de secole. Islamul nu. Islamul este incapabil s  evolueze i va

mâne mereu anchilozat în secolul VII. Este o lume imobil , care
nu a intrat niciodat  în societatea industrial , nici m car rile cele
mai bogate, ca Arabia Saudit . Au petrol i averi colosale, dar nu
produc nimic, i cump  din str in tate toate produsele finite.
Simbolul economiei lor nu este produc ia, ci pia a, ‘suk’.

Unii zic c  contactul, schimbul între civiliza ii diferite ar fi o
surs  de bog ie.

Dac  exist  un respect reciproc i voin a de a tr i împreun ,
atunci ar putea fi a a.

Altminteri, nu este nici o bog ie, ci r zboi. Un r zboi în care
arma cea mai puternic , demografia, este de partea lor.

i Europa ce face?
Europa nu exist . Nu s-a mai v zut o institu ie politic  mai stupid

decât aceast  Europ . Favorizeaz  imigra ia persoanelor, gata s
munceasc  pentru un salariu mai mic decât cel al mâinii de lucru
europene, devastând astfel economia continentului, favorizând
omajul concet enilor no tri i s cia.

Cum ar ar ta Europa dvs ideal ?
O Europ  confederal , compus doar din primele apte state

membre, al c rei Pre edinte ar trebui s  fie i directorul B ncii
Europene i o singur  Curte Suprem , ca în Statele Unite. Europa
actual  a Bruxelles-ului, care num 28 de state (curând doar 27)
i 28 de limbi diferite este o entitate defunct .

Aceast  Europ  care vrea s  continue s  se extind , integrând
i ri musulmane, dar în acela i timp ne tiind cum s  se apere în

fa a fanatismului islamic, este ridicol i iresponsabil .
Cum se va termina povestea asta cu Islamul?
Când am ajuns la bomba uman , la martiriul în numele lui Allah,

aceasta înseamn  c înfruntarea se apropie de punctul culminant.

UN INTERVIU SENZA|IONAL
Politologul italian Giovanni Sartori a murit pe 4 aprilie,

la vârsta de 93 de ani. Cu dou  luni înainte, el acorda pentru
Il Giornale un interviu senza ional.






