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Notă
Scopul acestei mici „enciclopedii” este de a restaura valoarea, de a oferi
modele, de a da seamă de marii oameni născuţi printre români, de a pune o piatra
la temelia unui principiu din viaţa unui popor, poziţionat în calea tuturor intereselor.
Acolo unde am găsit texte, despre oamenii de seamă selectaţi, provenind de la
valori certe precum: Eliade, Eminescu, Noica, Halipa, Iorga, Istrati, Prodan,
Rebreanu, Ţuţea, le-am utilizat. Ne-am folosit de părerile marilor noştri oameni de
cultură, citându-i adesea. Fie că s-a mers sistematic pe descrierea personalităţii şi
operei, fie că nu, autorii au dorit să evidenţieze chintesenţele. De exemplu, la Emil
Racoviţă am preferat un text de Eliade, care vede dincolo, în adâncurile
cercetărilor întemeietorului speologiei, în locul calchierii unor informaţii „standard”.
Fiecare autor a avut libertatea de a gândi şi propune textul care i s-a părut cel mai
potrivit, chiar dacă astfel s-a ajuns la texte inegale ca lungime, structură sau
organizare. În ceea ce ne priveşte, am urmărit ansamblu, în care amănuntul se
subsumează întregului. Unele personalităţi „necunoscute” sau relativ puţin
cunoscute au spaţii generoase în volum, de exemplu Ştefania Mărăcineanu descoperitoarea radioactivităţii artificiale - nici nu apare în ultimul Dicţionar
Enciclopedic în care despre Augustin Maior se copiază propoziţii fără sens astăzi
iar Nicolae Tesla nu figurează cu principala sa invenţie - curentul alternativ! Nu
toate greutăţile au fost surmontate deoarece anumite fenomene istorice nu sunt
fundamentate încă documentar, alte procese sunt în curs de reevaluare după
perioada comunistă. Anumite personalităţi beneficiază doar de o literatură
hagiografică, nu au apărut încă sintezele. Am operat, totuşi, o deschidere care,
poate, va rodi într-o lume mai tânără. Cele 70 de valori aparţin următoarelor
categorii: ştiinţă şi tehnică, cultură şi artă, valori morale şi lideri. Am adus astfel în
atenţia cititorului atât creatorii din artă, cultură sau ştiinţă cât şi caracterele care au
marcat istoria românească (Brâncoveanu, Grigore Ghica III, corifeii şcolii Ardelene,
Eminescu, Vulcănescu, Maniu, O.Ghibu, E.Haţiegau, Ţuţea, Goma, Elisabeta
Rizea, Calciu Dumitreasa, Steinhart, I.D.Sîrbu, Pantelomon Halipa, Istrati, A.VaidaVoevod, oamenii fenomenului rezistenţei din munţi şi antisovietice de peste Prut.
Prezenta enciclopedie preia o parte din textele de prezentare ale
personalităţilor din proiectul virtual „Mari Valori Româneşti” (http://creatori.ro). Acel
proiect a început ca o reacţie la un produs îndoielnic, ca formă şi conţinut, care
trebuia să evidenţieze marii români în concepţia contemporanilor. Am introdus
criterii şi rigoare: am selectat personalităţile care se supun votului, am exclus
criteriile politice, am propus un sistem de vot multiplu care să înlăture pe cât posibil
subiectivismele, am restricţionat posibilitatea votului fraudulos. În fine, rezultatul e
cu totul şi cu totul altul decât cel stabilit în proiectul anterior, realizat pe bani publici.
Un fir străbate întrega construcţie: marea creaţie anonimă, şlefuită multe
milenii – formele precreştine esenţializate şi abstractizate geometric, gândul lui
Blaga, care aşteaptă creatori culţi pentru valorificare, creatori care să-i continue pe
Eminescu, Blaga, Enescu, Brâncuşi, Noica ...
Octavian Căpăţînă
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Şcoala Ardeleană
Ce-i mâna, ce-i întărea, ce-i întărâta? Numai credinţa singură.
O credinţă cum nu se mai găseşte decât în faptele apostolilor.
din „Gândirea românească în Transilvania, în secolul al XVII-lea", de Lucian Blaga

Samoil Micu Clain s-a născut la Sadu
(judeţul Sibiu) în 1745, un an după izgonirea
unchiului său Inochentie din scaunul
vlădicesc. A scris, multe lucrări, dintre care
amintim: „Gramatica”, „Aritmetica”, „Logica”,
„Metafizica”, „Legile fireşti”, „Canoanele tuturor
săboarelor
în
beserica
Răsăritului”,
„Învăţăturile Sf. Ciril de la Ierusalim”,
„Învăţăturile lui Toma de la Kempis”, „Viaţa şi
fabulele lui Isop”, „Cuvintele ale Sf. Ioan Gură
de Aur”, „Istoria schismei între besearica
Răsăritului şi a Apusului”, „Teologia
moralicească”, „Istoria, lucrurile şi întâmplările
Românilor pe scurt aşezată”; a tradus „Biblia”
din greceşte; a adunat materialul pentru
„Elementa linguae Daco-Romanae sive
Valachicae” completată de Gheorghe Şincai.
„...poate cel mai harnic tălmăcitor pe care
l-a cunoscut literatura noastră, a dovedit,
precum vom vedea, prin traducerile sale, un
simţ cu totul excepţional pentru genuitatea limbii româneşti. În general el s-a alipit
în scrierile sale graiului vorbit cu o dragoste pătimaşă, în stare prin puterea ei să-l
ferească de toate acele ciudate păcate împotriva naturii, de care pe bună dreptate
pot fi învinuiţi latiniştii de mai târziu. ... Eforturile lui Samoil Clain merg spre
întemeierea unui grai filozofic românesc, a unui grai ce nu se mulţumeşte cu
asimilarea neologistică, ci încearcă să regândească lucrurile, filozofic, pătrunzând
până la rădăcinile proprii graiului nostru. ... El nu va folosi neologismul decât atunci
când pentru redarea unui termen nu se găsea în limba românească vorbită de
popor nici un echivalent. ”
Gheorghe Şincai s-a născut la Sămşud (judeţul Mureş), în 1754. În 1774
predă la Blaj retorica şi poetica. În 1779, împreună cu Petru Maior, îşi ia la Roma
titlu de doctor în filozofie şi teologie. A scris, între multe altele şi „Chronica
românilor şi a mai multor neamuri" despre care un cenzor al vremii, alarmat, scria:
„Cartea e demnă de foc şi autorul de furci (Opus igne, author patibulo digni)"!
„Luciditatea, cu care Şincai ţine să pună, uneori, în lumină, tendinţele de
exploatare, ce rânjesc de sub pretexte spirituale, este impresionantă prin
incoruptibilitatea ei. ... La anul 1601 al Cronicii, Şincai scrie: <<Dosithei, patriarhul
Ierusalimului venise în Ardeal la Braşov, cât să ceară milă de la creştini,
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cât să-şi vândă indulginţele sau iertările de păcate, de care şi tatăl meu Ioan Şincai
îşi cumpărase una cu 40 de lei, ca să i se pună pe piept când se va asturca, dară
eu n-am lăsat să i se pună, bine ştiind că darul lui Dumnezeu nu se poate vinde pe
banii.>> ... Nu odată Şincai arată în Cronica sa cât de lumeşti au fost interesele, de
care s-au lăsat îndrumaţi creştinii în cursul veacurilor. <<Creştinii în timpurile de
acum (1236) se mânca unul pe altul, şi aceasta o făcea din îndemnul arhiereilor
celor mari, carii numai întru aceea se sârguia, că să-şi lăţească domniile, iar nu
adevărul, nici credinţa şi dragostea creştinească>>. Nu găsim în sufletul lui Şincai
nimic din acel “fanatism” al unora dintre intelectuali români de mai târziu uniţi cu
biserica Romei. El, unitul, îşi păstrează obiectivitatea chiar şi în chestiunile istorice,
care pentru o conştiinţă catolică erau dintre cele mai delicate. ... Oportunitatea
formelor instituţionale ale confesiunilor bisericeşti Şincai o aprecia în perspectiva
politică. ... Scriind bunăoară despre unirea românilor din sudul Dunării cu Patriarhia
Romei sub domnia lui Ioniţă (la 1201), Şincai îşi exprimă regretul că românii din
sudul Dunării n-au rămas uniţi cu biserica Romei, căci prin aceasta ei ar fi fost mai
apăraţi ca naţionalitate ...” .
Petru Maior s-a născut la Căpuşul de Câmpie (judeţul Mureş), în 1761. În
1774 pleacă la Roma unde îşi ia doctoratul în filozofie şi teologie (1779). A scris,
între multe altele şi „Învăţătura firească pentru surparea superstiţiei norodului” şi
cartea de drept bisericesc „Procanonul”.
„Maior trece numaidecât la dezbaterea chestiuni pretinsului primat al
apostolului Petru şi la discuţia textelor pe care biserica romano-catolică îşi
întemeiază pretenţiile de dominare a bisericii. Petru Maior decide categoric:
<<Puterea şi stăpânirea ce e dată Bisericii asemenea şi întocma iaste întru toţi
apostolii>>. Prin chemarea şi învestirea apostolilor cu darul sfântului duh din partea
lui Iisus Cristos nu s-a dat nici unuia prerogative sau autoritate mai mare decât
celorlalţi. ... În partea a doua a lucrării (Procanonul) Petru Maior încearcă să
demonstreze că darul infailibilităţii îl are biserica, iar nu papa, şi anume numai
biserica în calitatea ei de adunare a arhiereilor şi exclusiv în chestiuni dogmatice.
Iisus Cristos a adus în lume o învăţătură religioasă morală; el a împărţit darul
Sfântului Duh apostolilor şi urmaşilor acestora şi le-a dat împuternicirea ca în sobor
să poată decide în toate chestiunile de credinţă.”
Ion Budai-Deleanu s-a născut în Cigmău (judeţul Hunedoara), în jurul anului
1760. Din 1777 urmează la Viena facultatea de Drept şi de Teologie! A scris, între
altele şi „Combaterea notelor cu privire la petiţia naţiunii române” publicate la Cluj,
în 1791, „Kurzgefasste Bemerkungen uber Bukovina”, „De originibus populorum
Transilvaniae commentatiuncula cum observationibus historico-criticis”, „Temeiurile
gramaticii româneşti”, „Lexicon românesc-nemţesc” şi poemele „Trei Viteji” şi
„Ţiganiada”.
„ ... una din împrejurările care au înlesnit lui Budai-Deleanu să continue
atitudinea de frondă şi în perioada de reacţiune conservatoare post-iosefină, a fost
fără îndoială pasiunea sa creatoare, şi încă într-un gen literar menit să stârnească
râsul eliberator.”
O.C. Citatele sunt din volumul „Isvoade” a lui L.Blaga
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Tudor Arghezi
Pe numele său adevărat Ion N.
Theodorescu, Tudor Arghezi s-a născut
în 1880, la Bucureşti. Are, cum îi plăcea
să recunoască, rădăcini olteneşti, în
Cărbuneşti, judeţul Gorj. Copilăria sa nu
este una tocmai fericită. Este obligat să
lucreze precum custode şi băiat de
prăvălie. De la 19 ani, până în 1904,
merge la mănăstirea Cernica, această
perioadă dovedindu-se ulterior una ce şia pus foarte mult amprenta asupra
scrisului său. Călătoreşte în Elveţia,
Franţa şi Italia. Totuşi din 1910 existenţa
sa de rătăcire se încheie brusc. Din 1948
se retrage din viaţa publică la Mărţişor,
cărţile sale fiind interzise de regimul
comunist. Reabilitarea sa se va face
încet, dar nu vor lipsi nici compromisurile
cu regimul. Din mărturii aflăm că s-a păstrat o fire ce nu îşi pierde deloc
prospeţimea, dovedind de multe ori o personalitate electrizantă şi plină de umor. (v.
Lucia Ivanescu „L-am cunoscut pe Tudor Arghezi“, Editura Eminescu, Bucureşti,
1981).
Este cunoscut în primul rând ca poet, dar este şi unul dintre cei mai mari
pamfletari. A publicat, de asemenea, şi proză. Debutează cu versuri în 1886, cu
pseudonimul Ion Theo, în „Liga ortodoxă“ a lui Al. Macedonski, care îi intuieşte
imediat talentul. Primul volum de versuri îi apare destul de târziu, la vârsta de 47
de ani, cu un titlu căutat: „Cuvinte potrivite”. În 1955 este ales membru al
Academiei Române şi, ca o încununare deplină a activităţii sale, în 1965, primeşte
Premiul Herder, supranumit şi Nobelul Estului, printre scriitori români care au mai
primit acest premiu numărându-se: Nichita Stănescu, Adrian Marino, Ana
Blandiana sau Marin Sorescu.
La început poezia sa este rău înţeleasă, pentru că depăşeşte cu mult orizontul
de aşteptare al cititorilor. Şerban Cioculescu este unul dintre primii săi apărători. El
pare să-i înţeleagă demersul poetic, descoperind că există o nepotrivire între
„sinteza propusă de poet şi facultatea de percepţie lirică a cititorului.“ (v. Şerban
Cioculescu, „Introducere în poezia lui T. Arghezi“, Ediţia a II-a, Editura Minerva,
Bucureşti, 1971). Printre criticii care şi-au mai exprimat părerea se numără George
Călinescu, Nicolae Balotă, Ovid S. Crohmălniceanu, Nicolae Manolescu, Ion
Negoiţescu, Dumitru Micu, Ion Pop şi alţii. Trebuie subliniat faptul că vocea întregii
critici a înclinat spre o aşezare în etajele superioare ale poeziei româneşti, foarte
aproape de Mihai Eminescu.
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Poezia argheziană se pliază foarte bine pe categoriile negative teoretizate de
germanul Hugo Friedrich în „Structura liricii moderne”. Arghezi sfidează universul
comun, cultivă, după expresia aceluiaşi Friedrich, o frumuseţe bizară, diformul,
urâtul, grotescul, absurdul, cu alte cuvinte, anormalitatea, devenind principii de
bază ale poeziei sale. Îmbrăţişând estetica urâtului, el se afiliază mişcării
simboliste. (v. analogia „Florilor de mucigai” de Arghezi cu „Florile răului” de
Charles Baudelaire). Poezia este mutată spre periferie, în lumea mahalalelor, a
hoţilor, a puşcăriilor: „În frig şi noroi/ Trec hoţii-n convoi, câte doi,/ Cu lanţuri târâş
de picioare,/ Muncindu-se parcă-n mocirli de sudoare“ (poezia „Cina”), a beciurilor
cu morţi: „În beciul cu morţi, Ion e frumos,/ Întins gol pe piatră cu-n fraged surâs,/
Trei nopţi şobolanii l-au ros/ Şi din gura-i băloasă-i cade sacâz.“ (poezia „Ion Ion”).
Poezia este supusă unui proces alchimic, de distilare: „Din bube, mucegaiuri şi
noroi,/ Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi.“ (poezia „Testament”).
Lirica sa religioasă şi a autodefinirii din „Psalmi“ păstrează o imagine arhetipală
a divinităţii, poetul devine un creator într-un sens profund religios. Este preocupat
de cuvânt, încearcă să-i dea semnificaţii noi. Nicolae Balotă îl numeşte un
„meşteşugar“. Poezia pentru copii, poezia boabei şi a fărâmei, populată de
universul mărunt, este cea care ar putea explica cel mai bine mecanismele de
funcţionare ale unei poezii în care predomină caracterul ludic şi, pe alocuri,
persiflant:
„Câtu-i Dumnezeu de mare
N-are trei clase primare.
La citit se-mpiedică,
Nu ştie-aritmetică.
...
Ştie-atât: numai să facă
La oleacă, pune-oleacă.
Face oameni şi lumină
Din puţin scuipat şi tină,
Şi dintr-un aluat mai lung
Scoate luna ca din strung.“ (poezia „ABECE”).
Este şi motivul pentru care poezia sa, ataşată, ca formulă, unui modernism în
general închis după sloganul „artă pentru artă“, îşi găseşte multiple breşe prin care
poate „respira“ lejer.
Este cunoscută, de acum, şi părerea lui Mircea Cărtărescu, din „Postmodernismul românesc”, care sesiza că lirica argheziană se construieşte pe „fondul
rezidual al unei poezii mai vechi“, acelaşi poate pe care ar trebui să se
construiască şi poezia postmodernă. El afirmă că Tudor Arghezi este un modernist
atipic ce ar putea fi luat drept „precursor“ al poeţilor postmoderni. Este, într-adevăr,
poetul care schimbă profund paradigma poeziei la noi, el rupe în forţă vraja
romantismului sobru şi remodelează, după legi proprii, universul poetic existent.
Formula sa, deşi cu influenţe din mai multe curente literare, rămâne una dintre cele
mai originale din literatura română.
S.G.
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Simion Bărnuţiu
Născut într-o familie de învăţător, Simion
Bărnuţiu, un strălucit student şi apoi profesor
de filosofie la Blaj, ajunge ideologul revoluţiei
de la 1848. Bărnuţiu ajuns în fruntea mişcării
naţionale de emancipare, devine principalul
ideolog al stăvilirii măsurilor de maghiarizare
forţată a românilor din Transilvania. Lucrarea
sa „O tocmeală de ruşine şi o lege
nedreaptă” (1842), care a circulat în
manuscris, a constituit baza gândirii şi
făptuirii sale ca făclie călăuzitoare a
revoluţiei românilor. Ideile naţionale din
aceasta lucrare le vom găsi încrustate în
marele său discurs din 2/14 mai 1848rostit în
catedrala Blajului: „Dacă şi-au pierdut limba
oarecare popor, şi-au pierdut deodată
caracterul şi naţionalitatea sa” scria Bărnuţiu
în 1842, iar în 1848 îşi completează
cu
„proclamarea
gândirea
naţională
românilor ca naţiune independentă şi de sine stătătoare care şi-a scuturat jugul
etnic şi a înlăturat iobăgia feudală, chemând totodată naţionalităţile conlocuitoare
la convieţuire paşnică: naţiunea română dă de ştire că, voind a se constitui şi
organiza pe temelie naţională, n-are cuget duşman în contra altor naţiuni şi le
recunoaşte acelaşi drept şi voieşte a-l respecta cu sinceritate, cerând respect
împrumutat după dreptate; prin urmare, nici nu va suferi a fi supusă altora, ci
voieşte drept egal pentru toate”.
Filosoful D. D. Roşca a văzut în marele discurs al lui Simion Bărnuţiu expresia
de cugetător european a acestuia. Libertatea este pentru Bărnuţiu o lege de
neocolit: „libertatea cea adevărată a unei naţiuni nu poate fi decât naţională”.
Libertatea şi naţionalitatea sunt noţiuni de nedespărţit, căci „cu persoana naţiunii
deodată se naşte şi libertatea ei”. Libertatea e condiţia primordială a culturii, e
bunul suprem al oricărui popor. Iar libertatea numai naţională poate fi. Simion
Bărnuţiu demonstrează ca uniunea forţată a Transilvaniei cu Ungaria este
nedreaptă şi antidemocratică. Era de fapt un rapt teritorial al Ungariei care trecea
peste voinţa majorităţii locuitorilor din Ardeal. Curentul antiunionist al românilor pe
care l-a patronat Bărnuţiu a constituit transferarea în plan practic a ideilor sale
filosofice. Această orientare însemnă în ultima analiză apărarea fiinţei naţionale
româneşti din Transilvania. Deşi un om blând şi timid ca şi constituţie spirituală, în
vâltoarea revoluţiei devine un gigant nestăpânit care, aşa cum scrie Gheorghe
Sion, „la cuvintele de patrie, naţiune, românism el se entuziasma ca un poet, figura
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lui lua un aer de om inspirat, de profet, vorba lui un accent simpatic şi dureros,
căutătura lui zvârlea scântei de curaj...”
Stăpânirea încerca cu laşitate să-l captureze dar fără succes. În Comitetul
Naţional Român de la Sibiu, Simion Bărnuţiu stă la cârma revoluţiei române.
Revoluţia românilor din Transilvania a avut două obiective majore: 1)desfiinţarea
iobăgiei şi 2)împiedicarea anexării forţate a Transilvaniei la Ungaria şi deci
stoparea maghiarizării. Obiectivele au fost realizate şi contribuţia lui Bărnuţiu la
izbânda revoluţiei democratice române a fost esenţială. Înăbuşirea revoluţiei, de
către forţele conservatoare maghiare îl determină pe Bărnuţiu să emigreze în Ţara
Românească. Sprijină apoi acţiunea celor mai luminaţi români de a realiza o
Românie Austriacă (prin unirea Transilvaniei, Bucovinei, Banatului, Crişanei şi
Maramureşului) însă fără succes. Se duce în 1852 la studii în Italia, şi în 1854 se
stabileşte la Iaşi ca profesor de logică. Aici, probabil în urma unor contacte din
Italia, devine francmason într-o lojă din Iaşi. Are bucuria să trăiască marea
împlinire de la 1859, a unirii Moldovei şi Munteniei. În mai 1864 se întoarce
muribund acasă. În drum, pe Valea Almaşului, la Treznea, judeţul Sălaj, îşi dă
obştescul sfârşit.
N-au fost studiate încă îndeajuns cursurile sale privind „Dreptul public al
românilor”, care contribuie şi ele, în măsura în care sunt cunoscute la propăşirea
cauzei naţionale. Puterea sa de predicţie, hotărârea sa de a lupta curajos şi fără
preget pentru eliberarea poporului său de sub jugul feudal şi etnic îl îndreptăţesc la
un loc de onoare în Panteonul Naţiunii.
G.N.
„Fraţi români ... De este vreun român aci de faţă care n-ar fi ales Gazeta de Pesta,
pentru acela mai repeţesc că, de când începu a ieşi astă gazetă, redactoarele ei
Ludovic Kossuth strigă neîncetat, cu versul tunetului, cătră toţi ungurii: <<Să
properăm, să properăm, să ungurim pe toţi croaţii, românii şi şchiaii, că de nu
pierim!>> ... încât comitele Széchenyi, cel dintîi apostol al ungurirei, e constrâns ai dumiri furia şi a-i striga: <<Să nu-i constrângem cu foc şi cu fier, ci să-i recepem
în constituţiune, ca şi ei să ne receapă pe noi, adecă Iimba noastră>>. Nicoară
Wesselényi dă sfat ungurilor că: <<numai acei români să capete drepturi de
cetăţean, cari se vor face ungúri>> … Iacă ce voiesc ungurii şi care e scopul lor! …
Fiindcă naţiunea, ajungând conştiinţa libertăţii, … cu jurământ încă să o întărească,
adecă: Adunarea să depună jurământ în numele a toată naţiunea liberă, cum că
niciodată nu se va lepăda de naţionalitate-şi, ci o va apăra în etern cu puteri unite,
în contra tuturor duşmanilor şi pericolelor, şi cu puteri unite va lucra pentru viaţa,
onoarea, culturală şi fericirea ei în toţi timpii venitori!” ... (Aici strigară mai mulţi din
Adunare: <<Dară să ne unim, să numai fie uniţi şi neuniţi între români>>) ... Uniţivă cu poporul toţi, preoţi, noveri, cetăţani, învăţaţi, şi vă consultaţi cu un cuget
asupra mijloacelor reînvierii naţionale, pentru că toţi sunteţi fii acelorleaşi mame, şi
cauza este comună. Ţineţi cu poporul toţi, ca să nu rătăciţi, pentru că poporul nu se
abate de la natură, nice nu-l trag străinii aşa de uşor ...”
Bărnuţiu, 2 mai 1848, în şedinţa preliminară Adunării Naţionale, din catedrala de la Blaj
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Victor Babeş
S-a născut la 28 iulie 1854 în Viena. A studiat
medicina la Budapesta şi Viena, unde a obţinut şi
doctoratul în medicină (1878). S-a specializat la
Munchen, Heidelberg, Strassburg, Paris şi Berlin (18821886). Şi-a luat docenţa în 1885 la Budapesta. Este
asistent (1874-1881) şi profesor (1885-1887) la
facultatea de Medicina din Budapesta, la catedra de
histopatologie. Este profesor de anatomie patologică şi
bacteriologie la facultăţile de medicină din Budapesta
(1885-1887), Bucureşti (1887-1926) şi Cluj (1919). A
fondat Institutul de Patologie şi Bacteriologie din
Bucureşti, în 1887, primul Institut de cercetări ştiinţifice
din România, unde a organizat primele centre de
vaccinare antirabică din lume, după cel creat de Pasteur
la Paris. A participat la organizarea Universităţii din Cluj, fiind numit în corpul
profesoral al facultăţii de Medicină (1919). Este în acelaşi timp şi primul director al
Institutului de anatomie, histologie patologică şi microbiologie a Universităţii
clujene. A adus contribuţii experimentale de fiziochimie şi microbiologie în studiul
mediului şi epurarea apei potabile la Bucureşti.
Victor Babeş are contribuţii primordiale în studiul turbării, leprei, difteriei,
tuberculozei şi pelagrăi. A studiat morfologia şi activitatea patogenică a bacilului
leprei, a bacilului Koch, streptococului, a enterobacteriaceelor. A descoperit
corpusculi virotici din celulele creierului animalelor turbate, corpusculii BabeşNegri. A perfecţionat tehnica pasteuriană de tratament a turbării. A descoperit şi
individualizat alţi 50 de germeni patogeni. A precizat etiologia hemoglobinuriei
boilor şi a cârceagului oilor, afecţiuni numite “babesioze”, iar piroplasmidele
patogene respective, au primit numele de “babesii”.
A preparat diferite seruri şi vaccinuri pentru prevenirea şi combaterea, în
masă, a unor boli transmisibile. A fost un promotor al concepţiei patomorfologiei
procesului infecţios. Este precursor în domeniul seroterapiei şi unul dintre primii
cercetători care au remarcat fenomenul variabilităţii microbiene, mai ales la bacilii
difteric şi tuberculos. A arătat ca unele microorganisme pot elibera substanţe
capabile să modifice mediul de cultură astfel încât să înhibe creşterea şi
nocivitatea altor microorganisme, fenomen pe care se bazează antibioterapia. Fapt
ce se va confirma peste o jumătate de secol!
A publicat, în premieră mondială, împreună cu savantul francez A. V. Cornil
primul tratat sistematic de microbiologie (1885). A publicat numeroase tratate în
franceză şi germană. A primit numeroase premii şi distincţii internaţionale, a fost
ales membru al mai multor academii ca răsplată a excepţionalei sale contribuţii la
progresul medicinii. S-a stins din viaţă la 19 octombrie 1926, la Bucureşti.
F.M.
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Lucian Blaga
Cel mai mare filosof al culturii române şi unul dintre cei
mai mari scriitori români şi europeni ai secolului al XX-lea.
Născut la 9 mai, 1895, în Lancrăm, lângă Alba Iulia, într-o
familie de preoţi, şi-a făcut educaţia liceală la Braşov
(1906-1914) şi a absolvit studiile teologice la Sibiu, în
1917. Între 1917 şi 1920 a studiat filosofia la Universitatea
din Viena, unde şi-a obţinut doctoratul cu o teză despre
cultură şi cunoaştere. S-a impus, ca poet excepţional, încă
de la primul volum, din 1919, fiind salutat de Nicolae Iorga
drept „nepreţuit dar spiritual al Transilvaniei pentru
România”, cu prilejul Marii Uniri. A lucrat în diplomaţia
română, la Varşovia, Praga, Lisabona, Berna şi Viena şi a
fost ales membru al Academiei Române în 1937. Din 1939
a fost profesor de filosofie la Universitatea din Cluj, până
în 1948, când a fost exclus de noile autorităţi şi încadrat pe un post modest de
bibliotecar. Până la sfârşitul vieţii sale, în 1960, nu a mai putut publica în România
nici un volum de poezie, teatru sau filosofie. Destinul potrivnic de după al II-lea
Război Mondial a avut efecte devastatoare şi asupra ecoului operei sale în
străinătate. În 1956, la iniţiativa unor mari personalităţi din Italia, Franţa şi din
diaspora română, a fost propus, totuşi, pentru Premiul Nobel în Literatură, pe care
nu l-a putut obţine, în principal, din cauza opoziţiei Academiei Române, din timpul
respectiv. Prima traducere din opera sa filosofică s-a efectuat în Italia, încă în
1946, cu prefaţa elogioasă filosofului, Antonio Banfi, dar impactul volumului a fost
minimalizat din cauza efectelor Războiului. Prima culegere de ansamblu, într-o
limbă străină, din opera sa poetică l-a prezentat ca pe „unul din cei mai mari poeţi
expresionişti“ europeni (Mágikus Virradat, Budapesta, 1965).
M.B.

O viziune a lui Blaga şi calculul paralel
Apariţia calculatoarelor de azi a fost pregătită acum o jumătate de secol, iar
unul din conceptele care a permis dezvoltarea maşinii de calcul, a fost al lui
Neumann şi anume conceptul de secvenţialitate a operaţiilor elementare - lansat în
1945. Aceste operaţii elementare pot, conform unui program, modela orice
operaţiuni logico-matematice. Secvenţialitatea - concept simplificant, extrem de
fertil începutului - era, în fond, o grava mutilare a naturii umane pe care maşinile de
calcul încercă să o imite. Din generaţie în generaţie evoluţia calculatoarelor
erodează acest concept, părăsindu-l conştient sau nu. Se trece de la o procesare
pas după pas, secvenţială, la o procesare paralelă, multiplă. Un calculator al anilor
'70, IBM 360 (Felix 256) - avea anumite concepte de paralelism implementate deja.
Azi conceptul de calcul paralel e în plină desfăşurare. În fond se imita omul. Dar
iată o viziune din 1919, pusă pe hârtie în 1946, aşadar contemporană cu, de acum
învechitul concept secvenţial, aparţinându-i lui Blaga: "Făcea corecturi în şpalturi.
Vorbea însă tot timpul cu mine, încât mă miram de repeziciunea cu care
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putea totuşi să facă îndreptările. Concomitent se întreţinea şi cu culegătorii
tipografi care aşteptau câteva rânduri pentru completarea unor goluri la ziar.
Nicolae Iorga da ordine, corecta, se tânguia că i s-a îmbolnăvit unul din copii, scria,
glumea, îmi vorbea. Mă simţeam, în fata unei uzine, ce-şi declanşa subdiviziunile
autonome." Această imagine, descrie un calculator de azi: unităţi autonome de
interfaţa şi memorie lucrând în paralel cu o unitate centrală sau mai multe fiecare
cu memorie proprie procesând în acelaşi timp mai multe sarcini deodată - astfel
încât fiecare utilizator să aibă impresia că "uzina" de calcul este numai la
dispoziţia lui. Blaga s-a ocupat de spiritul unei anumite epoci, cum au fost
romantismul, naturalismul, impresionismul şi expresionismul identificând trăsăturile
esenţiale în muzică, arhitectură, filozofie, pictură, sculptură şi ştiinţă. Dacă în cazul
primelor trei curente enumerate a făcut-o postfactum, cu toate datele pe masă, în
cazul expresionismului a lucrat în timp real. Este de remarcat faptul că pionerii
impresionismului, de exemplu, filozofii E. Mach, H. Bergson, poetul Verlaine,
pictorul Monet sau compozitorul Debussy nu erau conştienţi că aparţin aceluiaşi
stil. Aveau "privirea" mult mai superficială. În cele mai multe cazuri, creatori unui
anumit stil aparţineau aceleiaşi perioade, perioada îmbibată cu un anumit mod de
a vedea şi înţelege lumea. Dar doar un Blaga putea vedea în pictorul german
Matthias Gruenewald (1460-1528), un precursor al expresionismului, un
contemporan artistic cu Van Gogh. Un "Blaga" azi, poate ar reuşi sa radiografieze
esenţele nevăzute ale timpului nostru, spiritul timpului nostru, ca complexitate, ca
acţiune paralelă, suprapusă, integratoare, globală şi ar sesiza esenţa în filosofie,
ştiinţe şi arte. Dacă mai amintim cazuri celebre de lipsă de viziune: Rutherford
descoperitorul atomului nega, în 1933, posibilitatea folosirii energiei atomului,
Edison, inventatorul american mai mult renumit decât „vizionar” exclama că de
acum, „cu apariţia automobilului, s-a terminat cu accidentele de circulaţie”, un
expert american susţinea, cu 6 ani înainte de apariţia maşinii Ford cu numărul 1
milion, „că e o dovadă de înapoiere mintală să-ţi închipui că vor exista trăsuri fără
cai” sau că general Ferdinand Foch, şeful forţelor aliate de pe frontul de vest, din
martie 1918 - nu vedea în avioane o viitoare armă de luptă, ci le „ursea” doar un
viitor sportiv - deducem cât de greu se descifra şi se descifrează viitorul. Este
adevărat, Blaga avea în 1919 „fenomenul Iorga" în faţa - nu a inventat el
fenomenul, dar acest fenomen l-au avut şi alţii în faţa şi n-a rezultat nimic. Viitorul
ca să-l imaginezi trebuie să ai o disponibilitate în plus, să fii mai mult decât
"pregătit" în sens eliadian. Doar aşa, în context universal, putem aprecia valoarea
de sinteză a lucrărilor filozofice ale lui Lucian Blaga. Ajungând aici poate că nu e
lipsit de sens să ne amintim cum vedea filozoful culturii marxismul, în aprigul an,
1944, data publicării „Triologiei culturii”: „Teoria marxistă, cu privire la primatul
economicului, croită după chipul şi asemănarea vieţii proletare din centrele
industriale, şi-ar fi putut găsi desigur şi unele confirmări în felul vieţii ţărăneşti din
apus. În orice caz această teorie, indiferent de valoarea ei de principiu, corespunde
în apus mult mai mult unei stări de fapt, decât în răsărit. Ţăranul român, ca să nu
vorbim decât despre el, fiindu-ne cel mai apropriat, manifestă orientări, care
O.C.
dezmint hotărât primatul intereselor economice ... ”
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Cazul Blaga – o dublă ruşine
Deşi autorităţile comuniste îl considerau pe Blaga un filosof reacţionar, mistic,
agnostic şi iraţional, am citat epitetele asociate filozofului în “Dicţionarul
enciclopedic român” -1962, acesta a fost propus pentru a primi premiul Nobel
pentru literatură, de străini, în 1956, de Rosa del Conte şi de criticul expatriat, Basil
Munteanu,. Basil Munteanu locuia la Paris, unde se refugiase pe considerente
politice, Rosa del Conte avea legăturii cu civilizaţia şi cultura română, fiind
autoarea unei cărţi despre Eminescu. Conte a recunoscut că paternitatea ideii îi
aparţine lui Mircea Eliade. Autorităţile literare din ţară nu au sprijinit în nici un fel
candidatura, ci din contră s-au folosit de servilii agenţi ai „bolşevismului” din Paris
pentru a nu păta imaculata concepţie proletară, în lume, cu resuscitarea
misticismului blagian. Dacă ne amintim de cazul Vintilă Horea (premiul Goncourt)
Securitatea şi-a făcut treaba la Paris. Binecunoscutul premiu literar de aproximativ
1 milion de euro se acordă în foarte multe cazuri pe criterii locale, conjucturale şi
politice. Ca de exemplu, o serie de necunoscuţi, relativ uitaţi şi în ţara lor au primit
premiul cu motivaţii de genul: „... ca o recunoaştere a importanţei sale ca
reprezentant al unei noi faze în beletristica” (1916), „ ... pentru modul autentic în care
descrie viaţa zilelor noastre” (1917), „ ... pentru felul fericit în care a continuat
ilustrele tradiţii ale dramei” (1922), „ ... pentru modul artistic viguros, prin care a
dezvoltat tradiţiile prozei ” (1933), „ ... pentru via sa forţă etică ce a reînoit marea artă
narativă ...” (1955), „ ... pentru poezia lui, care, în limbă, constituie un exemplu de
înaltă spiritualitate şi de puritate artistică” (1956) sau „ ... pentru forţa epică cu care a
zugrăvit motive şi destine din istoria ţării sale” (1961) şamd. Astfel încât mari scritorii
precum: Tolstoi, Cehov, Bulgakov, Caragiale, Istrati, Rebreanu, Arghezi, Eliade, I.
D. Sârbu, Goma sau filozofi precum Blaga, Noica - nu au „eşit” din alambicul al
comitetului Nobel! Acest mod de acordare a distincţiei este în primul rând un atac
la memoria aceluia care dorea doar premierea excelenţei. Ori cel care a făcut
pasul de la copilăroasa şi inoperanta concepţie morfologică a stilului (Alois Riegl,
Leo Frobenius, Oswald Spenler şa) la filosofia culturii, să nu fi făcut în cultura
română (poezie, teatru, jurnal, filozofie) cât au făcut diverşi scritori laureaţi, mai
mult sau mai puţin importanţi, prin literaurile islandeză, albaneză, norvegiană,
greacă, irlandeză, poloneză, engleză, sa? Dar iată de unde până unde a împins
Blaga cunoaşterea fenomenului culturii, cităm: „Morfologia culturii înţelege intuiţia
spaţiului – întâi, ca un factor dominant, exclusiv determinant şi de putere simbolică
al unei culturi sau al unui stil. Şi al doilea: ca un act creator al sensibilităţii
conştiente. ... teoria morfologică ... ni se prezintă în alte privinţe sub un aspect
aproape vulgar-naturalist ... La baza aşa numitului sentiment spaţial specific al unei
culturi sau al unui complex de creaţiuni spirituale, individuale ori colective, stă,
după părerea noastră, un orizont sau o perspectivă, pe care şi-o creează
inconştientul uman, ca un prim cadru necesar existenţei sale. ... Aşadar toţi aceşti
factori, agenţi, potenţe, determinante sau cum voim să-i numim: 1)orizontul spaţial
şi temporal al inconştientului, 2)accentul axiologic, 3)atitudinea anabasică,
catabasică (sau neutră), 4)năzuinţa formativă se grupează, alcătuind împreună
diverse constelaţii. Aceştia sunt factorii de prim ordin, care stau la temelia unui stil.”
O.C.
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Janos Bolyai
Janos Bolyai s-a născut la Cluj
(1802) dar şcolile le-a urmat la
Târgu Mureş
şi la Academia
militară tehnică din Viena (18171822). Zece ani este ofiţer de
geniu .la o unitate din Timişoara
(1823-1833),
după
care
se
stabileşte la Târgu Mureş, unde şi
moare în 1860. Janos Bolyai este
fiul unui alt matematician Farkas
Bolyai, care la rândul lui s-a ocupat
peste 20 de ani de Teoria
paralelelor (postulatul lui Euclid printr-un punct se poate duce o
singura paralela (nesecanta) la o
dreapta data - postulat echivalent
şi cu formularea suma unghiurilor
intr-un triunghi este 180˚). Janos
Bolyai a fost rugat de tatăl său,
care pierduse 20 de ani cu Teoria
paralelelor fără să ajungă la un
rezultat, să nu mai piardă timpul!
Dar fiul n-a ţinut cont de acest sfat,
s-a ocupat temeinic de problema şi
a ajuns la rezultat încă de foarte
tânăr: la 21 de ani. Janos Bolyai
ne lasă o singură lucrare matematică, de fapt un mic adaus publicat odată cu
publicarea în 1832 a lucrării „Tentamen juventutem studiosam în elementa
matheseos purae” (încercare de iniţiere a tineretului în elementele matematicii
pure) a tatălui său. Acest supliment scris în limba vremii, latină, numit chiar
„Appendix, Scientia spatii absolute exhibens”, este conceput încă din 1823. La 3
noiembrie 1823 tânărul ofiţer cantonat în Timişoara, îi scrie tatălui său următoarele:
„Dragă tată, am scos lucruri atât de măreţe, că eu însumi sunt uimit şi ar fi o
pagubă de neiertat dacă s-ar pierde; dacă ai să vezi, tată, ai să-ţi dai seama; acum
nu pot spune mai mult decât atât, că din nimic am creat o lume nouă, tot ce am
trimis până acum este numai ca o casă de carton pe lângă un turn.” Într-o
încercare de punere în valoare a rezultatului său, Ianos Bolyai a trimis, spre
publicare, lucrarea lui Carl Friedrich Gauss, care fusese coleg la Gottingen cu tatăl
său. Acesta însă nu a publicat lucrarea şi nu a făcut nimic spre a o face cunoscută.
Calitatea umană a lui Janos Bolyai rezultă dintr-o lucrare de interes general,
social şi filozofic: „Teoria fericirii” în care îşi dezvăluie un crez umanist,
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crez absolut contrar practicii rasiste, feudale, hungaristice a vremii sale – şi anume
că fericirea omului este dependentă de fericirea întregii omeniri.
***
Până în secolul 19 nu era formulată observaţia că axioma de paralelism este
independentă de celelalte axiome. Majoritatea matematicienilor considerau
această propoziţie demonstrată prin opera lui A. M. Legendre, din 1794, deşi
acesta admitea, în 1833, că demonstraţiile sale au anumite lacune. Între timp un
jurist, Schweikart a observat că o geometrie în care suma unghiurilor unui triunghi
este mai mică de 180˚ este posibilă şi a comunicat în scris acest lucru lui Gauss. În
1816 Gauss a stabilit cele mai importante teoreme punând bazele trigonometriei
hiperbolice. Dar despre acestea s-a aflat mult mai târziu, după moartea sa (1855),
dintr-o scrisoare adresată de Gauss lui Bessel, datată în 1829. În fine, „gloria” de a
fi publicat primul sistem de geometrie neeuclidiană ii aparţine lui Lobacevschi în
lucrarea „Despre bazele geometriei” publicată în 1830 şi era de fapt reluarea uneia
din 1926, prezentată universităţii din Cazan (Rusia). După ce D. Rieman a
introdus, în 1854, geometria eliptică; geometriile hiperbolică şi eliptică au fost
denumite împreuna, neeuclidiene.
Appendixul lui Bolyai constituia o geometrie absolută, independentă de axioma
de paralelism. Se numeşte „absolută" geometria bazată pe axiomele de incidenţă,
de ordine, de egalitate şi continuitate. Bolyai admite că printr-un punct dat, sunt
posibile mai multe nesecante unei drepte date, evidenţiază caracterul global al
noţiuni de paralelism, introduce cercul şi sfera limită (oriciclul şi orisfera) şi arată că
pe orisferă este posibilă o geometrie „euclidiană” în care oriciclele joacă rolul
dreptelor. A arătat că geometria euclidiană reprezintă, în cadrul geometriei sale un
caz particular. Bolyai a creat trigonometria hiperbolică şi a calculat lungimea şi aria
cercului, efectuând diverse construcţii geometrice, arătând că în unele cazuri
cuadratura cercului este posibilă în noua geometrie.
A pus de asemenea bazele geometriei diferenţiale hiperbolice. Autorul
urmăreşte consecvent o formulare comună geometriilor euclidiene şi neeuclidiene
în sensul dat de el noţiunii de absolut. Bolyai prezintă teorema lui Pitagora sub o
formă comună cazului euclidian, hiperbolic sau eliptic. În concluzie, arată că fără o
ipoteză suplimentară, nu putem să decidem dacă în realitate este valabilă
geometria euclidiană sau cea neeuclidiană; totul depinde de determinarea
numerică a unităţii k, cu care se măsoară curbura spaţiului. Geometriile
neeuclidiene au jucat un rol hotărâtor în extinderea tot mai largă. a noţiunii de
spaţiu. Teoria relativităţii restrânse, din 1905, a lui Albert Einstei este construită pe
geometria hiperbolică.
O.C.
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Ionel I. C. Brătianu
Ionel I.C. Brătianu, fiul cel mare al liderului liberal Ion C.
Brătianu s-a născut la moşia Florica (judeţul Argeş), în
1864. A urmat Colegiul Sf. Sava din Bucureşti, şi a absolvit,
la Paris, Şcoala de Poduri şi Şosele în 1889. Revenit acasă
se angajează la CFR în subordinea lui Anghel Saligny.
Debutează ca om politic în 1895, când este ales deputat de
Gorj. Ocupă, apoi, în diferite guverne liberale sau de uniune
naţională, diferite portofolii ministeriale: ale lucrărilor publice,
a afacerilor interne (martie 1907 - decembrie 1909), de
război (ianuarie 1914 - august 1916), a afacerilor străine
(noiembrie 1918 - septembrie 1919). În decembrie 1908
devine prim ministru, şi în ianuarie 1909 preia şefia
partidului liberal de la Sturza, care în vârstă de 75 de ani, a fost obligat să se
retragă. „La iniţiativa sa şefii partidelor politice au căzut de acord că pe viitor
chestia naţională să numai fie exploatată ca mijloc de agitaţie şi atacuri reciproce”
– scrie Alexandru Vaida Voevod comentând amestecul liberalului Sturza contra
liniei Partidului Naţional Român de peste munţi. Prin abilitatea sa politică a impus
României, contra părerii regelui Carol I şi a lui Petre Carp, statutul de neutralitate,
în august 1914, ţara nefiind pregătită pentru intrarea în război (grav a fost însă că
nici peste 2 ani, de guvernare a sa, ţara n-a fost mai bine pregătită). Ţara intră în
război în august 1916, după ce se încheiase un tratat cu Franţa, Anglia, Italia şi
Rusia care dădea României garanţii că va primi Transilvania, Banatul şi Bucovina.
Decât să semneze pacea cu puterile centrale în februarie 1918, care nu mai păstra
pentru ţară nimic din tratatul din 1916, Brătianu şi liberalii au demisionat. Regele
Ferdinand a încredinţat formarea unui nou guvern generalului Averescu. Brătianu
revine la cârma ţării în septembrie 1918, după prăbuşirea puterilor centrale, şi
participă la Conferinţa de Pace de la Paris. Intransigenţa lui în problema Banatului,
stârneşte adversităţi şi înţelege să se retragă de la Conferinţă (iulie 1919) şi din
postul de prim ministru (septembrie 1919) pentru a facilita o soluţie cât mai
avantajoasă ţării la Conferinţa de Pace. În ianuarie 1922 devine din nou prim
ministru şi coordonează două momente importante şi revoluţionare (dacă le
raportăm chiar la atitudinile sale de dinainte de război) din viaţa ţării: reforma
agrară şi votul universal. Menţine ţara în sfera democraţiilor apusene. A murit la 63
de ani în 24 noiembrie 1927, când în România începuse criza dinastică. În vremuri
de răscruce, de mari rupturi istorice, Ionel I.C. Brătianu a dat dovadă de coerenţă,
şi de devotament faţă de ţară. Pentru că nu-şi trăda gândurile şi intenţiile, cu
uşurinţă, era supranumit „sfinxul”. A condus ţara şi partidul său cu mână de fier,
dar elegant. Autoritatea sa era unanim recunoscută. Ambasadorul Franţei, contele
Saint Aulaire, i-a făcut următorul portret: „Avea aerul mândru şi fermecător al unui
mare senior din timpul Renaşterii”. A fost prim ministru între: 1909–1927 de cinci
ori.
V.L.
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Constantin Brâncoveanu
"... în Muntenia acel singular în felul său
Constantin Brâncoveanu, prinţ al aurului, domn
al ideii creştine ce-i drept, dar atât de înclinat
şi spre jocuri tenebroase de culise, meşter neîntrecut
al diplomaţiei, care nu s-a dat înapoi de la cruzimi în viaţă,
sfânt prin moarte, şi promovator al unei culturi, în care
renaşterea şi bizantismul, barocul şi orientalismul dădeau
împreună un minunat şi rafinat amestec". – scria Lucian Blaga
Constantin Brâncoveanu (1654 - 15
august 1714), nepot al domnitorului Şerban
Cantacuzino, adus la tron de marea boierime,
a fost domnitor al Ţării Româneşti între 1688
şi 1714
Căsătorit cu Maria, fiica lui Anton Vodă,
Constantin Brâncoveanu a avut cu aceasta
patru fii: Constantin, Ştefan, Radu şi Matei –
şi şapte fete – Stanca, Maria, Safta, Ancuţa,
Elenca, Bălaşa şi Smaranda. Soţia sa,
Doamna
Maria,
a
fost
adevăratul
administrator al întregii averi a Brâncovenilor,
despre care la vremea aceea se afirma că
este una fabuloasă. Ea ştia rostul fiecărei
moşii, al fiecărei case şi al tuturor sumelor de
bani depozitate în băncile din vestul Europei.
A ridicat biserici şi mănăstiri, a înfiinţat
şcoli, a tipărit cărţii în multe limbi. A înfiinţat
Academia domnească, viitorul colegiu Sf.
Sava, cu predare în limba greacă.
Creştin sub suzeranitate turcească, manevra cu abilitate între puterile vremii cu
speranţă că se va putea desprinde de turci. A cumpărat, adesea, cu aur
bunăvoinţa turcilor asaltaţi cu reclamaţii din ţară de alţi pretendenţi la tron, până
când turcii nu l-au mai crezut şi au hotărât mazilirea lui, care s-a vrut una
exemplară, şi a fost: în faţa lui au fost decapitaţi ginerele şi cei 4 băieţi. Enăchită
Văcărescu, ginerele domnitorului, a fost decapitat primul. Au urmat fiii cei mari.
Înspăimântat, cel mai mic, Matei, a fost gata să renunţe la creştinism: „Dă-mi voie
să-mi trăiesc tinereţea. Mai bine vreau să fiu mahomedan decât să mor nevinovat”.
Constantin Brâncoveanu n-a acceptat, iar călăul i-a retezat copilului capul.
Constantin Brâncoveanu însuşi a îngenuncheat ultimul în faţa gâdelui. Capetele
celor şase au fost plimbate pe străzile în vârfuri de suliţe, iar trupurile, aruncate în
mare.
O.C.
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Constantin Brâncuşi
S-a născut la 2 martie 1876 în
satul Hobiţa (judeţul Gorj). Încă
copil, mereu pleacă de acasă, dornic
să cunoască, să vadă, să înţeleagă!
În 1894 se înscrie la Şcoala de
meserii din Craiova; în 1897, în
vacanţa de vară pleacă la Viena
unde se angajează la o fabrică de
mobilă - la întoarcere, acasă,
modelează bustul lui Gheorghe
Chiţu fondatorul şcolii - probabil
prima lucrare artistică de anvergură.
În 1898 termină Şcoala de meserii
din Craiova şi se înscrie la Şcoala
naţională de arte frumoase din
Bucureşti. Imediat, în decembrie
obţine şi prima distincţie pentru "bust
antic" - bustul lui Vitellius. În 1902
cântă în corul "Carmen" sub
conducerea lui D. G. Kiriac, an în
care şi absolvă Şcoala de arte
frumoase. În 1903 obţine prima
comandă publică - bustul generalului
dr. Carol Davila. În 1904 pleacă la
Paris, pe jos, făcând popasuri la
Budapesta şi Viena; la Munchen
zăboveşte o vreme, apoi prin Zurich
şi Alsacia ajunge la Paris. În 1905
reuşeşte la concursul de înscriere la Şcoala naţională de arte frumoase. Face
parte, la Paris, din cercul studenţilor români alături de George Enescu, Traian Vuia,
Aurel Vlaicu, Henri Coandă, Ion Pillat, Nicolae Dărăscu, Camil Ressu.
Personalitate complexă - desenează, proiectează, schiţează.
Din ianuarie 1907 până în martie e în atelierul lui Rodin, de unde pleacă pentru
că „la umbra stejarilor mari nu creşte nimic" şi intră în arta universală...
Asemeni lui Noica care se ocupa nu de fiinţă ci de devenirea întru fiinţă,
Brâncuşi sculptează nu păsări, ci zboruri. Este, probabil, românul cu cea mai mare
vizibilitate la nivel mondial, s-a scris despre arta lui în mai toate limbile pământului.
Moare la Paris în 16 martie 1956 iar opera sa îşi găseşte mult spaţiu
expoziţional la Paris şi New York deşi autorul o oferise oficialităţilor comuniste,
române din vremea sa.
O.C.
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Constantin Brâncuşi în Muzeul de arta modernă din New York. © O.S-C.
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Gheorghe Calciu Dumitreasa
Inegalabil luptător, sub dictatura comunistă, pentru drepturile omului
Părintele Calciu s-a născut la 23 noiembrie
1925, la Mahmudia şi a trecut la cele veşnice
la 21 noiembrie 2006 la Washington.
A îndurat, cum puţini au indurat, peste 21
de ani de închisoare sub comunişti (19481964, 1978-1984). A fost unul dintre acei
luptători antibolşevici, antitotalitari care au
mărturisit credinţa lor în Christos. Era student
la Medicină, în 1948, când a fost arestat. 16
ani de puşcărie înfiorătoare! În închisori
domnea disperarea, mii de oamenii grămădiţi
şi supuşi celor mai degradante practici umane
de către bolşevici. Dar erau şi călugări şi preoţi
care erau pregătiţi pentru suferinţă. Cu încetul,
prizonierii s-au îmbărbătat prin exemplu
mântuitorului. Martor acestei întoarceri, tânărul
Calciu Dumitreasa, făgăduieşte Mântuitorului,
că de va scăpa din acest iad, se va preoţi. Îl
salvează conştiinţa şi credinţa în Dumnezeu. În urma amnistiei generale a
deţinuţilor politici, din 1964, părintele Gheorghe Calciu a fost eliberat. N-a putut
urma, cum făgăduise, teologia pentru că foştilor deţinuţi politici nu le era îngăduit. A
urmat filologia şi a devenit profesor de franceză la Seminarul ortodox din Bucureşti.
Avea însă o piatră pe suflet, făgăduiala neţinută! Cu ajutorul patriarhului Iustinian
se înscrie la teologie. Când să termine facultatea şi să-şi dea licenţa este anunţat
că a fost exmatriculat, el şi alţi laici. Tot Iustinian rezolvă situaţia celor din anul
terminal, ceilalţi laici din anii mai mici fiind exmatriculaţi. Ca profesor la Seminarul
Teologic Ortodox, a continuat să se aproprie de tineri. Discuta cu ei ce şi cum să
facă spre a-şi linişti conştiinţa rănită de inepţiile ideologice comuniste, de anihilarea
eului. Aşa pregăteşte cele 7 predici pentru tineri, predici în care pune întrebări:
Cine ţi-a luat dreptul să decizi? Cine ţi-a luat dreptul să fi liber? sau pune probleme:
despre prietenie, despre demolarea bisericilor. Momentul ales pentru acest dialog
cu tinerii seminarişti este postul Paştelui din1977, tocmai când Ceauşescu credea
că a venit momentul să şteargă urmele pe care nu le înţelegea, şi a trecut la
dărâmarea Bisericii Enei, din centrul capitalei – biserică având hramul sf. Nicolae
construită în anul 1611. Lăcaşul de cult fusese rezidit din piatră şi cărămidă, de
Safta, cumnata doamnei Maria, soţia lui Vodă Brâncoveanu, între 1720-1724.
Predicile părintelui Calciu Dumitreasa, din Postul Mare, de la Biserica Radu-Vodă,
unde slujea, adresate în special tinerilor, au fost un şoc pentru dictatură care
credea că a învins “definitiv”, că stăpâneşte tot ce mişcă şi suflă în ţară.
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La a 4-a predică părintele Calciu găseşte biserica Radu-vodă închisă. La a 5-a
predică, peste o săptămână, îşi găseşte şi curtea bisericii închisă. Tinerii nu dau
înapoi se urcă pe ziduri şi predica se ţine. Este şantajat, ameninţat el şi familia, dar
nu cedează. Se recurge la trucurile tradiţionale ale Securităţii din acel timp:
„organizaţiile sindicale” intră în acţiune. Este exclus din Seminar, i se face viaţa în
„libertate” un coşmar.
În martie 1978 este arestat din nou. Este arestat în epoca de aur a lui
Ceauşescu, exact cum a fost arestat în 1948, în epoca comisarilor sovieticii!
Predicile au ajuns în occident şi au fost traduse în germană, franceză şi engleză.
Comunităţile şi organizaţiile creştine au luat act de ceea ce se întâmpla la
Bucureşti. Deşi separate, acţiunile Goma şi Calciu sinergizau în occident, vibra
exilul românesc anihilat de Securitate. Arestarea a determinat un val de proteste
din partea exilului românesc.
A fost condamnat la moarte ca „agent al unei puteri străine”. Sentinţa nu
preciza care putere. Era, evident, o încercare de intimidare a celor care cochetau
cu ideea de a îl urma. În ajutorul său se ridică intelectualii din exil: Mircea Eliade,
Virgil Ierunca, Eugen Ionescu, Monica Lovinescu, Paul Goma. Ca urmare sentinţa
definitivă devine mai blândă – doar 10 ani de temniţă. După părerea lui Calciu
Dumitreasa, era programată lichidarea lui, sub vălul uitării, în doi ani. Dar lucrurile
au fost altfel rânduite. După intense presiuni internaţionale venite din partea
liderilor lumii, între care şi Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Papa Ioan Paul al
II-lea, în 1984 a fost eliberat, iar în 1985 i s-a impus să părăsească definitiv ţara.
A plecat în pribegie.
În exilul din SUA şi-a continuat lupta în numele lui Dumnezeu pentru apărarea
dreptului la conştiinţă. Este autorul ideii Romfest, eveniment bienal - cea mai mare
sărbătoare a românilor de pretutindeni - al cărui Comitet Internaţional îl conduce.
Părintele Calciu slujea la Biserica Ortodoxă Română „Sfânta Cruce" din
Alexandria, Washington D.C., făcea drumuri în România pentru a participa la
evenimente religioase, şi a catalizat în anul 2006 întemeierea unei noi biserici
pentru românii din zona Washington - Biserica „Sfântul Andrei”.
Opera sa publicată cuprinde:
• „Şapte cuvinte către tineri” (Editura Anastasia, Bucureşti, 1996)
• „Christ is calling you. A course in catacomb pastorship” (St. Herman of Alaska
Brotherhood, Platina/California, 1997)
• „Rugăciune şi lumină mistică. Eseuri şi meditaţii religioase” (Editura Dacia, ClujNapoca, 1998)
• „Războiul întru cuvânt” (Editura Nemira, Bucureşti, 2001)
• „Homo americanus. O radiografie ortodoxă” (Editura Christiana, Bucureşti, 2002).
O.C.
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Dimitrie Cantemir
O domnie a casei Cantemir ar fi grăbit, ... cu cel puţin o sută de ani renaşterea
politică şi culturală a poporului român. (nn - Blaga se referea la Dimitrie şi Antioh-fiul)
„Viaţa lui Dimitrie Cantemir (nn 1684 -1723) e o viaţă trăită la răscruce
de vremuri... Înşirând aceste câteva
nume (nn - Ludovic al XIV-lea, Carol al
XII-lea, Petru cel Mare, Eugen de
Savoia) dăm punctele de reper, cari ne
îngăduie să apreciem cât de
învolburată a fost epoca... E vorba
aşadar despre timpul absolutismelor
radicale... a fost o epocă foarte
mişcată nu numai din punct de vedere
politic. Sub raport spiritual... se găsesc
în zenitul barocului. Barocul este
epoca viziunii dinamice despre lume şi
viaţă. Notăm că de aceste tendinţi se
resimte în acel timp... şi bizantinismul.
Cantemir se integrează acestui
bizantinism mai mişcat, devenind unul
din principalii săi exponenţi spirituali...
când în toamna anului 1710, ... noua
sa domnie va începe sub auspiciile
incerte ale conflictului turco-rus. Ţarul
Petru cel Mare îşi întinsese împărăţia
până la Marea Neagră. Întorcându-se
în Moldova, Dimitrie Cantemir găseşte
pe moldoveni foarte înclinaţi spre o politică alături de Ţar, în a cărui persoană
vedeau pe salvatorul lor... Nu trec câteva luni şi bate ceasul înfrângerii de la
Stănileşti (1711) ... şi Dimitrie Cantemir, principiile moldovean îşi va găsi refugiul în
imperiul rusesc.
Academia (nn - din Berlin, al cărui membru era) l-a însărcinat să scrie un
studiu despre Moldova, patria sa pierdută. ... Descriptio Moldaviae. În această
lucrare Cantemir înfăţişează după criterii călăuzitoare moderne, geografia ţării sale,
starea politică, viaţa bisericească şi literară ... Iată etica intelectuală, ce-l conduce:
<<Cei care vrem să descriem moravurile moldovenilor ... iubirea de patrie insistă şi
porunceşte să încărcăm cu laude acel popor în care ne-am născut ... Se opune
însă spiritul de adevăr şi ne opreşte cele ce dreapta judecată ne sfătuieşte că sunt
de reprobat>> ...
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Pentru istoriografia românească cea mai importantă dintre operele lui Dimitrie
Cantemir este Hronicul şi vechimia Româno-Moldo-Vlahilor, scrisă mai întâi în
latineşte, apoi tradusă de el însuşi în româneşte.
Despre opera literară, filosofică, ştiinţifică, muzicografică a lui Dimitrie Cantemir
se poate susţine fără nici o exagerare că echivalează cu aceea a unei întregi
societăţi literare şi ştiinţifice”.
„Mă refer la Ştiinţa sacro-sanctă (nn - Metafizica) ... Cantemir are ...
certitudinea ... că ar exista o ştiinţă sacră, ... pe care însuşi creatorul o are despre
sine şi despre creaturile sale. Omului îi este însă ... inaccesibilă o asemenea
ştiinţă, a adevărului absolut; mai mult chiar şi atunci când D-zeu vine în ajutorul
omului, ... omul nu este în stare s-o cuprindă decât numai în oglindă, adică prin
deformările inerente oricărei oglindiri. ... Calea aceasta, de a-ţi însuşi prin proprie
experienţă vizionară un pretins adevăr, care prin natura sa depăşeşte posibilităţile
normale ale omului, este teosofică. ... Să nu ne închipuim că cercetarea limitelor
inerente oricărei cunoaşteri ar începe ... doar cu Hume sau Kant. ... se găsesc
alături probleme de înalt interes filosofic, ... cum este cea a cunoaşterii simple,
atribuite ale spiritului divin, şi a cunoaşterii compuse atribuită omului, problemă pe
care o găsim tratată mai târziu şi la Kant, şi care de la aceasta a fost reluată cu
entuziasm de filosofia idealist - romantică germană, începând cu Fichte şi Schelling
şi terminând cu Hegel. Se găsesc, zic, în cartea lui Cantemir, dezbătute cu ardoare
probleme metafizice de superior interes, imponderabile, diafane, foarte aerate, şi
probleme aduse în discuţie, dacă nu grosolan, cel puţin naiv, cum sunt acelea a
unor fenomene ca fulgerul şi cutremurul de pământ explicate supranaturalist ... ”
„Cea mai merituoasă operă de istoreograf ... Istoria pentru creşterea şi
descreşterea curţii aliosmăneşti – Historia incrementorum atque
decrementorum aulae othomanicae ... a fost tradusă în veacul al XVIII lea în
engleză, germană, franceză, devenind pentru câteva decenii principalul izvor de
informaţii al occidentului cu privire la imperiul otoman. ...”
Iată semnificativele cuvinte ale lui Voltaire (nn – despre otomani din
istoriografia occidentală): „O sută de istoriografi copiază aceste miserabile basme.
Dicţionarele Europei le repetă. Consultaţi adevăratele anale turceşti, adunate de
prinţul Cantemir şi veţi vedea cât de ridicole sunt toate aceste minciuni.”
(nn-Citatele sunt din Volumul Izvoade de L.Blaga)
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Ion Luca Caragiale
„... am mare tragere de inimă pentru altă carieră – pentru literară”

Extrem de lucid, mereu iscoditor, Caragiale s-a ridicat singur
din „ţărână”, s-a construit aproape singur. Dar iată cum îl
descrie colegul de redacţie la „Timpul”, un alt mare scriitor
clasic, Ion Slavici: „Eminescu, om avântat, de o fire
impulsivă, cu mintea luminoasă, cu sufletul plin de duioşie şi
cu o extraordinară cultură generală, era nesecat în gânduri
ademenitoare, iar Caragiali, care puţine învăţase, dar pentru
toate – îşi avea mintea deschisă şi toate era în stare să le
înţeleagă din puţine vorbe, era încântat şi sta-n faţa lui cu
ochii scânteietori, hâtru nesăţios, care toate vrea să le afle
şi-l zgândărea mereu mai cu „Aş!”, mai cu „Nu se poate!”
mai cu „Ba bine că nu”, ca să scoată din el tot ceea ce avea în sufletul lui” .
Macedonski, scria în 1896, sub pseudonim, referindu-se la Caragiale:
„Ignorantul de atunci este astăzi aproape un erudit, şi aceasta şi-o datoreşte numai
lui. Ca om este şi mai extraordinar; convorbirea sa este de o ascuţime şi o coloare
rară. Spiritul său s-a ascuţit. Intransigentul nihilist este astăzi un fermecător cum se
află puţini la noi. D-nu Macedonski, cu care am vorbit adesea despre Caragiali, îl
compară cu drept cuvânt cu Voltaire”. Iată, după aproape 20 de ani, un alt
Caragiale, deşi acelaşi Caragiale consecvent şi subsecvent dorinţei sale de
cunoaştere. Alături de Delavrancea a introdus naturalismul în literatura română.
Este un reformator al prozei româneşti după unii critici literari. Eugen Ionescu,
părintele teatrului absurdului, şi-l revendică precursor. Pentru Eugen Simion,
„Momentele şi schiţele” reprezintă inovaţiile aduse prozei.
Pentru Eugen
Lovinescu opera satirică a lui Caragiale care a smuls masca apuseană de pe
obrazul burgheziei „a mers, însă, impotriva sensului istoric al formaţiei civilizaţiei
noastre ... e reacţionară”.
Dincolo de satira necruţătoare şi umorul lui spumos, Blaga vede ceva şi mai
important: "Hanul lui Mânjoală" povestire cu personaje de burghezie incipientă, o
atmosferă locală. aproape baladescă. Ce meşteşug în împletirea elementelor de
viaţă organică şi de magie, de pitoresc sud-est european şi de aventură suprareal
crescută în poveste! Darul cu care Caragiale ştie să dozeze toate aceste elemente
şi să ne comunice o viziune atât de complexă, fără să pară de loc încărcat ne pun
în contact cu substraturi sufleteşti ale lui, pe care satira lucidă, căreia el i s-anchinat în toate felurile, ne face prea adesea să le trecem cu vederea”.
Actualitatea operei lui Caragiale, paradoxal, constă în fapt în lipsa noastră de
evoluţie. Salarii, pensii şi felurite alte privilegii fiscale se votează, în parlament în
secolul XXI, în unanimitate şi în orice condiţii economice, aşa cum credea pe la
1880 conu Leonida a lui Caragiale: „... Al doilea că fieştecare cetăţean ia câte o
leafă bună pe lună ... Treaba statului, domnule, el ce grije are? Pentru ce-l avem
pe el? E datoria lui să-ngrijească să aibă oamenii lefurile la vreme...”
O.C.
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Carol I
Carol I (10 aprilie 1839 - 10
octombrie 1914) sosit, incognito, în
România, a ajuns la 10 mai 1866, la
Bucureşti, după ce puciul monstroasei
coaliţii, putea să arunce ţara în anarhie
şi să compromită unirea. Programul lui
Carol (1866 – 1881, principe şi 1881 –
1914, rege) a avut trei obiective mari:
stabilitate politică, continuitate dinastică
şi modernizare. Însăşi domnia sa, de
48 de ani, a fost un factor de stabilitate,
într-o ţară în care interesul personal şi
de grup făcea „legea” de secole. „Într-o
ţară care n-avea noţiunea timpului,
regele Carol aducea simţul exactităţii
matematice... Într-o ţară de aproxi-maţie
în toate, el a adus conştienciozitatea
impusă
până
la
meticulozitatea
germană...” – scria plastic I. G. Duca.
Constituţia din 1866 oferită proaspătului
principe, de către partidele politice, a
fost un instrument util pentru a asigura stabilitatea politică, iar Carol, a ştiut să se
folosească de ea, chiar şi dacă a fost
nevoit să introducă o formulă „originală”,
de rotaţie la putere a liberalilor şi
conservatorilor. La 19 octombrie 1866
Sublima Poartă îl recunoaştea drept
Domnitor ereditar, dar cerea în schimb
creşterea tributului anual, protejarea
supuşilor otomani şi să nu permită
concentrarea „elementelor revoluţionare”
pe teritoriul ţării; a doua zi Carol acceptă
şi pleacă după firman. Se implică
personal în războiul de independenţă,
pentru a obţine „firma” independenţei,
întrucât, de pe vremea lui Cuza,
legăturile cu Poarta erau doar formale.
Experienţă sa militară din războiul
prusaco–danez a contat. Nu a ştiut însă
să valorifice momentul politic când ruşii
erau zdrobiţi, în faţa Plevnei,
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şi ducele Nicolae – fratele ţarului, îi scria, cifrat: „Turcii ... ne zdrobesc. Rog
fuziune, demon-straţiune şi dacă este posibil, trecerea Dunării ...”. Nici Carol şi nici
sfetnicii săi n-au fost la înălţime, cu acest prilej, în plan politic. Am câştigat războiul
pe seama şi în folosul ruşilor, cu preţul a zeci de mii de vieţi. Am obţinut Dobrogea
de la turci, dar am cedat sudul Basarabiei şi implicit gurile Dunării, celor pe care iam salvat la Plevna!
Sub lunga sa domnie, alternanţa liberalo-conserva-toare, a desfasurat, ritmuri
mai digerabile intereselor acestora, dar a continuat şi modernizarea ţării. De mare
importanţă în dezvoltarea economiei naţiona-le a fost adoptarea monedei naţionale – leul - demers început de Cuza, şi finalizat în 1867. A fost înfiinţată Monetăria
statului în 1870 când s-au bătut şi primele monezi de argint, iar în 1880 a fost
înfiinţată Banca Naţională – instrument deosebit de util dezvoltării şi modernizării.
Calea ferată Bucureşti – Giurgiu începută în 1865 a fost finalizată în 1869; în 1872
a fost deschisă linia ferată Roman – Galaţi – Ploieşti – Bucureşti - Piteşti, iar în
1880 linia Ploieşti - Predeal. În 1895 s-a inaugurat podul Feteşti-Cernavodă,
peste Dunăre, cel mai mare din Europa de atunci. De la 173 km în 1869 reţeaua
feroviară a ajuns la 2250 km în 1914! Extinderea de drumuri pavate nu a fost mai
puţin spectaculoasă: de la 1800 km în 1870 ajungând în jurul anului 1900 la circa
24.800 km. În 1888 s-a votat crearea unei flote fluviale şi în 1895 a celei maritime,
astfel că în 1897 avem, deja, o linie
Brăila-Rotterdam deservită de 5
cargouri româneşti de 3500 tone.
Ion Ionescu de la Brad sesizând
limitele reformei agrare din 1864,
care a dat pământ ţăranilor dar nu
le-a oferit banii pentru lansarea
fermelor individuale, a pus presiune
pe guvernul liberal care a adoptat
legea Creditului Agricol (1881) prin
care se acordau credite ţăranilor.
De importanţă crucială pentru mica
gospodărie a fost apariţia spontana
a băncilor populare în zonele rurale;
prima a luat fiinţă în 1891, ca în
1902 să se ajungă la 700.
Succesul băncilor populare
s-a
datorat lui Spiru Haret, care în
calitate de ministru al Instrucţiunii
publice, le-a promovat, neobosit,
prin reţeaua de dascăli.
Carol I la cartierul general al armatelor
aliate din sudul Dunării, între generalul
Miliutin şi ţarul Alexandru II (şezând).
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Cu toate astea productivitatea gospodăriilor a rămas scăzută şi sistemul de
exploatare prin arendă a sărăcit populaţia rurală, ajungându-se la răscoala din
1907, înăbuşită în sânge, din păcate. După răscoală, în decembrie 1907, s-a dat
o lege privind învoielile agricole, care încerca să limiteze abuzurile la care erau
supuşi ţăranii. În anul 1886 s-au pus bazele unei politici industriale fundamentate
pe tarife protecţioniste şi pe sprijinul direct al statului pentru întreprinderile mari şi
mijlocii. Primul act important al noii politici industriale a fost adoptarea tarifelor de
import (1886). O nouă lege de încurajare a industriei, care prevedea scutiri de
taxe de import pentru utilaje de producţie, pe o durată de15 ani, a fost adoptată în
1887.

Carol întinzând mâna lui Osman Paşa după căderea Plevnei. Detaliu după John Schoberg.

Carol a beneficiat şi a ştiut să colaboreze cu multe personalităţi puternice:
Petre Carp – pentru care omul politic autentic are capacitatea de a se opune
opiniei generale; credinciosul şi utilul - Ion C. Brătianu; seriosul şi înţeleptul - Titu
Maiorescu; briliantul - Take Ionescu; autoritarul şi eficacele - Ionel I. C. Brătianu.
Împotriva intereselor româneşti, a încheiat un tratat cu Imperiul Habsburgic, pe
care l-a tăinuit, chiar şi miniştrilor săi, în schimbul căruia nu a negociat un
tratament mai acceptabil pentru majoritatea românească din Banat, Bucovina şi
Transilvania. Deşi după Constituţia pe care jurase, regele nu putea încheia cu
statele străine decât convenţii comerciale şi de navigaţie dar şi acestea deveneau
valide numai după votarea lor de puterea legiuitoare (art. 93). Mai mult dorea, în
1914, să intrăm în război, împotriva curentului popular, alături de agresoarea
Austro-ungarie, împotriva intereselor naţionale şi fără să impună condiţii! S-au
opus N. Filipescu, N. Iorga, Ionel I.C. Brătianu, Take Ionescu ş.a. N-a putut trece
peste semnătura sa de pe tratat, în ciuda cuvântului dat la venirea în ţară: „punând
piciorul pe acest sfânt pământ, am devenit român”. Dorea să abdice, dar moartea la surprins, înainte de a o face.
O.C.
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Henri Coandă
Veţi crea, veţi avea! Nu veţi crea, nu veţi fi!

Henri Coandă (1886-1972) este
considerat părintele avionului cu reacţie pe
care l-a experimentat pentru prima oară în
lume în 1910, lângă Paris. Dar, invenţia
care l-a făcut celebru este „efectul Coandă”.
Coandă s-a născut la 7 iunie 1886, la
Bucureşti, fiu al generalului Constantin
Coandă şi al franţuzoaicei Hayda Danet.
Studiază la Liceul Sf. Sava, dar faptul că
era ameninţat cu corigenta la matematică la făcut pe tatăl său să-l mute la Liceul
Militar din Iaşi, pentru o educaţie mai
severă. Acolo, sub îndrumarea lui A. D.
Xenopol şi G. Ibrăileanu tânărul Coandă
devine un element excepţional şi foarte
pasionat de matematică – datorită
locotenentului Ion Papură. Îşi continuă
studiile la Şcoala de Artilerie din Bucureşti
iar apoi pleacă în Germania la Technische
Hochschule din Charlottenburg unde-şi
obţine doctoratul în ştiinţe inginereşti. În 1906, la Paris, se înfiinţează Şcoala
Superioară de Aeronautică, la care Coandă se înscrie şi o absolvă ca şef de
promoţie. Lucrează apoi cu marele inginer francez Gustave Eiffel.
În 1910 expune la
cel de-al doilea Salon
Internaţional de Aeronautică de la Paris
turbo propulsorul său,
primul avion cu reacţie,
care a zburat la Yssyles-Moulineaux.
Însă Coandă a devenit celebru datorită efectului din mecanica fluidelor, care-i
poarta numele. Efectul Coandă, brevetat abia în 1934, sub denumirea de
„Procedeu şi dispozitiv pentru devierea unui fluid într-un alt fluid", a revoluţionat
aeronautica. Fenomenul observat iniţial de Coandă este, în aparenţă, foarte
simplu, aproape evident: un jet de fluid (gaz sau lichid) are tendinţa să adere la un
perete drept, aflat în aval de o curbură bruscă, din cauza depresiunii create în
urma antrenării fluidului în scurgerea turbionară dintre jet şi peretele curbat.
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Aplicat la motoreactorul din 1910 doar intuitiv, acest fenomen a fost ulterior
aprofundat, ducând la apariţia turboreactoarelor, la care forţa de propulsie şi
portanţă sunt asigurate de jeturile de gaze, de ardere, evacuate cu viteze foarte
mari din efuzoare. După avionul “Coandă 1910”, inventatorul a prezentat în 1911,
un altul, bimotor, la Reims, cu prilejul unui concurs aviatic militar. A urmat apoi
seria de avioane Bristol - Coandă, fabricate la Uzinele Bristol (ulterior British
Aircraft Corporation) în perioada 1911-1914, pe parcursul căreia Coandă a fost
angajatul lor. Războiul îl găseşte pe Coandă la Uzinele Delauney-Belleville din St.
Denis, Franţa, unde a construit în 1916 un avion echipat cu două elice
propulsoare, montate la extremitatea posterioară a fuzelajului. În 1935 concepe
aerodina lenticulară, o aplicaţie a efectului Coandă, în care prevede viitorul
aeronauticii. După 1945 a fost solicitat de United States Corporation să participe la
câteva programe de cercetări care vizau aplicarea efectului Coandă la realizarea
unor tehnici de zbor, apoi a lucrat la Laboratoarele Diamond din S.U.A., iar în 1969
a revenit definitiv în ţară.
Henri Coandă s-a
distins printr-o creativitate
uluitoare,
concretizată
în
peste
250
de
brevete, cu aplicaţii
în cele mai diverse
domenii. În perioada
primului
război mondial, a
inventat rezervoare
pentru hidrocarburi
construite din beton
armat.

Aerodina lenticulară – farfuria zburătoare

. De asemenea, a descoperit materialul beton-bois, destinat prefabricatelor
pentru construcţii, lista invenţiilor sale cuprinzând, de asemenea, tunul fără recul
din dotarea avioanelor militare, proiectul unei instalaţii de desalinizare a apei
marine etc. În anul 1971, marele savant a ctitorit la Bucureşti Institutul pentru
Creaţie Ştiinţifică şi Tehnică din România (INCREST), iar din anul 1970 a fost
membru titular al Academiei Române. Henri Coandă a trecut în lumea amintirilor în
1972, lăsând în urma sa o dragoste de ţara natală şi un prestigiu nemuritor.
R.M.
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Gogu Constantinescu
Gogu Constantinescu a fost una dintre acele
minţi geniale, ale cărei idei au devansat cu mult
timpul existenţei sale fizice, care şi astăzi îşi
păstrează
actualitatea,
surprinzând
prin
acurateţe, inventivitate şi aplicabilitate. În contul
lui Gogu Constantinescu figurează peste 317 de
brevete de invenţie, parte patentate în SUA,
Danemarca, Elveţia, Austria, Germania, Marea
Britanie, Franţa, România, etc., precum şi altele,
care nu au fost niciodată publicate. Un mic
calcul ne arată că de la apariţia primei invenţii
(1907), până la data trecerii în eternitate (1965),
în medie, la fiecare 4 luni a fost realizat un
brevet, iar dacă socotim doar anii săi cei mai
prolifici, rezultă o invenţie pe lună.
Multe
dintre
prezicerile
lui
Gogu
Constantinescu au apărut şi au dispărut, multe
se folosesc astăzi sau retrezesc interes. A cucerit faimă academică şi onoare
profesională atât acasă cât şi în străinătate, dar a fost mai puţin răsplătit pentru
ceea ce a făcut în domeniul materialelor. Ca şi cei mai mulţi inventatori, a suferit
dezamăgiri în străduinţele sale de a convinge industria şi oficialităţile de valoarea
ideilor sale.
Omul de ştiinţă şi inginerul Gogu Constantinescu a fost cel care a dezvoltat şi
aplicat Teoria Sonicităţii, o nouă ştiinţă referitoare la transmiterea puterii prin
lichide, solide sau gaze. Este încă comemorat cu stimă de publicul general şi piloţii
din Serviciul Aerian, ca omul care a inventat dispozitivul de tragere sincronizată
pentru avioanele din primul război mondial. În acest context, la 29 martie 1920,
renumitul ziar "The Times" publica: "Vice Mareşalul Sir John Maitland a prezidat
sâmbătă o prelegere a domnului Gogu Constantinescu în Sonicitate (transmiterea
puterii prin vibraţii), dată la Politehnică, sub auspiciile unei serii de prelegeri pentru
profesori ai Consiliului Ţinutului Londrei. Sir John Maitland a spus că datorită d-lui
CONSTANTINESCU şi dispozitivului de tragere pe care l-a inventat, noi am deţinut
supremaţia peste germani în aer, aşa cum am făcut-o".
Cu toate că opera lui Gogu Constantinescu este de o valoare inestimabilă, ea
nu a fost cunoscută îndeajuns, în bună parte datorită caracterului secret dat de
utilizările preponderent militare ale unora din invenţii, iar pe de altă parte puţinelor
publicaţii referitoare la aceasta. Astfel, primul volum publicat în 1918 la Londra,
într-un număr limitat de exemplare, a fost declarat secret de către guvernul Marii
Britanii, din cauza explicaţiilor pe care le avea noua teorie în domeniul armelor şi
mijloacelor de război.
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Recunoaşterea lui Gogu Constantinescu pe plan internaţional este atestată
printr-un tablou publicat de revista britanică "The Graphic" în anul 1926, în care
sunt prezentate ilustre personalităţi ştiinţifice ale vremii, între care apare şi
inventarorul român.

De la stânga la dreapta şi de sus în jos: Einstein, Kelvin, Graham Bell, Edison, Lister,
Oliver Lodge, G. Constantinescu, Marconi, Ch. Parsons, J.J. Thomson, J. Dewar,
W. Ramsay, D. Wright, Donald Ross, Marie Curie, E. Rutherford, J. Larmor

*
Domeniile atinse de geniul lui Gogu Constantinescu au fost foarte diverse,
realizările practice fiind impresionante, dintre acestea menţionăm o mică parte:
•

•

A promovat utilizarea betonului armat. Era o
sarcină grea deoarece metoda dăduse rezultate
dezastruoase în alte părţi ale Europei, cum ar fi
podul "Celestial Globe" de la Expoziţia Universală
din Paris din 1900 şi hotelul "Black Bear" din Basle
din 1903. A construit primului pod de beton armat
cu traverse drepte din România, 1906, a consolidat
cupola Palatului Parlamentului (care suferise
deplasări şi fisurări), a realizat cupola minaretului
Moscheiei din Constanţa care cu toată opoziţia
fostului regim dăinuie şi astăzi, etc.
A elaborat Teoria Sonicităţii (metoda de transmitere
a puterii, prin unde de presiune, utilizând
proprietatea de compresibilitate a lichidelor).

Coperta ediţiei a doua a lucrării
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•
•
•
•
•

A inventat asfaltul.
A construit sistemul de sincronizare a tragerii la avioane, astfel încât mitraliera
putea fi montată în faţă.
A materializat primul tun sonic.
A proiectat şi construit Convertorul Gogu Constantinescu, prima cutie de viteze
automată, pentru automobile şi locomotive, fără ambreiaj şi roţi dinţate, bazată
pe efectul inerţial al maselor în mişcare.
A gândit primul Hidroglisor care a fost materializat în jurul anilor 1970 de către
ruşi.
• A demonstrat efectul
termic al sonicităţii prin
realizarea
primului
calorifer sonic.
Rămâne ca şi noi,
românii, să îl reaşezăm în
locul
binemeritat,
în
sufletele şi în amintirea
noastră. Putem afirma că o
mare parte a prezentului,
dar şi a viitorului a fost
dăruită omenirii de savanţi
români
ca
şi
Gogu
Constantinescu. Însu-mând
contribuţiile lor, dar şi ale
altor români geniali vedem
care este adevărata noastră
con-tribuţie la civilizaţia şi
cultura lumii.
Primul pod în arc din beton

armat peste râul Doftana proiect de Gogu Constantinescu

Notă:
Cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la naşterea ilustrului nostru compatriot, s-a
încercat umplerea golului de informare privind realizările sale prin apariţia a trei
lucrări semnificative: "Inventeurs de genie. Gogu Constantinescu.", Editura
Mediamira, Cluj-Napoca 2006, "Tratat de Teoria Sonicităţii", (600 pagini) şi
"Integrala Invenţiilor" (4 volume, peste 2000 pagini), Editura Performantica a
Institutului Naţional de Inventică, Iaşi 2006 (lucrări apărute cu sprijinul Autorităţii
Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică).
I.P.
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Iancu de Hunedoara-Ioan Corvin
de Mircea Eliade*
"Cele 3 principate româneşti susţineau, pe rând
lupta contra păgânilor. După Mircea al Munteniei (nn cel Mare după Haşdeu, dar mai cunoscut în istoriografia
recentă ca cel Bătrân), cel care a preluat misiunea a
fost Ion Corvin al Transilvaniei. Ion era fiul nobilului
Voicu din familia Corvineştilor, un brav comandant,
stăpân al domeniului Hunedoarei.
Ion Corvin, mare Voivod al Transilvaniei (nn – şi
regent al regatului catolic de pe cursul median al Dunării
din 1446 până la moarte în 1456), a învins, în anul
1442, două armate turceşti **, a pătruns cu trupele sale,
un an mai târziu, până în inima Balcanilor, şi a apărat cu
succes fortăreaţa Belgradului, 1456, de Mohamed al IIlea, cuceritorul Constantinopolului. Ion Corvin de
Hunedoara a polarizat energiile tuturor românilor din Transilvania. El a fost flancat
de oşteni ţărani, venind până şi din îndepărtatul Maramureş, conduşi de viteji
comandanţi ca Simion de Cuhea, Gheorghe Mareş, Mihai de Talu, Bogdan de
Zalău, Dan Susca etc. Ion Corvin a jucat o influenţă mare în celelalte două
principate. Prinţul moldovean Bogdan (nn - tatăl lui Ştefan cel Mare) îi scria lui Ion
Corvin <<Ţara mea şi a ta sunt doar o singură ţară>>.
Gloria lui Ion Corvin, singurul prinţ creştin în stare să reziste lui Mohamed al II
lea, s-a răspândit în toată Europa. <<Ab unico Christi fortissimo athleta Iohanne
voivod>> - scria papa Calixtus al III lea. Iar papa Pius al II lea într-unul din
documentele sale menţiona naţionalitatea eroului: <<non tam Hungaris quam
Valachis ex quibus natus erat gloriam auxit>>. La un an după ce Ion Corvin a murit
(nn - de ciumă la Belgrad, pe 11 august 1456) pe tronul Munteniei se ridică cel mai
aprig inamic al Islamului, Vlad, numit şi Ţepeş, datorită modului în care-şi elimina
duşmanii – trăgându-i în ţeapă".
***
Note:
* tradus din "The Romanians - a concise history" - Mircea Eliade, Editura Roza
Vânturilor, Bucureşti, 1992
** Repurtase o remarcabilă victorie asupra paşei Mezed la 23 martie 1442, lângă
Alba Iulia; în vara aceluiaşi an, distrusese la Poarta de fier a Transilvaniei o mică
oaste condusă de beglerbegul Rumeliei, ca mai apoi, la 2 septembrie, să sfarme
literalmente grosul armatei turceşti, undeva spre izvoarele râului Ialomiţa. Incurajat,
întreprinse marea expediţie din 1443, în care ajunsese până dincolo de Sofia, în
care repurtase numai victorii şi băgase groaza în turci. Cruciaţii sunt învinşi la
Varna, un an mai târziu, de Murad al II-lea. Intre cruciaţi era şi Ion Corvin şi Vlad
Dracul - tatăl lui Vlad Ţepeş
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Alexandru Ioan Cuza
„De stat mijlociu, avea păr blond ... frunte largă ... privire inteligentă ...” D. Bolintineanu

Alexandru Ioan Cuza s-a născut la
Huşi la 8 martie 1820 şi a murit la
Heidelberg la 3 mai 1873. A făcut studii
la Pavia, Paris şi Bolonia. În 1839
revine în ţară intră în armată, apoi
ajunge director în ministerul de interne.
La intrarea ruşilor în Moldova în 1848
este arestat pentru că s-a alăturat
mişcării revoluţionare, dar scapă şi
fuge la Viena. După plecarea ruşilor
revine ca preşedinte de tribunal, ca să
reintre, scurt timp după aceia în
armată. Este numit prefect de Galaţi
(1857), dar îşi dă demisia ca să
protesteze
împotriva
inge-rinţelor
guvernului
în
alegerile
pentru
divanurile ad-hoc. Această demisie e
un semnal de adunare pentru patrioţi.
La 5 ianuarie 1859 este ales domn al
Moldovei, ca la 24 ianuarie să fie ales
şi domn în Muntenia. Iată jurământul
lui Cuza: „Jur în numele Prea Sfintei treimi şi în faţa ţării mele că voi păzi cu
sfinţenie drepturile şi interesele Patriei, că voi fi credincios constituţiei în textul şi în
spiritul ei, că toată domnia mea voi priveghea la respectarea legilor pentru toţi şi în
toate, uitând toată prigonirea şi ura, iubind deopotrivă pe cel ce m-a iubit şi pe cel
ce m-a urât, neavînd dinaintea ochilor mei decât binele şi fericirea naţie române.
Aşa Dumnezeu şi compatrioţii mei să-mi fie de ajutor. ”
Corespondentul ziarului parizian „L’Europe” scria (11 februarie 1865) că
principele caută „meritul” „fără distincţie de castă rang sau titlu. Această calitate
Cuza o posedă în cel mai înalt grad. De la înscăunarea sa, nu cunosc în Principate
un om de oarecare valoare, semnalat atenţiei sale ... pe care să nu-l fi încercat şi
pus la locul potrivit, când respectivul şi-a făcut proba în mod onorabil. A fost văzut
ridicând la cele mai înalte funcţii avocaţi, profesori, poeţi, pe care nu-i putea
recomanda decât meritul lor personal; a făcut miniştri tineri de 28-30 de ani, numai
fiindcă se distinseră la studii”
Silit să abdice, de către monstroasa coaliţie pentru legea rurală şi pentru cea
electorală, la 11 februarie 1866 Cuza refuză sprijinul Franţei pentru a păstra tronul!
Cuza a pus bazele statului modern. A ştiut şi a avut curajul să păstreze şi să
impună o autonomie, faţă de Poartă, vecină cu independenţa: nici pe Dunăre, unde
celălalt mal era turcesc, nu admitea garnizoană turcească înarmată!
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În numai 3 ani a făcut unirea deplină în ciuda prevederilor şi intereselor
Turciei, Austriei şi Rusiei, asigurând: un singur Parlament, un singur guvern, o
singură capitală, o singură armată, un singur serviciu vamal, o singură
administraţie, un singur serviciu sanitar.
În 1863 secularizează averile mănăstirilor
„închinate” străinilor, josnic de anacronice şi
desfiinţează iobăgia. Mulţi potenţaţi, mari boieri, îşi
pierd poziţiile de influenţă şi constituie o opoziţie
(numită şi „monstroasă”) tot mai greu de stăpânit.
Pentru a continua modernizarea nu ezită să ia
măsurile cele mai drastice. Dizolvă Parlamentul (2
mai 1864) şi dă o nouă Constituţie care supusă
votului popular obţine 682.621 voturi pentru, 1.307
împotrivă, şi 70.220 abţineri. Dă legea rurală prin
care 511.896 de familii primesc 2.038.640 ha de
pământ (aproape 4 ha fiecare familie) şi
desfiinţează iobăgia. Urmează legea electo-rală prin care lărgeşte considerabil baza de vot, legea
de organizare administrativă, legea instrucţiunii
publice - prin care stabileşte învăţământ primar obligatoriu şi gratuit, codul civil (şi
azi, 2010, în vigoare), codul penal. La 27 septembrie 1864 introduce sistemul
metric de măsuri şi greutăţi. La 15 decembrie 1864 semnează decretul de înfiinţare
a autorităţii sinodale naţionale, care prevedea autocefalia bisericii române în raport
cu Patriarhia Constantinopolului.
A înfiinţat universităţile şi conservatoarele din Iaşi (1860) şi Bucureşti (1864),
Şcoala de bele-arte, Şcoala naţională de medicină şi farmacie, Şcoala de ponţi şi
şosele, mine şi arhitectură, Curtea de Casaţie şi Justiţie, Curtea de Conturi, CECul, Comisia monumentelor istorice, Consiliile permanente ale judeţelor etc.
Dezvoltă serviciul de telegraf cerut de noua structură a ţării, începe construirea
liniei ferate Bucureşti – Giurgiu (1865), lansează prima navă fluvială de război, etc.
Multe alte „edificii” începute sub Cuza, cum ar fi, printre altele şi adoptarea
monedei naţionale s-au finalizat sub domnia lui Carol I.
***
Înfăptuirile lui îi aduc o mare popularitate. Popularitate era în continuă creştere
deşi noul regim monarhic, din considerente propagandistice, încercau să îi
minimalizeze realizările. Până şi azi, penibili activişti politico-culturnici, prezintă în
contradictoriu realizările lui Cuza cu cele ale lui Carol I, când realităţile istorice se
înşiră pe o aceeaşi axă, a modernizării! Carol l-a continuat pe Cuza într-un „ritm
mai digerabil pentru conservatori şi liberali“ este de părere profesorul american
Keith Hitchins, un bun şi obiectiv cunoscător al istoriei noastre.
O.C.
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Mircea Eliade
de Petre Ţuţea
„Ce îmbărbătătoare este apariţia unui spirit excepţional, ca
Mircea Eliade, în calea omului – a acestui pelerin spre absolut
în climatul European uscat sub soarele torid al raţionalismului
şi măcinat de istorism. Omul religios etern n-a putut fi absorbit
de omul istoric, supus lui Cronos devorantul. “
„Metafizician, om de ştiinţă şi artist, unind
aceste trei dimensiuni ale conştiinţei sale
teoretice în sfera completitudinară a gândirii
religioase – acest gânditor român, prin omul
religios etern, a dobândit certitudinele
pierdute de omul istoric, care se mişcă
asimptotic spre ideal. Meditaţiile religioase lau adus la natura esenţială a arhetipului,
deosebit de modelul formal, util sau gratuit
logico-matematic. ...
Mircea Eliade, ca hermeneut - iniţiat şi
căutător – se mişcă istoric, în timp şi spaţiu
prin sacru şi profan, atât în culturile arhaice,
cât şi în cele moderne, păstrând opoziţia
acestor două moduri ale spiritului universal.
Crezând în eficacitatea adevărului religios,
este activ, ca orice creştin, el neputând
adopta strania poziţie a lui Heidegger, situată
între interpretarea <<mesajului lui Hermes şi
gestul regelui din Delfi>>, de care vorbeşte
Heraclit. ...
Mircea Eliade ca metafizician, om de
ştiinţă şi artist împleteşte în conştiinţă lui de
om religios iniţierea, căutarea şi inspiraţia,
această conştiinţă polivalentă primind,
comentând şi comunicând semnele primite, neexistând aici o altă poziţie pentru un
învăţat-artist care-ţi poate permite mişcarea spirituală în timp şi în spaţiu, sau
situarea platonico-creştină, supratemporală şi supraspaţială, privilegiu al omului
religios, de a trăi liber inactualitatea mistică. ...
Misticul Mircea Eliade trebuie gândit în triunghiul: Dumnezeu, om şi natură, în
care domină Sacrul, adică realul atotcuprinzător, cauza unică a tuturor lucrurilor,
oricare alta fiind iluzorie, sau <<un produs al obişnuinţei>> (David Hume). ”
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Mihai Eminescu
„În fiecare om Universul se opinteşte. Omul e o-ntrebare?”
„Pe Eminescu nu-l cunosc în întregime nici specialiştii, acesta e adevărul. Şi
lucrul e limpede de arătat: din cele câteva mii de file ale manuscriselor
eminesciene, zeci şi zeci de file sunt scrise în germană. După ştirea noastră,
nimeni nu le-a descifrat şi folosit încă.” - Constantin Noica
Un caracter, un mare gânditor, un
mare scriitor, un geniu - este
prezentat
adeseori,
minimalist,
reducţionist ca: poetul naţional. Un
mare gânditor economic, prin
excepţionalul fapt că el a privit şi a
înţeles întregul şi relaţiile dintre
părţi, aşa cum fac mari economişti
azi, la o distanţă de 135 de ani, prin
contribuţii a zeci şi zeci de
personalităţi din domeniu. Iată
esenţa economiei naţionale, scurt,
direct fără înflorituri: „libertatea
muncii productive este motorul
societăţii, sâmburele care-i dă
consistenţă este capitalul ”. Şi
concluzia unei demonstraţii infailibile
în
articolul
„Paralele
economice” (din Timpul, 13 dec
1877) care pune problema crucială
a productivităţii muncii naţionale: „Neapărat că nu trebuie să rămânem popor
agricol, ci trebuie să devenim şi noi naţie industrială ...” Un gânditor excepţional,
actual şi în mileniul trei, observa cu multă acuitate:
„ E evident că averea nu se poate câştiga decât sau prin muncă directă, deci
prin întrebuinţare de forţă musculară sau nervoasă sau prin fructificarea muncii
capitalizate, prin capital. Când vedem milionarii roşii: Stolojan, Carada etc, făcând
avere fără muncă şi fără capital, nu mai e îndoială că ceea ce ei au, a pierdut
cineva şi a pierdut-o fără compensaţie. Tertium non datur. Nu esistă alt izvor de
avuţie decât sau munca fie actuală, fie capitalizată, sau sustragerea, furtul, fie
legal, fie ilegal.”
Dar aşa cum observa filosoful Constantin Noica: „Sărbătoarea eminesciană na cuprins toată obştea culturală românească, pentru că sunt încă puţini cei ce ştiu
de ea”. Astăzi după 50 de ani de întuneric bolşevic, statura morală a lui Eminescu
e la fel de roditoare, precum a fost şi este opera sa filosofică, economică, istorică.
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Pe el nu l-a cumpărat nimenea, de aceea a şi fost în conflict cu unii din
contemporani săi. Mulţi nu l-au înţeles. Mulţi nu-l înţeleg. Mulţi îl urăsc, pentru că
privindu-se în Eminescu, se văd cum sunt de fapt - hâzi. Nu-l putea cumpăra
nimenea pentru că era prea mare!
Directorul Tipografiei Naţionale din Iaşi îi cere să scrie, în „Curierul de Iaşi”,
câteva rânduri în apărarea unui prieten, primarul Iaşilor, atacat în altă publicaţie.
Toţi redactorii din lume fac astfel de favoruri, dar nu Eminescu!
Când a fost vorba să i se confere o distincţie regală, Eminescu s-a opus cu
energie: „Rege el însuşi al cugetării omeneşti, care alt Rege ar fi putut să-l
distingă?” - se întreba Titu Maiorescu. Intransigentul P. Carp s-a supărat pe
“deştepţii” de la „Timpul” pentru că Eminescu în Scrisoarea a III-a a vizat,
deopotrivă odraslele bancherilor liberali şi ale latifundiarilor conservatori, ce îşi
pierdeau timpul, averea, şi-şi istoveau tinereţele prin lumpanarele Parisului.
Atotputernicul ministru conservator, Alexandru Lahovari, îl acuza pe Eminescu,
în timpul războiului de independenţă, că s-a dat cu liberali: “Domnule Lahovari, îi
răspunde, în prima faza, Eminescu, războiul este o problemă gravă, naţională, care
trebuie privit deasupra luptelor de partid”.
Slavici îşi aduce aminte: „Eminescu nu era cruţător nici faţă de membri
partidului când se nimerea ca ei să cadă în vreun păcat, ba era în stare să laude
faptele bune şi dacă ele erau săvârşite de adversari politici ”.
Eminescu nu putea să facă compromisuri aşa cum observa lapidar şi Tudor
Arghezi: „A fost un om, un om întreg. Într-altfel, nici nu putea să fie ce a fost şi ce
este”.
Eminescu e criticat ignobil, indirect, prin intermediari de mâna a doua, pentru
faptul că a condamnat camăta. Orchestratorii denigrării lui uită, în schimb,
esenţialul - la nord de Maramureş şi de Ţara de sus, coreligionarii lor, din epocă,
erau supuşi pogromurilor, iar Moldova şi blajini moldoveni au fost pentru aceia,
atunci, nu un tărâm al făgăduinţei, ci mult mai mult - un tărâm în care s-au salvat.
***
Cum l-au văzut contemporanii?
Iată cum îl descrie Caragiale la prima lor întâlnire, în tinereţe:
„Era o frumuseţe! O figură clasică, încadrată de nişte plete mari negre; O frunte
înaltă şi senină, nişte ochi mari - la aceste ferestre ale sufletului se vedea că
cineva este înăuntru; un zâmbet blând şi adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt
tânăr coborât dintr-o veche icoană, un copil predestinat durerii, pe chipul căruia se
vedea scrisul unor dureri viitoare."
Anghel Demetriescu îl descrie: „Capul lui de Apollo era împodobit de un păr bogat
şi strălucitor, fruntea înaltă şi puţin recurbată înapoi, trăsăturile faciale armonice şi
cu o expresie virilă ... ”
Nicu Gane exclamă: „Ce frunte ... încărcată de gânduri ! Ce privire măreaţă şi
visătoare, izvorâtă din cea mai nobilă inimă omenească ... Ai fi zis că plutea într-o
atmosferă suprapământească ! ”
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Al. Vlahuţă credea: „Oameni ca Eminescu răsar la depărtări de veacuri în existenţa
unui popor”.
Ioan Slavici îşi rememora: „Era o mulţumire sufletească nu numai pentru el, şi
pentru aceia, cu care stătea de vorbă: azi unul, mâine altulcăci el avea inima
deschisă, era luminos, sugestiv şi plin de vervă, încât te simţeai mai bine, mai
deştept şi mai vrednic după ce ai stat timp de ceasuri sub înrâurirea lui”.
Iacob Negruzzi îl recunoaşte fără să-l fi văzut vreodată:
„Deodată se deschide uşa şi văd intrând un tânăr slab, palid, cu ochii vii şi visători
totodată, cu părul negru, lung, ... cu un zâmbet blând şi melancolic, cu fruntea
înaltă şi inteligentă .... Cum l-am văzut am avut convingerea că acesta este
Eminescu.”
Vasile Alecsandri în poezia Unor critici scrie :
„E unul care cântă mai dulce decât mine?
Cu atât mai bine ţării şi lui cu atât mai bine!
Apuce înainte s-ajungă cât mai sus,
La răsăritu-i falnic se-nchină al meu apus.”
Iorga îl considera: „Expresia integrală a sufletului românesc”.
Noica îl socotea argumentat: „Omul deplin al culturii româneşti".
Cioran în Schimbarea la faţă a României era nedumirit: „Afară de Eminescu totul
este aproximativ în cultura românească. Nici unul nu ne-am lăudat cu el. Căci nu lam declarat cu toţii o excepţie inexplicabilă printre noi? Ce a căutat pe aici acel pe
care şi un Budha ar putea fi gelos? Fără Eminescu, am fi ştiut că nu putem fi decât
esenţial mediocri... ”
Liviu Rebreanu vedea: „Colaborarea dintre românul cel mai modest şi poetul cel
mai mare a fixat linia generală a originalităţii literare româneşti”
Mircea Vulcănescu crede că: „Nu vom vorbi niciodată îndeajuns asupra
fenomenului care a fost pentru întreaga cultură românească marele Mihai
Eminescu”.
Blaga în capitolul „Influenţe modelatoare şi catalitice” referindu-se la critica de
suprafaţă înţepenită în schopenhaurerism şi budhism merge la esenţe:
„ ... Ca material poetic Coşbuc e mai românesc decât Eminescu. Coşbuc
realizează însă românescul prin descrierea vieţii folclorice. De asemenea şi
temperamentul lui Coşbuc e un ecou al temperamentului ţărănesc. ln Eminescu
matricea stilistică românească, cu apriorismul ei profund inconştient, devine creator
pe un plan major. Eminescu e de un românism sublimat, complex, creator. El e mai
aproape de ideea romànească; Coşbuc e mai aproape de fenomenele româneşti.
Coşbuc ar reprezenta poporul românesc printr-un fel de consimţământ plebiscitar,
Eminescu îl reprezintă printr-un fel de legitimism de ordin divin. Critica noastră a
ţinut la fiecare pas să facă o confuzie cu totul regretabilă, pe care ne-am străduit să
o înlăturăm...”
O.C.
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George Enescu
"elevi ca George Enescu şi Florent Schmidt,atinşi deja de scânteia geniului,
n-au fost formaţi de maestrul lor, oricât de eminent ar fi fost el" ...
… "the most amazing musician since Mozart"
Pablo Casals
Enescu, cel care a pus temeliile
simfonismului nostru, s-a născut la
Liveni, lângă Dorohoi, - judeţul
Botoşani, în 1881, unde a cunoscut,
din copilărie, folclorul autentic. Bolnav,
cu dorinţa neîmplinită de a-şi revedea
plaiurile străbune, a murit în exil, la
Paris în 1955.
Primele îndrumări muzicale le-a
primit de la părinţii săi. La cinci ani
compune! Pe un manuscris de numai
douăsprezece
măsuri
semnează:
„Ţara Românească, operă pentru pian
şi vioară de Gheorghe Enescu,
compozitor român, în vârstă de cinci
ani"! Tatăl său, Costache Enescu,
sfătuit
de
compozitorul
Eduard
Caudella, îşi trimite fiul de 8 ani la
Viena pentru studii muzicale. Între anii
1888 şi 1893 a studiat la Conservatorul
din Viena compoziţia. Aici îl cunoaşte
şi pe J.Brahms care asistă la repetiţiile
orchestrei de elevi. În piesa Simfonia I a maestrului; elevul Enescu cânta la vioara
I. Datorită talentului, plăcerii şi muncii stăruitoare copilul Enescu face în 2 ani cei 3
ani obligatorii pentru a se înscrie la cursul superior. Cursul superior îl absolvă cu
calificativul excelent primind şi o medalie care se acordă rar şi în mod excepţional.
La 12 ani ajunge la Paris, unde între 1894 şi 1899 a studiat, la Conservator,
contrapunct, compoziţie şi vioară. Cursurile de vioară îi sunt încununate în 1894 de
"Marele Premiu al Conservatorului" ce îi este acordat în unanimitate.
Întreaga sa creaţie reflectă dragostea pentru poporul din a cărei matrice
artistică s-a ridicat. În lucrările în care se manifestă influenţe germane ori franceze,
prin utilizarea, uneori directă, alteori discretă, a formelor modale, ritmice autohtone,
legătura cu folclorul nostru nu se pierde. Printre lucrările lui de seamă se numără:
„Poema română" (1897), două „Rapsodii române" (1901;1902), de sorginte
folclorică, o „Simfonie concertantă pentru violoncel şi orchestră" (1901), trei „Suite
pentru orchestră", trei simfonii (1905;1913;1919 ultima refăcută în 1921), care,
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prin măiestrie şi armonie, reprezintă fresce sonore impresionate; o „Simfonie de
cameră pentru 12 instrumente solistice" (1954), în care elemente folclorice ating
rafinamentul. Enescu a scris şi multe lucrări pentru formaţii de cameră.
Pornind de la subiectul binecunoscut al tragediei antice greceşti, Enescu a
scris, opera „Oedip". O creaţie care şi-a devansat timpul. Capodopera Oedip este
străbătută de un conţinut generos, uman şi se distinge printr-un limbaj dramatic.
Ca violonist şi pianist, arta sa interpretativă s-a singularizat prin naturaleţe,
sensibilitate, rafinament, prin bogăţia şi varietatea nuanţelor. Consacrarea sa ca
interpret îi vine la 18 ani, când este solist în Concertul pentru Vioară de Beethoven,
la spectacolul dat de orchestra Colonne Paris, la 11 februarie 1900.
Enescu a fost unul dintre marii dirijori ai lumii. Dirijorul Enescu apare în fruntea
orchestrelor simfonice din Filadefia, New York, San Francisco, Pittsburg,
Washington, Paris, Roma, Londra, Amsterdam, Monte Carlo. Măiestria sa dirijorală
se caracteriza prin profunzimea redării sensului operei şi prin claritatea concepţiei,
prin supleţe şi expresivitate.
Ca pedagog, Enescu a îndrumat şi format o serie de renumiţi instrumentişti
(Dinu Lipatti, Yehudi Menuhin, Ida Heandel ş.a.).
Viaţa muzicală a lui Enescu a fost dublată de o atitudine civică şi patriotică
ireproşabilă. În timpul primului război mondial, tânărul Enescu a desfăşurat o
intensă activitate muzicală în scopuri patriotice şi de rezistenţă morală împotriva
invadatorilor. În America, din 1946, dădea concerte în beneficiul moldovenilor
supuşi genocidului bolşevic. Moldovenii au fost loviţi natural de secetă şi planificat
de Moscova şi slugile lor aciuiate la Bucureşti.
O.C
***
Iata ce scria Pablo Casals, un contemporan ilustru, despre George Enescu:
"the most amazing musician since Mozart".
He achieved international fame as a composer, violinist, pianist, conductor
and teacher and he displayed genius în each of these disciplines. He possessed a
phenomenal memory and knew the entire repertoire of classical and romantic
music by heart, în addition to many works of the twentieth century, with which one
of his generation, might have been unsympathetic with. He was a profound
teacher; among his pupils we can count Yehudi Menuhin and Dinu Lipatti. Thanks
to his superlative giftes Enescu managed to impress every musician who met him.
.
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Onisifor Ghibu
Omul
Onisifor Ghibu a avut un crez pe care
nu l-a negociat, nu l-a tranzacţionat
niciodată, într-un anumit sens a fost
printre cei puţini, printre cei aleşi!
S-a născut la Sălişte în 1883. Studiile
universitare le face la Institutul Teologic
Andreian din Sibiu şi le desăvârşeşte la
Universităţile din Bucureşti, Buda-pesta,
Strasbourg şi Jena. La Jena, în 1909 şi-a
trecut şi doctoratul în filosofie, pedagogie
şi istorie universală. Este numit inspector
şcolar primar ortodox pentru şcolile din
Transilvania (1910-1914). A fost şi
profesor (1910-1912) de pedagogie la
Institutul Teologic din Sibiu. Între anii
1914 şi 1916, se refugiază în ţară, unde colaborează cu Octavian Goga, Vasile
Lucaciu şi cu alţi refugiaţi ardeleni la balansarea opiniei publice pentru intrarea
României în război alături de Antantă împotriva Austro-Ungariei. Pentru activitatea
intens patriotică, Onisifor Ghibu a fost condamnat în 1915 la moarte, în
contumacie, de către Curtea Militară Maghiară din Cluj. După ocuparea
Bucureştiului, în toamna anului 1916, se refugiază, cu toată familia, la Iaşi.
Din martie 1917 îl găsim la Chişinău, unde devine motorul acţiunii
revoluţionare basarabene. În anul 1918 este numit secretar general al resortului de
instrucţie din Consiliul Dirigent, fiind ales şi deputat în Marele Sfat al Transilvaniei.
În 1919, Onisifor Ghibu este numit profesor la noua universitate din Cluj, fiind ales
şi membru corespondent al Academiei Române.
Pentru activitatea sa energică naţională, de consolidare a statalităţii şi
antibolşevică, după 1945, a avut de suferit tot restul vieţii, după instaurarea forţată
a regimului comunist.
În timpul detenţiei, primită fără judecată, în lagărul de la Caracal, din martie octombrie 1945, a fost ”epurat” din Universitatea clujeană, al cărei principal ctitor
fusese.
În lagăr fiind a militat pentru educarea celor din sistemul concentraţionar printro Universitate liberă; adesea deplângea munca utilă pe care ţara o pierde
nelăsând liberi sute şi mii de concetăţeni.
A fost arestat din nou la 10 decembrie 1956 şi condamnat la 2 ani închisoare
corecţională pentru îndrăzneala de a cere liderilor URSS reintegrarea Basarabiei.
Exclus complet din viaţa publică, a trăit izolat la Sibiu, până la 31 octombrie 1972,
fiind în fruntea rezistenţei intelectuale împotriva cominterniştilor până în ultima zi a
existenţei sale.
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Opera
Pune bazele educaţiei naţionale în Basarabia şi Transilvania şi organizează
învăţământul superior la Cluj. Conduce efectiv ampla acţiune de organizare a
învăţământului în limba română, inexistent în 1917 şi reuşeşte deschiderea de şcoli
româneşti în toată Basarabia, începând cu toamna anului 1917.
Tipăreşte apoi ”Ardealul”, prima ”foaie” cu tipar latin din Imperiul Rus,
transformată mai apoi în cotidianul ”România Nouă” – unde în primul număr
fixează politica de urmat - scriind şi semnând: ”Declaraţia de unire cu România a
tuturor românilor aflători în teritorii ocupate vremelnic de puteri străine”. Realizează
preluarea Universităţii din Cluj, înfăptuind organizarea ei pe baze naţionale (1919).
Pentru ridicarea prestigiului noii instituţii de învăţământ superior, intervine şi
reuşeşte să aducă din ţară multe personalităţi de renume între care şi pe Victor
Babeş, Sextil Puşcariu, Emil Racoviţă, Florian Ştefănescu Goangă. Fac naveta la
Cluj pentru a ţine cursuri şi N. Iorga, D. Pompeiu, V. Pârvan, C. Levaditi. În
calitatea de membru al Consiliului Dirigent responsabil cu şcolile şi educaţia a
pregătit terenul şcolilor naţionale în toată Transilvania. A fost în inspecţie şcolară,
în 1920, în Maramureşul voivodal, care ne aparţinea la acea dată, după
conferinţele de pace (cedat ulterior fără nici o logică Cehoslovaciei).
Opera scrisă, antumă, foarte vastă are subiecte principale: pedagogia şi
educaţia, problemele şcolare, unirea celor două biserici româneşti, politica
religioasă şi minoritară a statului român faţă de politica duşmănoasă şi revizionistă
a unor organizaţii laice şi călugăreşti, problemele basarabene.
Bibliografie antumă - Opera lui Onisifor Ghibu numără peste 100 de lucrări,
printre care: „Limba nouălor cărţi bisericeşti” (1905), „O călătorie prin Alsacia şi
Lorena”, „Ţara şi şcolile ei” (1909), „Cercetări privitoare la situaţia învăţământului
primar şi la educaţia poporală”, „Despre educaţie” (1911), „Şcoala românească din
Ungaria” (1912), „Din istoria literaturii didactice româneşti”, „Universitatea din Cluj
şi institutele ei de educaţie” (1922), „Universitatea românească a Daciei
superioare” (1924), „Portrete pedagogice” (1927), „Contribuţiuni la istoria poeziei
noastre populare şi culte” (1934), „Picu Pătruţ din Sălişte”, „Prolegomenă la o
educaţie românească” (1941) ş.a.
Bibliografie realizată postum (1974-2010) - Prin grija fiilor săi, Octavian şi
Mihai Ghibu, s-au publicat postum, până în 2010, 33 de volume mari, din
manuscrisele rămase după moartea lui Onisifor Ghibu. Între acestea: ”Amintiri
despre oameni pe care i-am cunoscut” (1974), ”Pentru o pedagogie românească”
(1975), ”Pe baricadele vieţii. Anii mei de învăţătură” (1981), ”Oameni între oameni
I” (1990), ”Ziar de lagăr. Caracal 1945” (1991), ”Pe baricadele vieţii. În Basarabia
revoluţionară 1917-1918” (1992), ”Chemare la judecata istoriei” (2 volume, 19921993), ”În vâltoarea Revoluţiei ruseşti. Însemnări din Basarabia anului 1917”
(1993), ”Pagini de jurnal” (3 volume,1996-2000), ”Onisifor Ghibu în corespondenţă”
(2 volume, 1998), ”De la Răscoala lui Horia la Dictatul de la Viena” (2001),
”Amintirile unui pedagog militant” (2004), ”Oameni între oameni II” (2006), ”Din
scrisorile primite de Onisifor Ghibu” (3 volume, 2007), ”Octavian Goga. Prietenie şi
luptă de o viaţă” (2010).
O.C.
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Grigorie Ghica III
de Mihai Eminescu
„… am vorbit, prin gura cronicarilor de acea figură bărbătească
din istoria ţări noastre, deosebită cu totul de umbrele efemere
ale fanarioţilor care l-au preces şi l-au urmat. Alături de
rapacitatea predecesorilor săi vedem pe acest bărbat plin de
dezintereseare închinând viaţa sa binelui public, simplu în
obiceiuri, isteţ la minte, cumpănit la vorba, energic în fapte,
acest bărbat care, domnind sub alte împrejurări decât acelea
de slăbiciune a patriei sale, ar fi devenit o podoaba a
veacurilor, nu un martir. E drept ca pentru crearea unui om
mare trebuieşte conlucrarea a doi factori: unul este acela al
împrejurărilor, al doilea este caracterul şi inteligenţa persoanei istorice. Aceasta a
doua condiţie Grigorie Ghica Voievod a îndeplinit-o cu desăvârşire. Urmărind cu
înţelepciune şi cumpătare binele şi integritatea patriei sale, le-au menţinut cu rară
energie personală pân-la cea din urma clipă a vieţii sale. Ambasadorul austriac ce
era în aceea vreme, în Constantinopol, s-a văzut silit a încredinţa pe cancelariul
Kaunitz, ca, orice tranzacţie ar face cu acest voievod, concesiile sale vor fi numai
aparenţe, căci acest caracter nu cedează şi nu se pleacă. El va urmări întotdeauna
reîntregirea patriei sale, fie prin război, fie prin diplomaţie; de aceea trebuie
înlăturat, înlăturat cu orice preţ. Astfel vorbeşte şi despre boieri; ei nu se pot
cumpăra nici cu bani, nici cu titluri, nici cu promisiuni. Să fie bine constatat că
Bucovina era de facto austriacă pe când ambasadorul le scria acestea lui Kaunitz.
Trebuia dar nimicit acest om, a cărui tărie de caracter ameninţa pe răpitorul patriei
sale, trebuia asasinat în taină, fără zgomot. şi astfel s-au şi urmat. În locul unde,
comuna Iaşi, a aşezat un sarcofag de marmoră, în locul unde astăzi se ridică pe o
columna bustul nemuritorului martir, acolo s-au întâmplat acea faptă a
întunericului, acea mişelie demnă de diplomaţia veacului trecut, aceea neruşinată
pălmuire a slăbiciunei şi dezbinării poporului românesc. Şi într-adevăr, ce ruşine
mai mare putea să ni se întâmple? După ce ni se luase bucata de pământ unde
zac oasele domnilor noştri de la Dragoş Voievod până la Petru Rareş, după ce ni
se luase vatra strămoşească, începătura domniei şi neamului moldovenesc şi în
care doarme cenuşa lui Alexandru cel Bun, legiuitorul şi părintele ţării, şi a lui
Ştefan Vodă, pavăza creştinătăţii întregi, după ce-am pierdut pământul nostru cel
mai scump, se asasinează, prin influenţa morală a Austriei, domnul care a îndrăznit
a protesta contra neruşinatei răpiri. .. Popor românesc, mari învăţături îţi dă ţie
această întâmplare! Dacă fiii tăi ar fi fost uniţi totdeauna atunci şi pământul tău
strămoşesc rămânea unul şi nedespărţit. Dar veacuri de dezbinare neîntrerupta teau adus la slăbiciune, te-au adus să-ţi vezi ruşinea cu ochii. Nu merge la
mormintele domnilor tăi cu sămânţa dezbinării în inima, ci precum mergi să te
împărtăşeşti cu sângele Mântuitorului, astfel împărtăşeşti sufletul tău cu
reamintirea trecutului; fără patimă şi fără ură între fiii aceluiaşi pământ care oricât
de deosebiţi ar fi în păreri, fraţi sunt, fiii aceleiaşi mame sunt. .. ”
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Paul Goma
„Cămaşa este mai aproape de trup, dar adevărul mai aproape de suflet”

Paul Goma, s-a născut la 2 octombrie 1935 în
satul Mana (judeţul Orhei) în familia învăţătorilor
Eufimie şi Maria Goma. De la vârsta de 4 ani
frământările vremurilor îl ating, îl marchează. În
iunie 1940, cu ocazia ultimatului sovietic, familia nu
reuşeşte să se refugieze în dreapta Prutului.
Imediat, tatăl îi este arestat de NKVD şi 4 ani familia
nu mai ştie nimic de el. Peste un an de la evadarea
tatălui din Siberia şi revenirea lui la Mana, se întorc
bolşevicii, şi familia Goma, tocmai re-întregită se
refugiază în “ţară”, cu acte false. Acuma, altfel nu
se mai putea – sovieticii ocupau şi malul drept al
Prutului. Se stabilesc în satul Buia pe Târnava
Mare. Sunt hăituiţi şi trăiesc precar şi cu teama de a
fi demascaţi şi trimişi la „ruşi”! Peste ani, îşi aduce
aminte cu mult umor dar şi cu ironie, în romanul
„Din calidor” de această perioadă a necopilăriei din copilăria lui. În 1946 îl găsim la
Şcoala Normală „Andrei Şaguna” din Sibiu, în 1948 la şcoala din Şeica Mare, din
1949 este elev la liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, de unde este exmatriculat în
1952, din motive politice. Şi această perioadă îi prilejuieşte scriitorului, de mai
târziu, refexii pline de umor şi ironie, de judecăţi acide, în romanul „Astra”. După
încercări nereuşite la Sighişoara şi Braşov de a se înscrie la un alt liceu pentru a
încheia bacalaureatul, în rând cu foştii colegi, pierde un an. Intră, sau mai corect se
strecoară, la liceul din Făgăraş în 1953 pe care-l absolvă în vara lui 1954.
Reuşeşte la admitere la Facultatea de Filologie a Universităţii Bucureşti dar şi la
Şcoala de Literatură „Mihai Eminescu”. Optează pentru Şcoala de Literatură, unde,
pentru început, lucrurile par să meargă bine, sau cel puţin aşa s-ar putea interpreta
îndrăzneala lui Paul Goma de a fi şi a gândi liber. Dar nu. Stalin murise, stalinismul
era mai tare ca oricând în România comisarilor sovietici şi a sculelor lor autohtone.
Este arestat în 1956 şi condamnat. Face închisoare la Malmaison şi Jilava (1957),
la Gherla în (1958) după care urmează 4 ani de domiciliu obligatoriu la Lăţeşti,
până în 1963. Nu este primit la facultate şi se angajează ca muncitor, tehnician sau
fotograf în Buhuşi, Şercaia, Făgăraş şi Braşov. Din 1965 îşi reia studiile la
facultatea de Filologie a Universităţii Bucureşti. Debutează cu povestirea „Cum
bate toba”, în 1966, în revista Luceafărul. Colaborează la revistele Gazeta literară,
Viaţa românească, Ateneu. În 1968 debutează cu volumul de proză scurtă
„Camera de alături”. Între 1968 şi 1973 este redactor la „România literară”.
Romanul „Ostinato” ce cuprinde mărturii din închisorile româneşti, refuzat de
editurile din ţară, este publicat în Germania (1971), şi în Franţa sub titlu “La cellule
des liberbles”. Ulterior romanul este tradus şi în olandeză (1974).
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De altfel, de acum, tot ce scrie Paul Goma, se publică în străinătate, nimeni în
România ne mai având curajul să-l editeze. Următoarea apariţie editorială în ţară
va fi doar după revoluţie, în 1990, cu romanul „Gherla”, care apăruse la Gallimard
în 1976! Cărţile lui sunt bine primite în occident de critică, de lumea literară, de
diasporă, iar autorul e socotit un Soljeniţîn român. În ţară se ştie de el şi de
lucrările lui prin intermediul postului de radio „Europa liberă”. A devenit duşmanul
nr. 1 al regimului şi cuplului dictatorial. Singurul lui scut şi aliat îi sunt curajul şi
notorietatea internaţională. În 1977, printr-o scrisoare deschisă citită de postul de
radio „Europa Liberă” aderă la Charta 77 a intelectualilor cehi. Scrisoarea e
semnată de foarte puţini pentru scopul pentru care a fost redactată, cei mai mulţi
care au semnat-o sau care au declarat că aderă la ea, doreau să emigreze, doreau
ceea ce se va numi ulterior „paşaportul Goma”. Este arestat, bătut la Securitate,
eliberat după o campanie internaţională şi bătut în continuare în “libertate”. Goma
“şifona” obrazul dictatorului, care mai era încă în graţiile occidentului. El este forţat
să emigreze, practică standard în România doar pentru puţinii dizidenţi notorii (cum
a fost şi Gheorghe Calciu Dumitreasa). „Experienţa” aceastei perioade e povestită
în cartea “Le tremblement des hommes” care apare în 1979 în Franţa. De
dizidentul Vasile Paraschiv, muncitor, semnatar şi el al apelului Goma, autorităţile
nu s-au sinchisit, a fost ţinut înăuntru pentru a fi bătut şi supus unor practici
psihiatrice abuzive.
Calvarul organizat de către Securitate lui Paul Goma nu se termină nici după
1979, pe pământ francez, „mâna lungă a revoluţiei” îl ajunge şi acolo. Un agent al
securităţii urma să-l otrăvească, dar defectează şi serviciile franceze regizează
otrăvirea. Se realizează astfel „flagrantul”, fiind demascaţi autorii morali: Nicolae şi
Elena Ceauşescu, care îl felicită pe ofiţerul de securitate, revenit după familie. De
acum, din celebra stângă franceză, numai cine voia să se mintă în continuare,
putea să vadă în regimurile comuniste „viitorul” omenirii! Acest episod cutremurător
- la fel de cutremurător ca cel din 1977 de altfel - cu spioni şi servicii secrete
neinventate, este descris de autor în romanul „Soldatul câinelui”.
Paul Goma este o oglindă în care mulţi intelectuali de azi, care au devenit
brusc „dizidenţi” pe la televiziuni, după 1990, nu se pot uita! Şi aşa se explică că nu
este bine primit nici de foştii securişti, nici de activiştii culturali, dar nici de scriitorii
proaspăt „disidenţi”. Apariţia din librăriile româneşti a romanul „Patimile după
Piteşti” abia după 1999 este şi ea o confirmare a acestei stări de fapt. Între
„defectele” lui Goma este şi acela că nu poate, nu vrea să ocolească adevărul, că
nu e oportunist. Are puterea exemplară de a spune adevărul ştiind că va fi hulit şi
batjocorit. Şi parcă n-ar fi destul, azi apar „filosofi” de circumstanţă ai literelor
române care admit că „da a fost dizident dar că talent literar nu ar avea”! Ori Paul
Goma este un scriitor al vieţii, cu umor, cu ironie fină, chiar dacă de multe ori e
scurt, direct şi fără înflorituri, mai ales când îl revoltă laşitatea.
Faptul de a spune lucrurilor pe nume, de a nu omite, de a nu trece sub tăcere
anumite adevăruri îi aduc lui Goma, azi, acuze din cele mai ignobile. Avem nu
numai o confrerie a mediocrilor şi o confrerie a pseudodizidenţilor ci şi o confrerie a
laşilor, şi toate îşi dau mâna când, întâmplător, nu se întrepătrund intim.
O.C.
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Conrad Haas
Conrad Haas născut la Dornbach în Austria, şi-a început, de tânăr, cariera la
Sibiu în calitate de ofiţer însărcinat cu paza cetăţii. Recunoaşterea publică a
priceperii sale în tehnica de apărare a cetăţii îl impune conducător al sistemului
defensiv al Sibiului, funcţie ce a deţinut-o până la moartea sa în 1569. Experienţele
sale cu „rachete” se făceau în Piaţa Mare a cetăţii în prezenta concetăţenilor, poate
indiferenţi, ocupaţi cu treburile zilnice. Patru secole mai târziu, principiul rachetei în
trepte a fost practic redescoperit-o de un alt sibian, Hermann Oberth. Haas este
uitat chiar de contemporanii săi, concetăţenii Sibiului, necunoscut de către
contemporanii noştri până acum câteva decenii, când manuscrisul „Varia II 374”
din arhivele sibiene, scris în prima parte a secolului al XVI-lea este redescoperit în
anul 1961.
Manuscrisul lui Conrad Haas este cel mai vechi document cunoscut din istoria
rachetei moderne, iar autorul său este
considerat pe plan mondial un
precursor al inginerilor rachetişti.
Materialul cuprins în manuscrisul sibian,
referitor la rachetele multiple, deţine
întâietatea mondială în domeniu.
Manusrisul numit şi Coligatul de la Sibiu
îl propulsează pe Conrad Haas în
atenţia istoriei ştiinţei şi tehnicii
româneşti şi mondiale. Se pare că o
serie de copii ale lucrării de la Sibiu au
circulat în Europa, unele desene
tehnice din lucrarea sa apărând
reproduse
identic
sau
foarte
asemănător în operele unor epigoni.
Recunoaşterea internaţională a
descoperirilor lui Conrad Haas s-a făcut
cu ocazia Congreselor Internaţionale de
Astronautică de la Braunchweig - 1965
(Germania), Madrid - 1966 (Spania) şi
Mar del Plata - 1967 (Argentina). În
anul 1967, academicianul Elie Carafoli
prezenta la Congresul Internaţional de
Astronautică de la Mar del Plata
întreaga valoare a creaţiei marelui inventator.
Trecerea de la jocurile de artificii la racheta simplă, la racheta multiplă, cu mai
multe trepte de aprindere a avut loc în urmă cu peste patru secole, în cetatea
Sibiului. Marea invenţie, a lui Hass, se găseşte în partea a treia a manuscrisului
sibian care cuprinde în paginile sale trei studii de arta militară:
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i) Despre pirotehnie şi balistică - scris de către Hans Hassenwein din Bavaria;
ii) Despre maşinile de asediu - scris de către un autor sibian care n-a putut fi
identificat,
iii) Despre artilerie, pulberi, maşini de luptă şi despre rachete – care reprezintă
creaţiile lui Conrad Haas.
În această parte a manuscrisului ce aparţine lui Conrad Haas, un spaţiu mare,
paginile 112 până la 370 cuprind un adevărat tratat de tehnică a rachetelor, de o
mare originalitate. Rachetele erau considerate mijloace de lansare în aer a
artificiilor, dar şi posibile arme de luptă, de atac, de la distanţă. Dar iată cum
definea Conrad Haas racheta în manuscris:
“Racheta este cel mai simplu artificiu, făcut din pulbere, salpetru, sulf şi
cărbune: bine strâns în hârtie ca să zboare în aer şi să dea de la sine un artificiu
(joc de foc; artificii) frumos, adică să-şi desăvârşească efectul în aer şi apoi să
dispară fără a face vreo pagubă. Cu toate că în sine rachetele sunt de un efect
foarte mic şi se trec foarte repede, se pot face totuşi din ele multe artificii frumoase.
Când sunt asociate cu bile sau cu roţi sau aruncate din mortiere, ele constituie o
adevărată încununare a celorlalte artificii, o podoabă şi în acelaşi timp locul lor de
pornire; ele sunt confecţionate de aşa natură, încât din propriul lor foc pleacă în aer
şi nu au nevoie de nici un fel de puşcat sau de vreun alt stimul”.
A descris multe tipuri de rachete, 17 în total, o deosebită valoare prezentând
rachetele multiple, cu două sau trei trepte de aprindere, unele fiind astfel
concepute încât puteau să explodeze chiar şi în apă. Dotarea unor rachete cu
mecanisme de dirijare, aripioare direcţionale în formă triunghiulară este o altă
invenţie care atestă intenţiile lui Haas de a depăşi racheta – artificiu. Printre alte
noutăţi marca „Haas” trebuie amintite: turnul de lansare a rachetelor; rachetele dute vino, care se întorc la locul de lansare; bateriile de rachete; Haas este şi primul
care schiţează o navă propulsată de o rachetă dotată cu o cabină, aşa numita de
el „căsuţă zburătoare"; folosirea rachetelor pentru transport - toate acestea
constituind priorităţi tehnice. Denumirile pe care Haas le-a dat “rachetelor de foc”
pe care le-a inventat erau şi: ”săgeţi-rachetă”, ”bastoane de foc” sau “măciuci cu
rachete”.
Tot el a realizat ordonarea tipologică a carburanţilor utilizaţi la propulsie, a
stabilit întrebuinţarea diferenţiată a combinaţiilor de pulbere în raport cu domeniile
de aplicare, a preconizat posibilitatea folosirii unor combustibili lichizi fabricaţi pe
baza de alcool şi a dat unele reţete de pulberi. A descris pulberi realizate după
reţetele unuia dintre primii chimişti români, consemnaţi în documente, Hanns
Walach (Ioan Romanul). Acesta era „inventatorul” unei reţete de material
pirotehnic, pe care îl prepara în moara de pulbere din Bălgrad (Alba-Iulia). Cele
întâmplate pe la mijlocul secolului al XVI-lea, la Sibiu aveau o tradiţie şi în chimia,
alchimia vremii. Cu un secol înainte de Conrad Haas, în secolul al XV-lea, Nicolaus
Melchior Transilvanus Cibinensis practicase chimia de prelucrare a metalelor şi
obţinerea diferitelor săruri.
Din evaluarea lucrărilor sale, s-a stabilit că lui Haas ar trebui să i se atribuie nu
mai puţin de 17 brevete de invenţie.
O.C.
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Pantelimon Halipa
Nepot de preot şi fiu de dascăl, Pantelimon
Halipa, a avut o viaţă de invidiat şi de un
tragism fără sfârşit. Un destin căruia i se poate
aplica integral definiţia lui Iorga: “Şi în viaţă, în
simţire, în scris, în gând, când te uiţi bine rămâne mai ales ce ai dat altora, ce ai lăsat de
la tine, ce ai jertfit”.
S-a născut lângă Soroca, în 1883. A urmat
şcoala primară la biserica din satul natal
Cubolta. Tânărul Halipa urmează apoi cursurile
Şcolii Spirituale din Edineţ, după care intră la
seminarul teologic din Chişinău pe care-l
absolvă în 1904. Apoi s-a înscris la Facultatea
de Fizică şi Matematică a Universităţii din
Dorpat (astăzi Tartu, Estonia). Un an mai târziu
a izbucnit revoluţia rusă şi Halipa s-a văzut
nevoit să renunţe la studii. Revenit la Chişinău,
alături de alţi tinerii intelectuali români, a scos
revista
„Basarabia”,
prima
publicaţie
românească a epocii, în paginile căreia a tipărit
imnul revoluţionar „Deşteaptă-te, române", fapt pentru care a fost urmărit de
autorităţile ţariste. Este arestat, dar scapă. S-a refugiat la Iaşi şi s-a înscris la
Facultatea de Litere şi Filosofie, a cărei cursuri le-a urmat între 1908 şi 1912. În
această perioadă a colaborat la revista „Viaţa românească”, în care a publicat
„Scrisorile din Basarabia”. În 1908 a tipărit la Chişinău, cu caractere chirilice, „Pilde
şi novele”, prima carte literară din Basarabia după anexarea ţaristă, iar în 1912
lucrarea „Basarabia, schiţă geografică”. Revenit la Chişinău în 1913, publică
împreună cu Nicolae Alexandri şi cu ajutorul lui Vasile Stroescu, ziarul „Cuvânt
moldovenesc”, al cărui director a fost. Activitatea sa politică s-a intensificat, iar în
1917 a înfiinţat Partidul Naţional Moldovenesc. Anii 1917-1918 l-au găsit pe Halipa
în fruntea curentului unionist, drept pentru care a fost ales vicepreşedintele Sfatului
ţării (21 noiembrie 1917). La 2 decembrie 1917 redactează şi citeşte în Sfatul Tării
declaraţia prin care este proclamată Republica Democratică Moldovenească. În
Sfatul Tării, la 27 martie 1918, a votat Unirea Basarabiei cu România. La 25
noiembrie 1918 este ales preşedinte al Sfatului Ţării. A participat la adunările de la
Cernăuţi şi de la Alba-Iulia care au proclamat Unirea Bucovinei şi, respectiv, a
Transilvaniei cu România. Sub conducerea sa parlamentul Basarabean a votat cea
mai amplă reformă agrară. După unirea tuturor provinciilor româneşti, a deţinut mai
multe funcţii: ministru, secretar de stat pentru Basarabia (1919-1920), ministru al
Lucrărilor Publice (1927, 1930), ministru ad-interim la Ministerele Muncii, Sănătăţii
şi Ocrotirii Sociale (1930).
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A fost senator şi deputat în Parlament (1919-1934). Este ales membru
corespondent al Academiei Române în 1918, de unde este exclus după
sovietizare, în 1948.
Simţind pericolul sovietizării, arhiva sa personală, care cuprindea acte şi mss
originale privind Basarabia, şi-a zidit-o în propria casă ca să scape perchiziţiilor
care au şi urmat, curând. Astfel în 5/6 mai 1950 a fost arestat şi deţinut la Sighet
până în 1952, când a fost predat URSS, unde a fost „judecat” de un tribunal
ucrainean şi condamnat la 25 de ani muncă silnică în Siberia. În anii de lagăr a
elaborat şi transmis numeroase memorii către toţi factorii responsabili ai politicii
mondiale. În anul 1955 a fost predat guvernului român, fiind închis până în 1957.
După reconsiderarea parţială a politicii oficiale faţă de URSS, după 1968, a predat
arhiva "zidită" autorităţilor. A murit, la 30 aprilie 1979, la 95 de ani în Bucureşti.
A scris sute de poezii, articole, memorii, reuşind în timpul vieţii să editeze doar
un singur volum de literatură, „Flori de pârloagă” (1921, Iaşi), prefaţat de Mihail
Sadoveanu. A scris şi câteva studii istorice: „Bessarabia doprisoedineniâ k Rossii"
(1914), „Basarabia sub împăratul Aleksandru I (1812-1825)", „B. P. Haşdeu”
(1939). Postum i se publică în revista „Patrimoniu” din Chişinău „Povestea vieţii
mele” (1990) şi un volum de publicistică (2001). În colaborare cu Anatolie Moraru a
mai semnat şi cartea „Testament pentru urmaşi” (Editura Hyperion Chişinău 1991).
Pantelimon Halipa a mai fost întemeietorul Universităţii Populare din Chişinău
(1917), al Conservatorului Moldovenesc, al Societăţii Scriitorilor şi Publiciştilor
Basarabeni, al Societăţii de Editură şi Librărie „Luceafărul” din Chişinău (1940). În
1932 a editat şi a condus revista şi cotidianul omonim “Viaţa Basarabiei”.
O.C.
„Testament pentru urmaşi”
de Pantelimon Halipa şi Anatolie Moraru (fragmente)
„Primul guvernator al provinciei Scarlat Sturdza, un bătrân de 80 de ani,
bolnăvicios... Deci în conducerea superioară se aflau români, cu toţii vorbeau
numai româneşte şi ceva greacă. ... e de notat ca limba ocupanţilor ruşi nu o
cunoştea nimeni şi nici nu interesa pe nimeni. Dar aceasta stare de lucruri n-a
durat mult. Încetul cu încetul situaţia se schimbă, în locul guvernatorilor români se
numesc guvernatori generali ruşi, care nu cunoşteau limba românească, nu
cunoşteau legile şi nici obiceiurile locale. Abuzurile generalilor ruşi şi a supuşilor
(nn - funcţionarilor) lor se înmulţesc ... Dar mai mult decât o serie de abuzuri, pe
anchetatorul (nn - imperial, trimis în 1815) Svinin îl impresionează faptul că din
Basarabia populaţia moldovenească fuge peste Prut şi trece în Moldova cu miile.
... Un alt anchetator rus, Storojenco, scria: <<Împăratul Alexandru I a dat amiralului
Ciceagov o plângere a locuitorilor din Moldova împotriva lui Kutuzov>>. Deci, cine
îşi poate imagina ce suferinţe şi nenorociri veniseră pe capul bietului popor
românesc, dacă însuşi ţarul care patrona toată această barbarie, se îngrozeşte. ...”
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Bogdan Petriceicu Haşdeu
„Dicţionarul unei limbi trebuie să fie pentru un popor o enciclopedie a traiului său
întreg, trecut şi prezent.În limbă o naţiune se priveşte pe sine însăşi " - Haşdeu
de Nicolae Iorga

„A fost un om genial ... a
dispus de cunoştinţe în toate
domeniile, aşa încât oricând
putea uimi pe cei mai mulţi; a
avut un spirit elastic cum cu greu
s-ar mai putea găsi altul, şi, pe
lângă
aceasta
pătrunzător,
ascuţit; a fost un scriitor
îndrăzneţ în luptă şi de o
necruţătoare ironie, a fost un
convorbitor care aducea în
discuţie puncte de vedere noi, şi,
când nu putea lumina, orbea prin
scăpărarea scânteilor, şi, când
nu putea convinge pe duşman, îl
îndepărta prin jignirea crudă a
mândriei celei mai legitime, a
sentimentelor celor mai gingaşe
şi a ideilor celor mai îndelung şi
mai adevărat iubite.
A dat culegerilor noastre de
izvoare <<Arhiva istorică>>, a
dat cea dintâi carte a slavisticei
la români; a strâns în <<Cuvente den bătrâni>> probe într-ales din vechea limbă,
lucru ce nu se mai făcuse de alţii; a grăbit dezvoltarea studiilor istorice, aruncând în
circulaţie, mai ales pentru vremile vechi, prin <<Istoria critică>> ... , o uriaşă
mulţime de informaţie nouă; a cutezat să viseze o mare enciclopedie naţională,
încercată prin Magnum Etymologicum. În atâtea ramuri ale ştiinţei istorice şi
filologice, el a fost un deschizător de cale. ...
A fost frumos, a fost iubit, a fost mândru, a gustat larg din mierea cerească a
gloriei; os de domn, s-a visat domn el însuşi. A fost şi bogat pe vremuri. A trăit mult
şi a luat vieţii tot ce ea poate să deie."
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Addenda
Bogdan Petriceicu Haşdeu, coborâtor dintr-o familie de cărturari nobili, s-a
născut la 16 februarie 1836 în Cristineşti, judeţul Hotin. A făcut şcoala prin Podolia,
liceul la Chişinău şi universitatea la Harkov. Se angajează în armată este judecător
la Cahul, trece la Iaşi unde publică o serie de reviste literare, filologice şi istorice
(România, Foaia de istorie română, Din Moldova etc.), ajunge la Bucureşti unde
dezvoltă prodigioase activităţi literare, filologice, politice, ştiinţifice.
Este ales membru al mai multor academii (Bucureşti, Sankt Petersburg, New
York). Moartea fiicei sale, Iulia (1888), îl distruge sufleteşte şi-l scoate aproape din
viaţa ştiinţifică. Moare la 25 august 1907 la Bucureşti. Are cele două însuşiri ale
marilor spirite universale: geniu şi putere de muncă titanică.
A modificat esenţial lingvistica introducând în premieră principiul frecvenţei "principiul circulaţiunii în sensul mişcării productive a valorilor" - ca să-l cităm chiar
pe Haşdeu: „În lingvistică marele principiu al circulaţiunii, uitat până aici aproape cu
desăvârşire, s-ar putea privi ca piatra cea angulară a edificiului. Ceea ce se
cheamă fizionomia unei limbi nu este altceva decât rezultatul circulaţiunii.
Fizionomia totală a limbei se compune din fizionomiile sale parţiale: fonetică,
tonică, morfologică, sintactică, lexică, ideologică, rezultând fiecare dintr-o
circulaţiune deosebită, astfel că se poate întâmpla, bunăoară, ca fizionomia
fonetică sau lexică să nu fie de aceeaşi natură cu cea sintactică sau cu cea tonică,
dar toate circulaţiunile speciale la un loc concurg într-o singură fizionomie
generală.”
Un alt început îl face în 1874, când deschide la Universitatea din Bucureşti
cursul de Filologie comparată punând în faţa limbii române sanscrita, zendica,
armeana, elina, latina, albaneza, celtica, limbile germanice, slave şi neolatine. În
„Principii de filologie comparativă ario-europeană” şi „Pierit-au dacii?” pe această
bază istorică largă a atras atenţia asupra substratului dacic al limbii noastre.
Între 1876 şi 1900 a fost director al Arhivelor Statului. Cunoscător al limbilor
slave a publicat multe documente slavone, polone, ruseşti şi sârbeşti privind istoria
ţărilor româneşti.
Lucrarea sa fundamentală - dicţionarul „Etymologicum Magnum Romaniae” (IIV), e precedată de două lucrări de anvergură „Istoria Critică a Românilor” (1872) şi
„Cuvente den bătrâni” (1878-1881). În „Etymologicum Magnum Romaniae” fiecare
cuvânt e tratat exhaustiv: etimologic, fonetic, tonic, morfologic, sintactic, ideologic;
sunt descrise şi regionalisme şi arhaisme chiar şi cele ieşite din uz. Din această
cauză, cu tot efortul supraomenesc, "tezaurul" se opreşte la cuvântul "bărbat".
A practicat literatura ca joc, din când în când, ca să-şi stâmpere energia şi
imaginaţia uriaşe, dar nuvela Duduca Mamuca (1863), monografia Ion Vodă cel
Cumplit (1865), drama istorică în versuri Răzvan şi Vidra (1867) sunt capodopere.
În comedia Trei crai de la răsărit satirizează pe cei care strică limba.
Pe tărâm politic, genialul şi prolificul filolog şi istoric este, cum altfel, un
vizionar, vedea cea ce mulţi din contemporanii săi nici nu îndrăzneau să viseze,
sintetizând astfel realitatea istorică pe care o trăia: „Moldova, Transilvania,
Muntenia nu există pe faţa pământului, ci o singură Românie”.
O.C.
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Emil Haţieganu
„Lui Emil Haţieganu, curajosul şi înţeleptul conducător al românilor din Transilvania de Nord,
care, în anii 1940-1944, a contribuit la salvarea a mii de evrei.
Cu recunoştinţă, Moshe Carmilly-Weinberger, fost rabin-şef al Clujului”

de Raoul Şorban
„Înţelepciunea lui Emil Haţieganu era vădită în
numeroase confruntări cu înşelăciunile vieţii; cu
dramele inegalităţilor naţionale, cu minciunile istorice
şi politice, dar mai ales cu experienţele din lumea
strâmbă a lui Hitler, Horthy, Stalin, Mussolini, şi mai
târziu, a lui Gheorghiu-Dej care, conştient ori
inconştient, a contribuit la distrugerea patrimoniului
moral al lumii româneşti. În acest orizont,
personalitatea lui Emil Haţieganu se înscrie în
categoria celor înzestraţi cu darul de a face din viata
un crez, ... Cu o asemenea imagine el se situează,
peste moarte, în nemurirea oamenilor de seamă. În
anii 1940 - 1944 o mână de intelectuali români dintre
cei foarte puţini neexpulzaţi în România de autorităţile
ungare de pe teritoriul Transilvaniei de Nord, atribuit prin Diktatul de la Viena
Ungariei fasciste, au încercat să reziste nelegiuirilor unei stăpâniri tiranice ...
Gravitatea situaţiei a demonstrat că era în joc însăşi existenţa noastră; o situaţie în
care nu era posibilă nici o tranzacţie, ci numai o disperată apărare. Inoperativitatea
tuturor formulelor de ieri a devenit deci clară pentru toţi. Unica posibilitate de
supravieţuire în faţa atacurilor împotriva românilor era solidaritatea lor naţională, o
solidaritate împlinită sub semnul speranţei, ...Receptiv, Haţieganu a simţit noul
curent de opinii. A avut înţelepciunea de a părăsi prejudecăţile sectare şi de a crea
bune raporturi cu toţi cei ce erau gata să se expună pentru soarta românilor,
respectându-i deopotrivă pe toţi. Unitatea sentimentului care trecea prin sufletul
tuturor era asemenea unui mediu bun conducător al curentului de solidaritate
naţională şi umană. Haţieganu nu a încercat să pertracteze; el era preocupat să
creeze - şi a creat un larg cadru de înţelegere justă a situaţiei şi un spaţiu de
conlucrare, pentru cei ce au fost mai până ieri greco-catolici ori ortodocşi, ca şi
pentru liberali, ţărănişti, comunişti, antifascişti ori legionari, pentru tineri şi bătrâni
etc. transformaţi, datorită împrejurărilor istorice, pur şi simplu în români. Felul lui de
a vedea lucrurile din perspectiva unui umanism românesc tradiţional a convins şi
datorită calităţilor omului de inima ce era. În cei patru ani, Haţieganu, dispunând de
o neobişnuită energie morală, s-a impus ca o personalitate care comunica cu viaţa
mulţimilor şi căruia contactul cu ele i-a insuflat un fel de jubilare a sensului
adevărat al vieţii...Haţieganu a meritat stima unanimă de care s-a şi bucurat.

54

Ca unul dintre colaboratorii săi cei mai apropiaţi, din noiembrie 1942 până în aprilie
1944, păstrez convingerea că Haţieganu nu si-a greşit viaţa în acei ani când
fusese considerat, ceea ce şi era de fapt, liderul românilor din Ungaria, poziţie la
care nu a râvnit şi la care a ajuns fără voia sa în acele împrejurări, cu configuraţia
lor specială, când datorita regatului Ungar s-a repetat un capitol din marea dramă
istorică a poporului român...Haţieganu, o mai repet o dată, a avut dimensiunile şi
rosturile unei adevărate instituţii naţionale şi sociale... Haţieganu s-a impus în
această calitate la o consfătuire ce a avut loc la Cluj, în jurul zilelor de 11-15
septembrie 1940, consfătuire despre care ne-au rămas ştiri şi datorită contelui Pál
Teleki, pe atunci preşedintele Consiliului de miniştri al guvernului fascist ungar, din
a cărui relatare ulterioară aflăm următoarele:<<Când am fost prima oară la Cluj
îndată după intrarea trupelor noastre i-am convocat pe domnii episcopi români, pe
cel greco-catolic şi pe cel ortodox, ca şi pe câţiva dintre fruntaşii societăţii
româneşti. Fireşte i-am admonestat aspru pentru cei 22 de ani. I-am invitat să mă
ajute în acţiunea de pacificare. Prin urmare nu se poate susţine că nu am fost
concilianţi, că nu suntem concilianţi, atât noi personal, cât şi poporul nostru şi
armata ungară. Armata ungară a intervenit sever în două cazuri, acolo unde s-a
tras asupra ei cu mitraliere. Dintr-un moment când s-a pus capac răbdării noastre,
adică de alaltăieri (nn - 5oct.1940) aplicăm retorsiunea. Am expulzat peste frontieră
deocamdată 850 de români, personalităţi de conducere ale vieţii sociale şi publice.
Vom fi obligaţi să continuăm această acţiune, să-i dăm chiar amploare. Să se ştie
că după retorsiunile de la Oradea şi Cluj vom continua şi în alte părţi, şi la nevoie
vom da amploare acestei acţiuni...>>. În cei patru ani de viata românească în
Transilvania de Nord, sub ocupaţia Regatului Ungar, Haţieganu a oferit un exemplu
de idealism moral timpului său, demonstrând totodată că o asemenea atitudine
trebuie să concorde cu înţelegerea realităţii şi cu năzuinţa de progres a conditiei
umane... ultima noastră întâlnire a avut loc la Turda, îndată după 23 august 1944.
Venise pentru câteva zile din Turda, la solicitarea Rabinului Clujului, Dr. Moshe
Carmilly-Weinberger, a lui Ernö Marton şi A.L. Zissu, pentru a interveni în favoarea
evreilor refugiaţi din şi prin Ungaria în România, respectiv pentru a înlătura unele
dificultăţi ce apăruseră în legătura cu plecarea pe mare a acestor refugiaţi spre
Palestina... Emil Haţieganu se pregătea să se întoarcă, l-am rugat stăruitor să
rămână, la Cluj, întrucât va fi arestat. S-a referit la rolul ce-i revine unui păstor, rol
ce depăşeşte interesele de moment şi înţelesul lor mărginit. În aceeaşi zi a trecut
vremelnica graniţă de la Feleac. Peste puţin timp a fost arestat de Gestapo...
Deportat, împreună cu avocatul Dr.Aurel Socol, în vestul Ungariei, a revenit peste
10 luni, prin luna iulie a anului 1945, la Cluj, unde în cei 4 ani de ocupaţie Emil
Haţieganu a înfruntat orice risc, fără să se teamă de urmările atitudinilor sale
antifasciste, antirevizioniste şi antihungariste. Atitudini promovate şi de ziarul
„Tribuna Ardealului”, al cărui întemeietor şi director era, împărtăşite şi întărite cu
mult curaj de colaboratorii ziarului: Gh. V. Giurgiu, Aurel Socol, Iacob Tis, Tudor
Bugnariu, Ernest Hátszegi, Francisc Păcurariu, Alexandru Anca, Vasile Moldovan,
Valentin Raus, Florea Mureşanu, N. Pura, Mihai Pop, Iosif Morutan, Romulus
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Hatos, Iordan Dimitriu, Liviu Lazăr, Carmen Mureşanu, I. Cherejan, Leontin
Mureşanu, Eugenia Mureşanu, T. Ciceu ş.a. La Cluj a fost întâmpinat însă de
vicleana conjuraţie a inventatei mişcări de rezistenţă a maghiarilor, care contesta
drepturile românilor şi evreilor de a fi acasă... Conjuraţia a înăbuşit nu numai glasul
lui Emil Haţieganu, ci i-a combătut şi contestat retroactiv acţiunile şi pe tărâm
programatic, şi era firesc să fie aşa, fiindcă în timp ce Haţieganu a refuzat să
recunoască valabilitatea aranjamentelor puse la cale de către horthişti şi bolşevici,
membrii unei pretinse mişcări de rezistenţă, chiar şi aceia dintre ei care nu au
desfăşurat public argumente în spijinul horthysmului, în practica vieţii şi activităţii
lor profesionale au fost şi au vrut să rămână şi pe mai departe beneficiarii lui. ...
decepţionat parcă de zădărnicia încercărilor sale, din cei patru ani, de a îndrepta
moravurile vieţii colective, întâmpinat cu ostilitate, în vara anului 1945, de noua
conducere politică comunistă ungară a Transilvaniei de Nord, aflată sub controlul
maghiarilor (în fond aproape aceiaşi ca în anii 1940-1944), şi în nici un fel de către
românii localnici majoritari, reduşi la tăcere după instalarea administraţiei sovietice,
fiindcă mişcarea de rezistenţă (a aceloraşi maghiari care fuseseră <<rezistenţi>>
faţă de democraţie) le-a contestat ori ignorat calitatea de antifascişti considerându-i
drept: <<fugari>> tocmai fiind cei ce i-au fugărit de la casele lor, <<regalişti>>
fiindcă România, unde fugeau să-şi salveze viata, era regat ... În aceste
împrejurări Emil Haţieganu a fost nevoit să-şi încheie resemnat perioada cea mai
valabilă şi eficientă a activităţii sale publice în folosul real al naţiunii române şi al
democraţiei europene. Încercând să-l evoc pe Emil Haţieganu îmi amintesc de
dragostea lui de om, de popor, de patrie, de stima sa faţă de ţărani şi muncitori, ca
şi de iniţiativele sale în domeniul culturii naţionale. Văzând clar, luptând pentru
ideile şi credinţele sale de înfrăţire cu toate neamurile, înţelept ca un ostaş al
naţiunii, reputaţia lui Emil Haţieganu a suferit după 1944 o nedreaptă înstrăinare de
meritele sale din timpul celor patru ani de ocupaţie, o înstrăinare prelungită până în
zilele noastre...Vorbind despre scopurile politice ale ungurilor, Haţieganu obişnuia
să spună că în Ungaria românii, asemenea celorlalte naţionalităţi, dispun de o
singură libertate: aceea de a nu mai fi români... Haţieganu nu era stăpânit de vreo
pornire ostilă faţă de maghiari ori saşi, întreţinând relaţii prieteneşti cu mulţi dintre
ei. În ceea ce ii priveşte pe evrei, Haţieganu a participat la acţiunea care a salvat
zeci de mii de evrei în anii 1943-1944... Revenit de la Györ, la început de vară în
1945, unde fusese internat în toamna anului 1944, impreună cu Aurel Socol, Emil
Hatieganu, în prezenţa mişcărilor tactice maghiare din Transilvania, care, mai ales
prin cercul lui Edgár Balogh şi Lajós Jordáky şi-au propus unificarea tuturor
argumentelor comuniste în defavoarea românilor, şi-a pus problema dacă vreodată
cetatea universitară a Ardealului va mai fi în stare să dea tineretului ceea ce oferise
atâtor generatii: învăţătura dăruită, acel exemplu minunat de a fi deschis, de a fi
creator, iscoditor şi liber? ... Emil Hatieganu şi-a pus o asemenea întrebare când a
prevazut care anume vor fi rezultatele acelor rătăciţi şi meschini slujitori ai izolării
după criterii etnice, solidari prin consensul tăcerii cu ucigaşii celor peste 300.000
de evrei şi români din Ardealul de Nord, cu cei care au alungat din aşezările lor alte
sute de mii de oameni pentru că nu erau şi nu voiau să devină maghiari. “
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Horea - rex Daciae
de David Prodan
Opera
„Condiţiile sunt clare şi
categorice:
1.Nobilul comitat şi toţi
posesorii lui să jure pe
cruce cu toate odraslele
lor
2.Nobilime să nu mai fie,
ci care unde poate primi o
slujbă crăiască, din aceea
să trăiască
3.Nobilii posesori să părăsească pentru totdeauna
moşiile nobiliare
4.Şi ei să plătească dare
ca şi poporul de rând
5.Pământurile nobiliare să
se împartă între poporul
de rând potrivit poruncii ce
va urma, a împăratului.
Ultimatumul adresat de
ţărănimea română răsculată Tablei comitatului
Hunedoara la 11 noiembrie 1784, este, fără
îndoială, cel mai avansat
şi cel mai important act
scris, generat de răscoală.
El exprimă, programatic, scopul ei ultim, care nu e nici mai mult nici mai puţin decât
desfiinţarea nobilimii şi implicit a raporturilor feudale. ... Condiţiile au ajuns apoi, în
scris sau oral, în formă exactă sau parafrazate, pervertite, la mare circulaţie, şi în
interior şi peste graniţe, în acte, scrisori, memorii, presă, broşuri. Reproducerile,
mai mult sau mai puţin fidele, sunt nenumărate. Punctele le găsim redate exact în:
<<Politisches Journal>> din Hamburg, în <<Journal politique de Bruxelles>>, în
broşura germană <<Horja und Kotska>>. Le apreciază ca esenţiale, le
comentează revoluţionarul Jacques Pierre Brissot, viitor şef al girondinilor în
scrisoarea sa deschisă adresată împăratului (<<Seconde lettre d’un defensseur du
peuple a l’empereur Joseph II, sur son reglement concernant l’emigration, et
principalement sur le revoulte des Valaques. Ou l’on discute a fond de droit de
revolte du Peuple>>, Dublin 1785, pg. 98).
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Viziune simplă, strict ţărănească... dar radicală, aruncându-şi săgeţile departe
în viitor. Mai departe chiar decât programele revoluţionare următoare, care se vor
mărgini să ceară desfiinţarea raporturilor feudale cu <<împroprietărirea ţăranilor>>
pe loturile lor iobăgeşti, menţinând nobilimea şi proprietatea ei <<alodială>>. ...
Desfiinţarea şerbiei, operată în ţările ereditare, s-a impus şi în Ungaria şi
Transilvania ca o urmare directă a răscoalei. ... ”
Moştenirea
„O schimbare profundă se operează în mentalitatea ei (nn - iobăgimea), îşi
simte de-acum nu numai dreptatea, ci şi puterea, a crescut considerabil în
conştiinţa forţei sale. A făcut o mare experienţă: lupta nu e zadarnică. ... Numele lui
Horea e steagul pe care nu-l mai lasă din mână. Nici măcar moartea lui cumplită,
sub ochii ei, nu a convins-o deplin, Horea în imaginaţia ei supravieţuieşte şi
calvarului său. ... A stigmatizat pe vecie pe trădătorii lui: în pâinea făcută din grâul
cumpărat cu banii trădării ei au găsit sânge, sângele Horii! Şi nu s-a stins în popor
de atunci ecoul:
Pân-a fost Horea-mpărat
Domnii nu s-au desculţat
Nici în pat nu s-au culcat
Prânz la masă n-au mâncat. ”
Omul
„Horea creşte în mărime nu înălţându-l deasupra masei, ci cufundându-l în ea,
creşte prin perfectă identificare cu ea. ... Creşte nu prin singularizare, ci prin
multiplicare. Aşa şi-a putut juca şi şi-a jucat autentic rolul de cap necontestat al
răscoalei, aşa a putut deveni simbolul ei mobilizator. Ceea ce-l distinge în mijlocul
semenilor săi e o dotaţie firească, o psihologie personală, un mai adânc sentiment
al dreptăţii şi nedreptăţii, o mai ardentă pasiune, un mai acut curaj al acţiunii, curaj
debordând marginile raţiunii şi îl disting spiritul de dăruire, de sacrificiu în serviciul
tuturor. În iureşul răscoalei nu dă nici un semn de vreo ispită de mărire, de avuţie,
e prins cu chimirul gol, ... Horea e inima masei, nu superiorul detaşat al ei. ”
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Avram Iancu
În istoria popoarelor apar uneori momente de
cumpănă şi de primejdie. Atunci fatalitatea sau
voinţa divină aduc în fruntea acelui popor una sau
mai multe personalităţi pentru a-l călăuzi. La 1848
poporul român din Transilvania s-a aflat în primejdie
de moarte; dar tot atunci, s-au afirmat ca salvatori o
pleiadă de conducători, în majoritate tineri, între care
Avram Iancu a strălucit ca o preţioasă nestemată.
Vrednici conducători au mai fost alături de el: şi S.
Bărnuţiu, şi I. Buteanu, şi S. Balint şi Al. Papiu
Ilarian, şi mulţi, mulţi alţii, dar nici unul dintre ei nu a
intrat atât de adânc în conştiinţa poporului român,
nici unul nu s-a identificat atât de desăvârşit cu
aspiraţiile sale ca tânărul, frumosul şi mândrul
prefect ce în scurt timp primi numele acela atât de
poetic, cum îl aprecia N. Bălcescu, de CRAI AL MUNŢILOR. Să începem cu
mărturia doamnei Pipoş din Zlatna care-i împărtăşeşte lui Aron Densuşianu că l-a
cunoscut pe Avram Iancu pe când avea 10 ani. „Era – spune ea – un băiat blond,
blând şi foarte modest. Am rămas înmărmurită când în revoluţiune aud deodată de
numele lui atât de războinic”. Rezumându-se doar la blândeţe şi modestie,
presupune, că nimeni nu i-ar fi prevăzut lui Iancu un viitor de revoluţionar, şi totuşi
la Târgu Mureş, în calitate de cancelist, celor două calificative li se mai adaugă şi
altele, care îmbogăţesc nuanţele paletei. Iată cum îl cunoaşte Iosif Şterca Şuluţiu:
„student eminent, cu exterior plăcut, blondin, modest, cu inima deschisă, sincer şi
cu caracter, avea mult temperament dar era foarte tolerant – faţă de alte naţiuni şi
confesiuni - apoi ţinea mult la parola cuvântului dat”. Acestui portret o cunoscută
gazetă maghiară îi adăuga şi alte trăsături semnificative: Iancu – se spune acolo –
„nu ştia să se încovoiască nici să se linguşească. Pe figura lui impozantă, şi pe faţa
lui superbă bărbătească, se oglindea timbrul acelei conştiinţe, pe care singur
convingerea meritelor proprii o poate da”. Dar nu numai descrierea portretului său
este grăitoare; mult putem afla despre „temperamentul său revoluţionar” şi
urmărind una din cele mai cunoscute izbucniri ale sale, moment despre care
acelaşi Şuluţiu, crede a şti că i-ar fi hotărât definitiv viitorul drum în slujba poporului
român. Scena s-a petrecut în balconul dietei din Cluj, în ianuarie 1847. Impresionat
de cinismul şi rapacitatea nobilimii maghiare ce vota proiectul de lege al nefastului
urbariu care îl despoia cumplit pe iobag, Iancu „gemea ca un taur înferecat şi
tremura ca varga, o convulsiune l-a cuprins. Îl scuturau frigurile”. A trebuit să-l ducă
de-acolo. Este semnificativ în acest sens, ca tot la şedinţa respectivă, se revolta
chiar şi un deputat maghiar, Kémény Dénes, care ia apărarea iobagilor arătând că
după ce aceştia au fost despuiaţi de toate drepturile omului, de toată demnitatea
omenească punându-li-se sarcini cari le întreceau puterile, stăpânul le ia tot ce au
muncit bieţi de ei, apoi vine al doilea stăpân, statul; iar în final acest om în zdrenţe
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onest şi muncitor ajunge în situaţia că nici acel pământ de trei coţi, care după
moarte îi va acoperi trupul să nu fie al său. Pe drum, Iancu i-a mărturisit lui Şuluţiu,
cu patos, că auzind ticăloşiile propuse de nobili „eram să mă arunc din galerie între
ei şi să-i izbesc de perete” şi apoi citează cuvintele Iancului ce constituie
chintesenţa revoluţionară a spiritului său, moment de referinţă al biografiei sale;
„Nu cu argumente filosofice şi umanitare vei putea convinge pe acei tirani, ci cu
lancea, ca Horia”. Va avea ocazia să folosească lancea pomenită, deoarece tirania
nu a cedat fără luptă în Transilvania. El ştie să devină autoritar dacă e cazul, cu
toate că este descris de contemporani ca un om cu firea blândă. Numai într-un
singur caz se spune că îşi potolea cu anevoie mânia, când auzea batjocuri la
adresa românilor, fie din gura vreunui dascăl, fie de la camarazii săi. Şi S.
Dragomir comenta că „Dacă pe lângă asemenea însuşiri el va izbuti să se impună
şi în conducerea maselor, îl putem de pe acum socoti pe deplin format pentru rolul
care îl aşteaptă”. Iancu polarizează miraculos poporul în jurul său, este unul din
principalii organizatori ai adunării de la Blaj din Duminica Tomii. La începutul lunii
mai, Iancu, rosteşte şi în faţa autorităţii, a şpanului cameral Lázár György,
hotărârea sa şi a poporului său de a se ridica la luptă. Cuvintele lui Iancu citate de
numitul şpan sunt acestea: „românii nu cerşesc libertatea de la unguri; naţiunea
română este destul de puternică pentru a-şi câştiga libertatea naţională luptând”.
La târgul de ţară din Câmpeni, Iancu face pasul hotărât spre luptă. Urcându-se pe
o masă în mijlocul târgului vorbeşte poporului. Rezumatul cuvântării e scurt la
Ciurileanu, cum scurtă va fi fost şi cuvântarea: „Toată Europa se înarmează pentru
a izbândi libertatea. Românii se pregătesc de asemenea, fiindcă a sosit timpul să
fie şi ei liberi”. Toţi autorii, toate documentele, citează sau rezumă cuvântările sale.
Nicăieri nu întâlnim discursuri lungi sau alambicate şi nu ni se păstrează pentru
simplul fapt că nu au fost rostite. Şi totuşi, masele înţeleg perfect mesajul. Reacţia
la scurta cuvântare de mai sus vine spontan, mulţimea striga: „Vivat Iancu! Vivat
naţiunea română, să ne înarmăm!” Sentimentul propriei sale forţe, şi-l ia de la
poporul ce stă în spatele său, cu aspiraţiile sale drepte şi în slujba cărora Iancu ştie
să se pună total şi necondiţionat. Alecu Russo l-a auzit vorbind pe Câmpul
Libertăţii în faţa celor 10.000 de moţi de sub comanda sa, la Marea Adunare din
3/15 Mai 1848 şi ne dă fragmentul ori poate esenţa acestei cuvântări. El caută să
impună maselor conştiinţa forţei lor izvorâtă din numărul lor: „Uitaţi-vă pe câmp
românilor, suntem mulţi, ca cucuruzul brazilor, suntem mulţi şi tari, că Dumnezeu e
cu noi”. Cuvintele sale sunt din nou scurte dar rostite cu avânt. Gestul său
stăpâneşte, linişteşte sau dezlănţuie poporul; este o întrepătrundere cu totul
neobişnuită între forţa sa de o sugestibilitate extraordinară, aproape magnetică, şi
mulţime. Directorul domeniului montanistic Zlatna, Nemégyei János, confirma
devotamentul moţilor pentru Iancu, acest tânăr de 22 de ani, plin de curaj. El este,
se spune, „urmat fără şovăire”. şi Iancu e conştient de vocaţia sa de conducător,
asigurându-l pe acelaşi Nemégyei că „nici opt regimente nu ar fi în stare să ţină
rânduiala între iobagii din domeniul de sus ca el singur”. Contactul lui Iancu cu
moţii trebuie să fi fost foarte intim. Întreaga sa fiinţă este împletită din însuşiri care-l
fac popular. Vorba lui e scurtă şi hotărâtă. Bătrânii îl laudă pentru sfatul său
cuminte, iar tineretul îl admira pentru curajul său şi pentru avântul nădejdilor sale.
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Momentul în care un astfel de bărbat de acţiune recunoscut de popor putea să se
manifeste din plin sosise odată cu primăvara anului 1848. Faţă de celelalte
personalităţi ale revoluţiei la 1848-1849, Iancu are fără îndoială „ceva” aparte şi
care, credem noi, face parte indiscutabil din temperamentul său revoluţionar. Este
acea putere de a „fermeca” mulţimile, după cum atesta şi G. Bariţiu, care l-a
ascultat personal. Dar în ciuda acestei constatări paradoxale, recunoaşte totuşi
faptul că „era peste putinţă să nu răpească cu sine pe ascultători”. L-am numi azi,
un conducător charismatic. La cea de a treia adunare de la Blaj, în 21 septembrie
1848, în fruntea a 6.000 de moţi înarmaţi, Iancu intra în Blaj şi se îndreaptă direct
spre Câmpul Libertăţii. Aici se urca pe o tribună şi răsucind pistolul în mână,
rosteşte tunător: „pretenţiile noastre sunt sfinte, pe cât de sfântă e dreptatea. Noi
suntem gata a le apăra cu orice preţ”. De aici începe rolul său de „general”, rol
confirmat şi susţinut cu strălucire de victoriile sale. Nu e de prisos a spune că
generalul rus Lüders, care dispreţuia profund pe generalii austrieci a declarat
textual, că atunci când a intrat în Transilvania, n-a găsit aici decât un singur
general, pe Avram Iancu. Şi tot lui Avram Iancu îi este atribuită de către Lucian
Blaga şi chemarea atât de sugestivă, de în spiritul său, al omului de acţiune: „Să
punem pumnul în pieptul furtunii că de nu pierim”. Cuvinte săpate şi pe o veche
cruce de lemn înnegrita de vreme care străjuieşte şi astăzi defileul de la Fântânele
în amintirea vitejiei moţilor ce au păstrat ei singuri Transilvania ca pe o Ţară
Românească, dovedind inamicului ca Munţii Apuseni sunt inexpugnabili. Nevoia de
mit a poporului îl ridică pe Iancu aşezându-l pe un piedestal de semizeu, plăsmuind
legenda invulnerabilităţii sale la gloanţele obişnuite; astfel – afirma Alexandru
Roman în nişte însemnări ale sale – poporul credea că Iancu nu putea fi răpus
decât numai cu un glonţ de argint pe care stăpânirea nu-l avea (or nu-l ştia), exact
ca şi în legenda lui Pintea Viteazul (ceea ce în fapt ar putea fi expresia unui
transfer al mitului). Nu în ultimul rând, se cuvine a fi menţionată şi o oarecare
însemnătate pe care trebuiau să o fi avut la extinderea popularităţii sale, chiar
frumuseţea şi simplitatea numelui său: - Avram Iancu – limpede şi sonor, obişnuit
între români; îmbinare fericită a doua prenume, de o rezonanta aproape cristalina.
Nemaivorbind de versurile populare, cu audienţă de marseilleza care venea să
acţioneze ca stimul de situaţie la sugestie: „Astăzi cu bucurie, românilor cântaţi,
Pe Iancu în câmpie cu toţii să-l urmaţi”.
Dezbătând în fond o problema de conţinut psiho-istoric, nu putem să încheiem
fără acea consideraţie de bun simţ privind rolul personalităţii în istorie, şi care ne
convinge că omul într-adevăr mare, aşa cum a fost şi Avram Iancu, priveşte mai
departe decât ceilalţi şi vrea cu mai multă putere decât ceilalţi. Acest om de
excepţie intuieşte şi scoate la iveală noile necesităţi sociale create de evoluţia
anterioară a raporturilor sociale, şi fără îndoială, abolirea iobăgiei era o astfel de
necesitate, ca de altfel şi perfecta egalitate a românului cu maghiarul în noul
concept democratic european. În ceea ce priveşte mai multă sa putere de a vrea,
am arătat cum a explodat într-o avalanşă susţinută de concentrare şi organizare a
românilor în slujba idealului de eliberare socială şi naţională. Avram Iancu este cu
adevărat o mare personalitate istorică: un erou naţional, care a acţionat conştient şi
liber înspre realizarea comandamentelor istorice.
G.N.
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Nicolae Iorga
Om de geniu, profesor, istoric, critic
literar, scriitor, publicist, om politic a scris
mai mult decât un intelectual obişnuit citeşte
într-o viaţă. La 6 ani cunoştea cronicele
Moldovei din ediţia Kogălniceanu, ştia pe de
rost şi în original fabulele francezului
Florian, sau poeziile lui Victor Hugo, şi multe
altele. La 13 ani scria articole de politică
externă
în
ziarul
"Românu".
După studii primare şi gimnaziale în
Botoşani, termină Liceul Naţional din Iaşi în
1888. Absolvă Universitatea din Iaşi, într-un
singur an, cu diploma "magna cum laude".
Continuă studiile universitare la Paris, Berlin
şi Leipzig, obţinând doctoratul cu teza
"Thomas de Saluces" la Leipzig, în 1893. În
acelaşi an, la doar 22 de ani, este ales şi
membru
corespondent
al
Academiei
Române. A scris peste 1300 de cărţi şi
peste 25.000 de articole, dar evaluarea lor
nu s-a încheiat. Lucian Blaga îl descrie în activitate asemeni unei „uzine, ce-şi
declanşa subdiviziunile autonome."
A fost prim ministru, în 1931, în timpul marii crize din anii 1929-1933 şi a fost
nevoit să impună „curbe de sacrificiu”. Astăzi, de la distanţa a mai bine de o
jumătate de secol, sine ira et studio, vedem că toate poziţiile lui Nicolae Iorga, şi
mai ales cele din anul de mare cumpănă, 1940, au fost corecte şi vizionare în
contrast cu poziţiile „plevei” politice. Adversar necruţător al curentelor de extremă
stângă şi extremă dreaptă este asasinat în noaptea de 27/28 noiembrie 1940 de
către legionari.
A fondat şcoli („Şcoala română de la Paris"), universităţi („Universitatea
populară de la Vălenii de Munte"), institute („Institutul de studii Sud-Est
Europeene", „Institutului de studii bizantine", şi „Institutul de istorie universală"),
reviste („Revista istorică", „Neamul românesc", „Revue Historique du Sud-Est
European"), curente culturale („Sămătorismul"), partide politice (Partidul
Naţionalist-Democrat).
A întocmit numeroase volume de izvoare între care şi:
- „Notes et extraits pour servir a l’histoire des Croisades au XV-e siecle", 6
volume,
- „Studii şi documente cu privire la istoria românilor", 31 volume,
- „Documentele Calimachi",2 volume,
- „Documentele Cantacuzinilor", 4 volume,
- „Documentele Barbu Ştirbey",2 volume,
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- „Colecţia Hurmuzachi a Academiei", 7 volume,
- „Scrisori de domni, boieri, negustori şi meseriaşi", 4 volume, şa.
A elaborat numeroase sinteze de valoare, ca de pildă:
- „Istoria lui Mihai Viteazul",
- „Istoria Bisericii Române",
- „Istoria armatei române",
- „Istoria comerţului românesc",
- „Istoria industriei române",
- „Istoria presei româneşti",
- „Istoria învăţământului românesc",
- „Istoria românilor prin călători", 4 volume,
- „Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria", 2 volume, (ediţii în română şi
franceză)
- „Istoria românilor prin chipuri şi icoane", 3 volume,
- „Istoria românilor din Penisula balcanică",
- „Relaţiile românilor cu francezii, englezii, ruşii, polonii, sârbii şi grecii", 5
volume în franceză
- „L’art roumain" şi L’art populaire roumain",
- „Geschichte des rumenischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen",
- „Istoria românilor", 10 volume,
Contribuţia sa la istoria universală rămâne semnificativă, prin lucrări ca:
- „Geschichte des Osmanischen Reiches" 5 volume,
- „Histoire de la vie Bzyantine", 3 volume,
- „The Byzantine Empire",
- „Chestiunea Rhinului, Dunării, Mării Merideterane şi a oceanelor", 4 volume,
- „Originea şi desăvârşirea statului austriac",
- „Cugetare şi faptă germană",
- „Istoria poporului francez",
- „Dezvoltarea aşezămintelor politice şi sociale din Europa", 3 volume,
- „Elemnentele de unitate ale lumii medievale, moderne şi contemporane", 3
volume,
- „Istoria slavilor răsăriteni. Rusia şi Polonia", etc îl situează printre cei mai mari
istorici ai lumii.
În „La place des Roumains dans l’histoire universelle", 3 volume, Nicolae Iorga a
relevat originalitatea culturii româneşti şi legăturile acesteia cu alte culturi, cu istoria
altor popoare.
O.C.
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Panait Istrati
Încetasem să mai cred în frumuseţea celei mai frumoase vieţi,
aceea de a lupta împotriva tuturor şi de-a fi lovit de ai tăi, ...
de Panai Istrati
„Fiţi blestemaţi politicieni şi dogme ...
care comiteţi atari crime, care învrăjbiţi
oameni de aceeaşi credinţă, semănând
ura
în
inimile
oamenilor
înfrăţiţi,
desfigurând chipul prietenului şi faceţi să
eşueze opere, care nu vor fi create
niciodată de alţi oameni şi în alte timpuri”
„…Văzutu-s-a măcar unul dintre marii
mei prieteni sărindu-mi în ajutor, luându-mi
apărarea? Nicu unul. Poate fiindcă nici
unul nu era încredinţat că aş fi cinstit. Asta
a fost atunci cea mai mare dintre durerile
morale, pe care le-am cunoscut în viaţă.
În acel moment vitalitatea mea, - care
sperie pe doctori, - a primit lovitura de
graţie. Încetasem să mai cred
în
frumuseţea celei mai frumoase vieţi, aceea
de a lupta împotriva tuturor şi de-a fi lovit
de ai tăi, dar în acelaşi timp de-a mă simţi
înţeles de câţiva, de cei cărora (...) se
datoreşte mai bunul din sine însuţi. Nu! Nu
se mai află nici o frumuseţe nicăieri. Pentru omul sincer, viaţa nu-i decât o
escrocherie mârşavă! Şi totuşi nu vreau să cedez morţii nedrepte, morţii care–ţi
închide gura, în timp ce trebuie să vorbeşti. Să vorbeşti fără cruţare, fără milă, în
acest secol în care minciuna socială domneşte în toate clasele şi pune stăpânire,
zilnic, pe minţile cele mai frumoase!
... Frumosul înseamnă lupta împotriva mârşăviilor şi crimelor epocii. ... Şi când
aici, la graniţele Europei burgheze, asist la spectacolul muncitorilor care fug din
Rusia muncitorilor, fiind mitraliaţi pe gheaţa Nistrului, urmăriţi până în faţa
pichetelor de grăniceri români, lichidaţi pe loc sau uneori înşfăcaţi de <<proletarii>>
Ghepeu-ului şi readuşi cu forţa în patria muncitorilor, - când asist la acest sistem
<<de a organiza>> lumea nouă ...
Toţi cei care vor să facă din om vita unei turme, sunt asasinii lui. Orice ar fi ei
... Cred în această omenire. Nu mai cred în nici un <<crez>>. Nu mai vreau să
ascult ce spun oamenii, ci să privesc la ceea ce fac ei: arătaţi-mi ceea ce puteţi
sacrifica din viaţa voastră şi vă voi spune cu ce preţ stimaţi viaţa altora. ... Pe acest
pământ nu mai suflă astăzi decât vântul rece al egoismului, care îngheaţă viaţa.
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...Ei bine, da! O repet în faţa întregii lumi: orice organizaţie nu foloseşte şi nu
va folosi niciodată, decât organizatorilor! Haideţi spre altă flacără!”
Romain Rolland către Istrati înainte de publicarea „Spovedaniei pentru învinşi”
-1929:
„Vă iubim şi mai mult şi vă venerăm, pentru a le fi scris (nn - scrisorile către GPU).
Dar nu le publicaţi! Fără voia dumneavoastră , ar lua, azi, aspectul unui act de
răzbunare , care le-ar micşora grandoarea. Şi vai, asta n-ar servi cu nimic
Revoluţiei Ruse, ci reacţiunii europene, ai cărei opoziţionişti fac jocul orbeşte.
Situaţie tragică, sfâşietoare. Dar trebuie suportat bărbăteşte ceea ce nu poţi
împiedeca.” ...
„Cunosc francheţea dumnitale şi nevoia de a vorbi ... Zăvoreşte-te! Cât despre
condeiul dumnitale, ai destule cu ce să-l ocupi, fără să-te afunzi în politică. Ai văzut
acolo (nn - URSS) şi realizări mari. Povesteşte asta. ...”
Romain Rolland către Istrati după publicarea „Spovedaniei pentru invinşi” 1929
„Nimic din tot ce s-a scris de zece ani încoace împotriva Rusiei, din partea
duşmanilor ei înrăiţi, nu i-a făcut atâta rău cât îi vor face aceste pagini”

Addenda
S-a născut la 22 august 1884 la Brăila, unde termină 4 clase, după care devine
băiat de prăvălie, ucenic, zugrav. La 12 ani îşi părăseşte mama pentru a nu-i fi
povară, deopotrivă, pentru a cunoaşte lumea - pribegind prin ţările est mediteranee
şi supravieţuind ca chelner, zugrav, mecanic, zidar, hamal, servitor, fotograf sau
ziarist.
Ajuns în Franţa, în 1921, este descoperit, după un gest de suicid nereuşit,
întâmplător, de Romain Rolland care-l îndeamnă să scrie.
Îşi scrie viaţa într-o notă aparte şi rară - în cheia sincerităţii. În 1924 apare la
Paris, în volum, "Chira Chiralina". Sinceritatea îi aduce gloria mondială, imediat.
Călătoreşte în URSS, dar scrie ceea ce vede, nu ce doresc cominternişti şi
năimiţii serviciilor sovietice din literele franceze. Tocmai lipsa de ipocrizie, curajul şi
geniul îi vor aduce, acum, ostracizarea generală.
Tăria lui morală, pioneratul denunţării crimelor sovietice, sunt azi repere pentru
cei cu oarecari pretenţii, în această lume falsă. Fără să cedeze, fără să fie înţeles a murit sărac şi părăsit într-un sanatoriu din Bucureşti, la 16 aprilie 1935, spre
ruşinea multor contemporani.
“Odiseea acestui frate întru suferinţă şi literatură, stă alături
cu biografiile cele mai fantastice, pe care le cunoaştem
de la Ulise încoace” - Gala Galaction, 1926
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Ştefan Lupaşcu
Din discursul de recepţie al acad. Mircea Maliţa
„Opuşi inseparabili în gândirea românească”
În jurul anului 1930, într-un amfiteatru al
Sorbonei, tânărul Lupaşcu, aparţinând unei familii
de moldoveni ce se stabiliseră la Paris, urmează
cursurile fizicianului Louis de Broglie, laureat Nobel
pentru mecanica ondulatorie. Fascinat, descoperă
microcosmosul atomilor şi particulelor fizice, un
câmp imens, de sfidare a tuturor preceptelor logicii
clasice. Principiul identităţii A este A, al
contradicţiei A nu poate fi B şi non B, dispar odată
cu natura duală a luminii, care este şi undă, şi
particulă.
Toate teoriile noi ale microfizicii, de la
Heisenberg, privind incapacitatea de a fixa poziţia
unei particule (teoria nedeterminării), până la
cuanta lui Planck, care fixează mărimi pentru
elemente nemăsurabile, constituie, nu numai
pentru ştiinţă, dar şi pentru filosofia anilor interbelici (deceniile 2 şi 3 ale secolului
trecut), sfidări considerabile. Relativitatea lui Einstein şi fizica cuantică făceau
eforturi mari de a fi înţelese de oameni, crescuţi în disciplina regulilor deducţiei
binare. Lupaşcu este pătruns de magnitudinea revoluţionară a noilor concepte
izvorâte din experienţa microfizicii. Ia ca punct de plecare echivalenţa între materie
şi energie. Materia este energie, în loc de fenomene vorbim de evenimente. Iar
energia se naşte şi funcţionează dintr-un antagonism total şi ireductibil: e
contrarietatea absolută. Nu mai este vorba de a introduce un intermediar terţ între
două valori, ci de prezenţa simultană şi complementaritatea dinamică a unor opuşi.
Nu poate fi vorba de sinteză, ca în logica hegeliană, unde antiteza distruge teza.
Terţul este chiar acest cuplu antagonic (se remarcă termenul ales pentru opuşi, în
nuanţa sa războinică). În ce constă acest dinamism al unui sistem energetic? El
poate fi înţeles prin cuplul de opuşi: actualizare şi potenţializare, caracteristici
energiei. Când unul dintre termeni se activează, celălalt se potenţează şi invers.
Putem să-l reprezentăm ca o permanentă oscilaţie în jurul unui echilibru imaginar.
În microfizică, energiile sunt cele mai mari, iar tendinţa spre echilibru se impune.
Cum păşim în macrofizică, în lumea pe care o percepem cu simţurile şi o
înţelegem cu mintea noastră, energiile sunt mai mici, iar echilibrele mai labile.
Un alt cuplu de opuşi ne explică, şi mai mult, diferenţa între lumile macro şi
micro-fizice. Este heterogenitatea şi omogenitatea. Când unul dintre aceste
procese se activează, celălalt se potenţează. Conform legii a doua a
termodinamicii, într-un sistem închis, entropia – cantitatea de energie nedisponibilă
– creşte şi energia se degradează treptat şi lumea se sfârşeşte în moartea termică.
În microfizică apare, însă, o lege care postulează stoparea omogenizării.
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Este principiul lui Pauli. Într-un atom sau gaz, particulele care ocupă poziţii
exclud altele care pot avea aceeaşi caracteristică, adică numere cuantice egale.
Principiul restaurează diversitatea energiei. Avem, deci, două lumi: una
microcosmică, cu energii mari, caracterizată de simetrie şi de un echilibru al
forţelor antagoniste, şi alta, macrocosmică, în care trăiesc şi se mişcă oamenii, cu
opoziţii asimetrice, ce favorizează omogenizarea, populată de sisteme energetice
concentrate sub forma obiectelor vizibile şi a evenimentelor măsurabile.
Există, însă, încă o lume dominată de antagonisme: cea a vieţii. Odată ce
acceptăm că totul este energie, viaţa se înscrie cu toate problemele ei.
Caracteristica tipului dominant de antagonism în sfera biologiei este, ca şi în
macrofizică, asimetria. De data aceasta, înclinarea se face în favoarea
heterogenităţii. Asimetria nu duce, nici în macrofizică, nici în biologie, la haos, dar
explică mai bine tensiunea care caracterizează domeniul sistemului energetic al
vieţii. Evoluţia, selecţia naturală, viaţa şi moartea celulelor, funcţionarea
metabolismului, competiţia aspră, fotosinteza, beneficiază de noi sensuri şi
explicaţii în lumea antagonismului dinamic.
Toate cele trei lumi sunt, după el, „trei tipuri de sistematizări energetice sau
materiale, cu toate nuanţele şi gradele care duc unul la celălalt – niciodată
infinitezimale, fiind discontinui", „constituind o grilă care permite să detectăm, prin
aplicaţiile ei la manifestările energetice, genul structurii sistematice care le
caracterizează". Posibilitatea aplicării acestui demers la cea de-a patra sferă,
aceea a energiei şi fenomenului psihic, l-a atras pe Lupaşcu, încă din timpul tezei,
revenind la ea în „Logică şi contradicţie”, publicată în 1947, şi, în final, în „Cele trei
materii”, din 1960. Deşi ezită să o înglobeze în enumerarea sistemelor sale
energetice şi a logicilor care le acompaniază, din pricina absenţei unui suport
experimental şi teoretic suficient de care să dispună psihologia, Lupaşcu face
câteva remarci pertinente. Este, fără îndoială, vorba de un tip de energie
susceptibil de aplicaţie a metodei antagonismului dinamic. Dar natura echilibrului
nu se aseamănă nici cu lumea fizică, nici cu cea biologică, de unde şi dificultatea
de a ne servi de cunoştinţele ce le avem despre el. Mai degrabă, el se încadrează
şi prezintă similarităţi cu realitatea cuantică şi a experienţei microfizice. În cazul
acestuia „sistemele antagonice nu se domină reciproc sau se actualizează
simultan la mijloc de drum şi, deci, într-un conflict mai ascuţit decât în cele două
tipuri inverse de sisteme". Cercetat de aproape, „fenomenul psihic apare ireal,
fiind, totuşi, o realitate, am şti, pe drept, intuitiv, dacă există sau nu există; e
impalpabil şi, totuşi, sesizabil". El este, spune Lupaşcu, citând pe Jung: sediul, prin
excelenţă, al ambiguităţilor, al tensiunilor, al pulsurilor şi tendinţelor contradictorii.
„Din această dublă semi-actualizare şi semi-potenţializare se explică ceea ce îi
aparţine: semnele, miturile şi conceptele".
Această deschidere este suficientă să ne convingă că problemele domeniului
psihic şi ale cunoaşterii se pretează la aplicarea logicii contradictorii. Iar vastul
orizont explorat de Lupaşcu nu a fost egalat de nici un gânditor contemporan, atât
în descrierea coerentă a metodei opuşilor complementari, cât şi în noutatea
rezultatelor sale remarcabile.
M.M.
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Augustin Maior
S-a născut la Reghin în 21
august 1882, a făcut studiile
secundare la liceul piarist din Târgu
Mureş (1896-1898) şi la gimnaziul
catolic din Budapesta (1899-1900), a
urmat şi a absolvit Institutul
politehnic din Budapesta (19001904).
S-a
specializat
la
Universitatea din Gottingen (1905).
În 1910, participa la conferinţa
internaţională a inginerilor din
domeniul P.T.T. (Poştă, Telegraf,
Telefonie) de la Paris, ca delegat al
Austro-Ungariei, şi în 1912 este ales
membru în consiliul de administraţie
a
Poştelor,
Tele-grafelor
şi
Telefoanelor din Ungaria.
În 1919 este numit directorul
general al Poştelor, Telegrafelor şi
Telefoanelor din Transilvania, şi
director al Institutului de fizică
teoretică şi aplicată din cadrul
Facultăţii de ştiinţe a Universităţii din
Cluj.
A înfiinţat, în 1919, prima şcoală de telegrafie şi telefonie, în Sibiu. La această
şcoală a predat cursul de „Aparate de transmisie telegrafică şi telefonică”. Din 1920
este profesor la de fizică la Universitatea din Cluj. În 1946 este ales decan al
Facultăţii de ştiinţe a Universităţii din Cluj şi membru titular al Academiei Române.
Augustin Maior moare în 1963 la Cluj.
Augustin Maior a început lucrările sale de pionerat, în ceea ce priveşte
folosirea aceluiaşi cablu pentru mai multe convorbiri simultane, în 1905, în
laboratorul Direcţiei generale P.T.T. din Budapesta. Lucrările s-au finalizat în 1907
când a realizat transmisia a 5 mesaje telefonice pe o singură linie de transmisie, la
15 km distanţă. Metoda folosită era şi este în continuare aceeaşi, multiplexarea în
frecvenţă. Pentru separarea convorbirilor multiple de pe acelaş fir, Augustin Maior
foloseşte, tot în premieră, rezonatorul electric (electronic) şi nu cel mecanic cum se
folosea în telegrafie până la el. Rezultatele sale practice sunt prezentate la un înalt
nivel ştiinţific, punând bazele teoretice ale noului procedeu din telecomunicaţii.
El are viziunea folosirii tuburilor electronice, a triodei, care tocmai se inventase,
de către americanul Lee De Forest, în 1907. Lucrările sale teoretice se ocupă de
distorsiunea semnalelor, de transmisia pe linii lungi şi de transmisia eficientă
(pierderea minimă de energie a semnalului la rezonanţă).
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A. Maior a demonstrat că distorsiunile se reduc atunci când circuitul se
aproprie de rezonanţă şi când frecvenţa purtătoare creşte. Multiplexarea
frecventelor purtătoare era numită în epocă transmisie multiplă cu curenţi purtători.
Prin aceasta metodă de multiplexare a frecvenţelor purtătoare se realizează toate
telecomunicaţiile azi, fără fir (radio) sau pe fir de cupru sau sticla.
Lucrările sale din acest domeniu cuprind, între altele şi:
- „Uber Mehrfach Fernsprechen” publicată în Elektrotechnische Zeitschrift,
Berlin 1907,
- „Uber Wechelstrom Telephonie” din Elektrotechnische Zeitschrift, Berlin
noiembrie 1908,
- „High frequency alternating currents în Telegraphy, Telephony and forever
Transmission” în The Electrician, 6 febr 1914, Londra,
- „Uber das Einschalten langer Leitungen mit Wechelstrom” în
Elektrotechnische Zeitschrift, Berlin 1917.
Intr-o notă publicată de revista The Electrician din Londra la 21 aprilie 1911,
A.Maior afirmă: „Am arătat ... matematic că se poate realiza telefonia multiplă cu
curenţii alternativi de înaltă frecvenţă, astfel încât fiecare curent să transporte o
convorbire ... am menţionat că am reuşit să transmit simultan 5 cinci convorbiri.
Experimentele mele le-am prezentat la prima conferinţă europeană a poştelor şi
telegrafelor (nn 1908) şi am comunicat pe o linie de 15km. ”
Până la el se mai realizase telegrafia multiplă , la care separarea mesajelor se
făceau prin rezonatoare mecanice. Francezul M.Leblanc prezintă în revista „La
lumiere electrique” în 1886 ideea lui Elisha Grey de utilizare a unor frecvenţe
diferite pentru mesaje telegrafice diferite, iar E.Mercadier reia ideea în 1893 la
Chicago tot pentru cazul telegrafiei „multiple” şi tot prin separarea mecanică a
frecvenţelor.
După A.Maior, germanul Ernst Ruhmer – inventatorul fonografului - face un
experiment de telefonie multiplă, în 1908, între casă şi laboratorul propriu – aflate
în vecinătate. Iar în 1911 ofiţerul american George Owen Squier (fără lucrări şi
pretenţii ştiinţifice) realizează prin echipa sa de tehnicieni o transmisie multiplă pe o
linie foarte scurtă, la fel ca Ernst Ruhmer.
În a doua parte a vieţii sale ştiinţifice Augustin Maior ţine cursurile de
„Electricitate şi magnetism” şi „Acustică şi optică” (1921) la Universitatea din Cluj.
Viziunea şi simţul tehnic nu l-au trădat, nici atunci, când în calitate de decan, în
1923, el îi aprobă lui Hermann Oberth să-şi susţină lucrarea de licenţă „Racheta
spre spaţiile interplanetare”, după ce aceasta lucrare a lui Oberth fusese respinsă
la Universitatea din Heidelberg. Se ocupă, în continuare, de câmpul gravitaţional şi
statistică cuantică publicând lucrări dintre care amintim „Asupra minimului energiei
cinetice a unui corp în mişcare” (1926), „Asupra radiaţiei în câmp gravitaţional”
(1931), „Statistica cuantică” (1933) şi „Gravitaţia şi variaţia lentă a unor constante
fundamentale” (1942).
O.C.
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Titu Maiorescu
„Arta vieţii? Rezervă, discreţiune, cumpătare,în genere negaţiune şi în rezumat
abnegaţiune”
Titu Maiorescu, descendent din Petru Maior şi
înrudit cu Timotei Cipariu, după studii strălucitoare
la Viena, Berlin şi Paris se întoarce la 21 de ani în
ţară cu un doctorat în filosofie şi o licenţă în drept.
Desfăşoară o bogată activitate culturală în cadrul
„Junimii”, în domeniul filosofiei, mai întâi la
Universitatea din Iaşi (1862-1872), apoi la ceea
din Bucureşti (1884-1909). Din 1871 duce, în
paralel, şi o activitate politică în Parlament, ca
ministru şi în 1913 ca prim ministru, când a şi
semnat pacea de la Bucureşti, din cel de al doilea
război balcanic. Maiorescu a fost un mare patriot,
tocmai pentru că patriotismul său „era în marginile
adevărului”, şi a generat acţiuni solide şi eficace.
În 1859 îşi trece doctoratul cu teza "Das
Verhaltnis" – „Relaţia” în care dezvoltă ideea
herbartiană despre relaţie cu argumente din
câmpul ştiinţei. Filosofia, în concepţia tânărului
Maiorescu, este ştiinţa relaţiei sub toate aspectele ei: metafizice, logice sau
psihologice. Această abordare o consideră ca un nou fundament al filosofiei,
concept novator ce nu-i este apreciat, însă, la Sorbona, motiv pentru care în 1861
şi renunţă să-şi susţină al doilea doctorat la Paris.
În 1860 îi apare la Berlin o lucrare de sinteză „Einiges philosophische în
gemeinnfasslicher Form” (în română apare abia în 1981 sub titlu „Consideraţii
filosofice”) care tratează: raporturile filosofiei cu ştiinţa, arta şi cultura; probleme:
i)de psihologie cu referire la etică, logică şi estetică; ii)despre determinism, libertate
şi necesitate; iii)despre moarte şi nemurire; şi încheie cu aprecieri sociale.
Prin bogata sa activitate culturală, educaţională şi socială orientează viaţa
culturală pe „direcţia criticii” („În contra direcţiei de astăzi în cultura română" –
1868, „Observaţii critice" – 1869 şi „Direcţia nouă în poezia şi proza română" 1872). Titu Maiorescu bazat pe principiul unităţii dintre fond şi formă combate
tendinţa „formei fără fond”, la modă prin şi printre junii sosiţi din Franţa şi Germania
cu un bagaj subţire şi cu forme goale.
Realist şi vizionar, sesizează rămânerea în urmă a spiritului ştiinţific, fapt ce
solicită imperios şi acut intervenţia critică. Vede în critică un demers normal, firesc,
al dezvoltării culturale şi chiar dacă nu enunţă expresis verbis – vede în critică
mecanismul de „autoreglare”, principiul de autocontrol al dezvoltării culturale.
O.C.
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Iuliu Maniu
Personalitate politică de primă mărime, s-a
născut la 8 ianuarie 1873 în Şimleul Silvaniei,
fiind nepot al marelui patriot paşoptist Simion
Bărnuţiu. Urmează dreptul la Budapesta şi ca
student participă la mişcarea memorandistă şi
înfiinţează o societate studenţească pentru
apărarea drepturilor şi libertăţilor naţionale
formată din români, sârbi şi slovaci. În 1896
este cooptat membru al Consiliului Naţional al
Partidului Naţional Român, al cărui preşedinte
va deveni după moartea lui Gheorghe Pop de
Băseşti, în 1919. Ca deputat de Vinţul de jos
în Parlamentul de la Budapesta (1906-1910) a
luat numeroase atitudini faţă de lipsa de
drepturi a românilor majoritari în Transilvania.
La Marea Adunare Naţionala de la 1
Decembrie 1918 este unul din lideri. Este
numit preşedintele Consiliului Dirigent şi
şefului Resortului internelor. În urma unirii Partidului Naţional Român cu Partidul
Ţărănesc a lui Ion Mihalache, în 1926, este ales preşedinte al noului Partid
Naţional Ţărănesc. Conduce Consiliul de miniştri în perioada crizei mondiale, în
perioadele 1928-1930, 1930, 1932-1933. După ce face greşeala să-l aducă pe
Carol al II-lea pe tron, sperând că acesta va respecta condiţiile negociate, se
opune instaurării dictaturii regale, în 1938. Şi rămâne în opoziţie faţă de cele trei
regimuri dictatoriale care au urmat, până când este lichidat fizic. Se opune căderii
ţării în sfera de influenţă nazistă şi bolşevică. Se opune instaurării comunismului.
Câştigă, în calitate de lider necontestat al partidelor democratice, alegerile din
noiembrie 1946, cu un procent zdrobitor de peste 80%, dar România fusese
cedată la Teheran sferei de influenţă sovietice. Cedare confirmată şi la Ialta!
Înscenându-li-se un proces de trădare, fruntaşilor ţărănişti, în 1947, Iuliu Maniu
este condamnat şi întemniţat la Sighet, unde este bătut, torturat, asasinat şi lăsat
să moară în condiţii neelucidate, alături de întreaga elită culturală, militară şi
politică din perioada interbelică.
Adepţii lui, din generaţia tânără, militari, studenţi, ţărani, se refugiază în munţi,
unde se dezvoltă o mare mişcare antibolşevică, unică în est, de pe poziţii
democratice. Această mişcare de amploare – rezistenţa anticomunistă din munţi –
se deosebeşte fundamental de celelalte mişcări muncitoreşti, mai târzii, din est, de
la Berlin, din Polonia sau de la Budapesta care sunt mişcării comuniste sau de
stânga, împotriva unor lideri comunişti ineficienţi sau compromişi.
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Iuliu Maniu, prin integritatea să morală, prin cinstea ireproşabilă, prin
seriozitate, este un caz aproape singular în galeria oamenilor politici din secolul
XX. A fost evacuat din istoria scrisă sub comunişti. Comuniştii l-au şi îl percep, şi
după „asasinarea” lui, la 5 februarie 1953, ca principalul rival, tocmai datorită
moralităţii sale ireproşabile, şi s-au străduit 50 de ani să-l maculeze.
Iuliu Maniu, era folosit ca un turnesol de către Securitate, şi târziu, în anii 80:
erai adeptul lui, îl stimai, te impresiona rectitudinea lui morală, erai duşmanul
regimului, erai supravegheat, ţi se închideau toate căile.
Iuliu Maniu a fost liderul de necontestat al rezistenţei anticomuniste româneşti
până la arestarea sa în 1947. A intrat în opoziţie odată cu dictatura carlistă,
militând de a lungul celor 3 dictaturii succesive pentru revenirea la democraţie. În
timpul celui de al II-lea război mondial este persoana cea mai autorizată din
România în raport cu lumea occidentală. Iuliu Maniu, la destrămarea frontului
italian, din 1918, devine comandantul unităţilor româneşti din nordul Italiei care se
retrag spre Transilvania în mod disciplinat.
În Viena toamnei lui 1918, cuprinsă de bolşevism, domnea haosul şi anarhia.
Iuliu Maniu se prezintă ministrului de război habsburgic Stoger-Steiner pentru al
informa că-şi asumă comanda unităţilor româneşti şi cere spaţiu în palatul
ministerului de război pentru „comandamentul unităţilor româneşti”. La aceea dată
erau aproximativ 60.000 de soldaţi şi ofiţeri doar în Viena.
În fapt, Iuliu Maniu vrea să pună bazele armatei române din Transilvania
folosind ca nucleu regimentul 64 Orăştie. Unităţile româneşti, foarte disciplinate,
ostile, prin spiritul lor profund rural, bolşevismului şi anarhiei pun ordine şi
instaurează legalitatea în capitala
imperiului; imperiu care de două
secole nu i-au recunoscut egali cu
ceilalţi subiecţi ai monarhiei! De altfel
unităţile române sunt singurele unităţi
militare „operative” ale defunctului
imperiu. Despre acest episod Pamfil
Şeicaru scria: „Iuliu Maniu înlesnea
revanşa lui Avram Iancu şi a unchiului
său Simeon Bărnuţiu. Niciodată în
cursul vieţii lui politice Iuliu Maniu nu
a atins culmea la care s-a înălţat în
octombrie şi noiembrie 1918”.
Maniu, generalii Prezan, Mărderescu,
Panaitescu
şi
regele
Ferdinand
Întregitorul (cu spatele) la eliberarea
oraşului Bichiş.

V.L şi O.C.
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Ştefania Mărăcineanu
Puţini ştiu, că adevărata descoperitoare a
radioactivităţii artificiale a fost românca
Ştefania Mărăcineanu, nu Irène şi Frédéric
Joliot Curie, care au luat Premiul Nobel pentru
chimie cu aceasta descoperire, în 1935.
Ştefania lucrase în laboratorul soţilor Marie
şi Pierre Curie (părinţii lui Irène Curie,
căsătorită cu Frederic Joliot ), în perioada când
îşi pregătea teza de doctorat – „Constanţa
radioactivă a poloniului”, şi semnalase, încă din
1924, celor doi cercetători descoperirea sa ca
urmare a unor serii întregi de experienţe
ingenioase, şi planificate, decurgând logic una
din alta. Ea a observat că plumbul din
containerele folosite radia şi după îndepărtarea
poloniului radioactiv. A studiat acelaşi lucru pe
zinc şi cupru, prin radiere cu raze alfa obţinute
de la poloniul radioactiv. De altfel, Frédéric şi
Irene au şi recunoscut acest lucru, şi anume că
descoperitoarea radioactivităţii artificiale e
Ştefania Mărăcineanu, într-un interviu acordat ziarului „Neues Wiener Journal“ şi
publicat în 5 iunie 1934, cităm: „ne amintim că savanta română, domnişoara
Mărăcineanu, a anunţat în 1924 descoperirea radioactivităţii artificiale”.
Savanta Ştefania Mărăcineanu, după terminarea doctoratului a revenit la
Facultatea de Ştiinţe a Universităţii Bucureşti unde a înfiinţat Catedra de
Radioactivitate. Cerând un grad superior la facultate, Ştefania Mărăcineanu îi scria
regelui Carol al II lea: “Numirea mea s-ar putea face pe aceeaşi cale excepţională
ca şi a domnilor recomandaţi de dl. Perrin, ca o recompensă a descoperirii
radioactivităţii artificiale, care este a mea şi de al cărui fruct s-a bucurat dna Joliot
Curie, recomandată de însuşi dl. Perrin pentru Premiul Nobel. (… ) Domnul Decan
al Facultăţii de Ştiinte şi o parte din profesori mă sacrifică pentru a nu-i nemulţumi
pe dl. Perrin şi pe soţii Joliot Curie, de care, zic dumnealor, au nevoie.”
Ştefania Mărăcineanu, în tara, s-a ocupat de fenomenele meteorologice
descoperind procedeul de declanşare artificială a ploii, prin injectarea norilor joşi cu
săruri radioactive. A provocat prima ploaie artificială din lume în Bărăgan, în 1931.
Este invitată, de altfel, de guvernul francez să-şi continue cercetările în aceasta
direcţie, în 1934, în Algeria. Continuând cercetările în domeniul fenomenelor naturii
a stabilit o legătură între cutremure şi precipitaţii. Ea a trăit între 1882 şi 1944.
Culmea, în timp ce i-se recunosc meritele chiar şi în Franţa, Ştefania Mărăcineanu
nu figurează nici în ultimul dicţionar enciclopedic român, din secolul 21!
O.C.
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Inochentie Micu Klein
„Diploma sau se execută în toate punctele sale, sau, în nici unul”
din Supplex libellus Valachorum, de David Prodan
Omul
„S-a născut la 1692 ... în Sadu
(Sibiu) ... purtând numele simplu
de Ion Micu. Se ridică dintre
românii de pe Pământul Crăiesc,
din ţărănimea în luptă cu naţiunea
săsească, ... pentru libertăţile şi
drepturile sale încălca-te. ...
Aducea cu sine, de acasă,
problema acută a românilor de pe
Pământul Crăiesc ameninţaţi cu
iobăgia. A făcut şcoală mai mulţi
ani la iezuiţi (1719-1724), iar în
funcţia de episcop a fost înălţat
încă în 1728, de pe băncile şcolii,
în al treilea an de studii la teologia
din Tirnavia. . ... Instalarea lui în
scaun s-a făcut abia în 28 sept.
1732. ... În lupta pentru ridicarea poporului român, Inochentie Micu e preocupat cu
deosebire de şcoală, de cultură. ...
Socotea, desigur, să utilizeze însuşi evenimentul (misiunea uluitoare a lui
Visarion Sarai din 1744) ca un nou argument în favoarea luptei sale: poporul se
leapădă de unire pentru că nu i s-au acordat cele promise. Ceea ce putu trezi
bănuială că el însuşi a provocat mişcarea! Curtea, alarmată, ... îl chemă, fără
întârziere, la Viena. Textul chemării era încurajator. Noi speranţe deci. Pentru a da
o mai mare greutate acţiunii sale, înainte de a pleca, Inochentie convoacă sinodul
general, la care chemă nu numai preoţi, ci şi mireni, printre care şi mulţi ţărani, şi
nu numai uniţi ci şi neuniţi. Sosit la Viena ... potrivit literei chemării, începu prin a-şi
susţine cu un nou memoriu revendicările, în tonul dreptăţii ultragiate, al ameninţării.
... Sosit la Roma la începutul anului 1745, îşi reîncepu acţiunea. Noi memorii
adresează acum papei. ... Toate acţiunile pentru revenire rămânând fără rezultat,
Inochentie, înfrânt, în sfârşit abdică, sponte et libere, la 7 mai 1751. Se stinse apoi
... la 23 septembrie 1768, ... acolo, la Roma ...”
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Opera
„Trebuie să caute să-şi convingă poporul răscolit de neîncredere că nu e vorba
de vreo schimbare de rit, că nu e nicidecum vorba de părăsirea <<legii
româneşti>>, de ruperea de marele tot al poporului românesc şi al credinţei
răsăritene, ci mai mult de noi posibilităţi de ridicare. În consecinţă, porneşte cu
energie la consolidarea episcopiei sale, caută să-i impună autoritatea asupra
tuturor românilor, să-i cuprindă pe toţi sub nume de uniţi chiar şi când nu sunt uniţi.
... Îşi asociază înainte de toate clerul, luptă pentru valorificarea drepturilor care i sau promis sau acordat prin diplome, pentru scutirea lui de sarcini iobăgeşti, de dări,
de dijme, pentru dotarea lui cu porţiune canonică, cu dijmele sau quartele pe care
românii trebuiau să le dea pentru întreţinerea preoţimii altor confesiuni, a
confesiunilor recepte. În schimb, duce, o luptă hotărâtă împotriva oricărei alterări a
conţinutului ortodox al bisericii sale, împotriva <<latinizării>>, adică a catolicizării.
Nu numai pentru că poporul vădeşte repulsie faţă de catolicism, dar şi pentru că
acesta putea aduce cu sine - înstrăinarea de poporul propriu, deznaţionalizarea.
Sinodul din 1742 cere să se intervină chiar la papă ca nimeni din uniţi să nu poată
trece la ritul latin. Luptă împotriva oricărei supuneri a bisericii şi poporului său
jurisdicţiei sau exploatării bisericii catolice.
Dar acestei lupte i se suprapune mereu de acum lupta naţională. În toate
petiţiile, revendicările, e nelipsită naţiunea. ... În sprijinul revendicărilor sale ...
Inochentie Micu aduce, ... şi alte temeiuri. Înainte de toate numărul poporului sau
naţiunii sale, care ... întrece pe al celorlalte popoare sau naţiuni ale ţării. Sarcinile
către stat pe care naţiunea română le poartă: ea poartă mai multe sarcini decât
toate celelalte împreună. Iar în virtutea sarcinilor, invocă consecvent dreptul naturii,
<<justiţia distributivă>>, după care cel ce poartă sarcina trebuie să-i simtă şi folosul
(qui sentit onus, sentiat et commodum). ... E profund nedrept ca naţiunea la sarcini
să fie cea dintâi, iar la beneficii nici cea mai de pe urmă - argumentează el. Dar o
îndreptăţesc la cele revendicate şi vechimea şi vieţuirea neîntreruptă a poporului
român pe acest pământ. ...
Cere, prin urmare, ca supuşii în genere să nu mai fie încărcaţi cu sarcini
excesive, ele să li se repartizeze echitabil. Iobagilor ... să li se reducă robotele la
două zile pe săptămână. Fiii iobagilor să nu mai fie opriţi ... să înveţe meserii.
Meseriaşii români să fie şi ei admişi în bresle. Românii n-au dreptul la păduri, la
ape, nu pot planta vii şi grădini în voie ... nu sunt nici măcar toleraţi. Cere, în
genere, egalitatea de drept, <<concivilitatea>> locuitorilor Pământului Crăiesc.
Cere ca dijmele luate de la români pentru preoţii altor confesiuni, ... să se dea
preoţilor proprii. ... invocă echitatea, dreptul divin şi al naturii deopotrivă. Îl revoltă
exclusivismul oraşelor săseşti. Saşii şi-au primit drepturile în calitate de catolici,
acum fiind luterani şi le-au pierdut în raport cu românii trecuţi la unire argumentează el. Propriu–zis saşii ar trebui să-şi probeze drepturile, nu românii. ...
Plângerile, revendicările lui se înmulţesc mereu, se concentrează, se amplifică
pe parcurs în memorii ... prefigurând viitorul său Supplex Libellus.”
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Mihai Viteazul
Mihai era din stirpea celor mai
mari dintre cei mari, din epocile în
care conducătorul, încă, mai atârna
greu în balanţa confruntărilor
armate. El avea o natură excepţională: era uriaş dar iute la trup şi
mai era şi iute la minte! Mai
adăugaţi la acestea două şi un
curaj nemaivăzut şi veţi înţelege de
ce el îşi domina pe toate liniile
interlocutorii, oricare ar fi fost
aceia, sultan sau împărat creştin.
La un an de la urcarea pe tron,
pe 13 noiembrie 1594, Mihai trecu
prin sabie 2000 de turci care-l
supravegheau. Atacă, apoi, fulgerător Cetatea de Floci, Hârşova,
Durostor şi Rusciucul. Pretutindeni
turcii, care au scăpat, au scăpat
prin fugă.
Două armate de pedepsire, una
condusă de paşa Hasan, alta de
Mustafa, vin pe căi diferite asupra
lui Mihai. Îl atacă dinspre Oltenia o armată de tătari. Îi bate şi îi pune pe fugă şi pe
tătari şi pe turci. Mihai trece Dunărea pe gheaţă şi trece prin foc şi sabie Silistra,
Turtucaia şi Rusciucul, şi ajunge până în Balcani. Hasan şi Mustafa sunt ucişi şi ei.
Brăila cade şi ea în mâinile lui Mihai. Aron vodă, al Moldovei vine şi el peste turci în
Dobrogea. Creştinii din Balcani, români, aromâni, bulgari, sârbi se răscoală şi ei.
Un asemenea uragan numai văzuseră turcii, venind peste ei. Otomanii care erau la
un pas de Viena, înghit greu această întreită lovitură: politică, economică şi
militară! Sultanul pregăteşte o nouă armată, cel puţin de două ori mai numeroasă
decât cea valahă, sub conducerea directă a vizirului Sinan Paşa. Bătălia are loc la
Călugăreni, la 23 august 1595. Când sorţii par să surâdă otomanilor, uriaşul Mihai
se aruncă asupra lor cu securea în mână – dintr-o lovitură un paşă are capul
despicat, un alt paşă e răpus printr-o lovitură în piept. Prind şi ai lui curaj şi
otomanii sunt zdrobiţi.
”Şi am câştigat cinci tunuri şi un steag verde al proorocului lui Mohamed, foarte
preţuit de dânşii şi foarte respectat” - povesteşte, modest, Mihai Vodă într-o
scrisoare care ni s-a păstrat.
Între timp o coaliţie creştină e zdrobită, în vest, de turci. Şi n-a fost destul.
Voivodul Transilvaniei, supus polonilor, poloni care acum făceau jocul turcilor,
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alături de Ieremia Movilă - erau, acum, o ameninţare directă pentru Mihai. În faţă
cu păgânii şi în spate şi în coastă cu „creştinii”! Mihai n-are de ales, îi spulberă pur
şi simplu şi uneşte cele trei ţări române, de la Nistru şi până Muncaciu şi Debreţin.
Viaţa românească în Ardeal, şi Ţara Maramureşului, capătă instituţii, capătă
cărturari, capătă substanţă. Fulgerătoarele campanii antiotomane ale lui Mihai îi
făceau pe contemporani să-l compare cu gloriile antichităţii. Energicul şi uriaşul
domn oştean era admirat de la ţăranii din Balcani până în Franţa - de către Henric
al IV-lea! Nunţiul papal, Malaspina, scria, despre întoarcerea sorţilor bătăliei de la
Şelimbăr, de către Mihai însuşi: „con grandissimo valore e temerita”. Austriacul
Teutschlander, contemporan cu evenimentele opina: „cât de mici ne par, pe lângă
el, Sigismund al III-lea şi chiar Rudolf al II-lea!” La Praga, capitala imperială, trei
artişti se grăbesc să-i facă portretul, astfel întreaga Europă, printr-o mulţime de
reproduceri, îl cunosc pe impetuosul şi inegalabilul voivod. După unii istorici, dacă
Mihai a avut o scădere, atunci e aceea că el a crezut sincer, până la orbire, în lupta
antiotomană, pe când ceilalţi actori creştini ai Europei vremii sale, cel mult mimau
cartea creştină, când nu o trădau de a dreptul - din raţiuni de stat „superioare".
Contemporanii
lui
Mihai
Viteazul erau:
• Clement VIII – papă,
• Filip III - regele Spaniei,
Portugaliei, Sardiniei, Siciliei,
Neapolelui, Milanului, Ţărilor
de jos,
• Rudolf II – împăratul posesiunilor habsburgice de răsărit
şi al Sfântului Imperiu Roman
de naţiune germană,
• Henric IV – Regatul Franţei,
Elisabeta I – Regatul Angliei,
• Jacob VI – Regatul Scoţiei,
• Cristian IV – Regatul Danemarcei,
• Sigismund III – Regatul
Poloniei şi Lituaniei şi rege al
Suediei (1592-1599),
• Boris Godunov – ţarul Rusiei şi
• Mehmet III – sultanul Imperiului Otoman.
Detaliu cu portretul lui Mihai din tabloul
„Cressus arătându-şi comorile lui Solon”
a lui Franz Franken

O.C.

77

Europa marilor personalităţi, la cumpăna secolelor XVI şi XVII.
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Constantin Noica
sau devenirea întru fiinţă
de Ştefan Fay
Omul
„Dintre cei care luau parte la dezbatere miau rămas în amintire mai cu seamă Mircea
Vulcănescu şi prietenul său Constantin Noica.
Ei doi mă impresionaseră cel mai puternic prin
capacitatea lor de a stăpâni scena, fiecare în
mod cu totul deosebit. Mircea Vulcănescu era
exploziv şi scânteietor;
Constantin Noica,
aparent modest, cu zâmbetul pe buze,
rămânea greu de urnit din ale lui; cu vocea
aproape şoptită avea un fel de a ajunge, calm,
pe drumul cel mai scurt, la punctul său de
vedere ...
Spre deosebire de Mircea Vulcănescu,
Constantin Noica avea alt mod de
argumentare. Gândul lui auzit urca treaptă cu
treaptă, fără grabă, pentru a se opri pelerin pe
terasa câte unei sinteze, rezumându-şi gândul
filozofic într-un cuvânt de subtilă metaforă
poetică. El nu cerea decât arareori şi cu
rezervă parcă, sprijinul unui Ioan-Gură de Aur
ori al unor enciclopedişti, de la care nu aştepta decât exemple de perfecţiune
formală. Sistemul său de expunere, structurat – să spunem – pe Platon-KantHegel, era închegat de la început, fără fisură.
Era, dintre toţi pe care i-am cunoscut, platonicianul deplin, iar în închipuirea
mea atunci îl vedeam într-o mică piaţă, înconjurat de discipoli, în convorbiri
academice, calme, certitudinea unui raţionament impunându-se prin dialogul direct
la obiect. Pe Noica l-am socotit, încă de pe atunci, omul certitudinilor câştigate
înaintea dialogului, prin meditaţie. Întrebările şi le puse, răspunsurile şi le dăduse în
tăcerea lui. Din această cauză, atunci când spunea un lucru, acel lucru era deja
trecut prin experienţa gândirii, în Agora sa lăuntrică. El ştia lucrul pe care-l spunea.
Mircea Vulcănescu căuta lucrul pe care vroia să-l spună, avansând către
certitudine, punându-şi întrebările cu voce tare, desfăşurându-şi argumentele la
vedere, răspunzând provocator şi cuceritor. Pe Vulcănescu interlocutorul îl excita
intelectual, pe Noica nu.
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Certitudinea lui Noica nu trebuia să se impună . Ea exista, se vedea limpede în
oglinda gândului, era de acceptat ori de lăsat. Noica zâmbea lăsându-l pe oponent
– Mircea (nn - Vulcănescu) sau altul – să spună tot ce are de spus, şi în această
îngăduinţă simţeai la el un fel de răbdare şi de asumare a disciplinei, a respectului
faţă de dialog, după care, parcă uşor nedumerit că nu se înţelese din capul locului
evidenţa raţionamentului său, spunea din nou ceea ce spusese mai la început, cu
o nuanţă nouă, urcând chestiunea pe o nouă treaptă, fără concesii. Într-o
împrejurare, Mircea Vulcănescu, putea să spună: „Poate că ...” Constantin Noica
nu. La Noica acest „poate” intra în dezbaterea intimă, acolo unde apele se
despărţeau prin da şi nu, pentru ca picătura să cadă aşa şi nu altfel. Raţionamentul
său nu semăna cu un copac cu mii de frunze fremătând tumultos în vânt, ca la
Mircea Vulcănescu, ci îţi era oferit asemenea unui briliant de o impecabilă
limpezime, şlefuit în geometrie desăvârşită. Închidea briliantul în pumn, te lăsa să
vorbeşti, se bucura şi înregistra tot ce auzea interesant, admira speculaţiile şi
interpretările pe care inteligenţa le construia, dar mai apoi părea să deschidă iarăşi,
moale, palma, poftindu-te să te uiţi încă odată la briliant. Ai ceva de obiectat la
argumentul meu? parcă te întreba. Spre deosebire de Mircea Vulcănescu, care în
jurul unei idei crea imediat o constelaţie de consecinţe spre care ideea se putea
avânta, dezvăluind energia ei potenţială de difuziune, Constantin Noica întorcea
feţele ideii arătând că ideea conţinea în sine, ca menire însăşi a ei, virtutea de a se
autodezvălui. ... Două ipostaze ale gândirii: una arborescentă, cealaltă cristal de
rocă. S-ar mai putea spune că demonstraţia lui Mircea Vulcănescu era clocotitoare
ca apa care ţâşneşte din stânca muntelui, în timp ce a lui Constantin Noica era
limpede ca apa ... lângă izvor.”
„Visez – scria Noica - o şcoală în care să nu se predea, la drept vorbind, nimic.
Să trăieşti liniştit şi cuviincios, într-o margine de cetate, iar oamenii tineri, câţiva
oameni tineri ai lumii, să vină acolo spre a se elibera de tirania profesoratului. Căci
totul şi toţi dau lecţii. Totul trebuie învăţat pe din afară şi pe dinafară, iar singurul
lucru care le e îngăduit din când în când e să pună întrebări. Dar nu vedeţi că au şi
ei de spus ceva, de mărturisit ceva? Şi nu vedeţi că noi nu avem întotdeauna ce să
le spunem? Suntem doar mijlocitori între ei şi ei înşişi... Stări de spirit, asta trebuie
dat altora; nu conţinuturi, nu sfaturi, nu învăţături. Filozofia ca donjuanism. Pe
lângă ea, oamenii de specialitate fac simple căsnicii burgheze. Esenţialul e să
cucereşti. Nu să accepţi. Nu să ştii.”
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Herman Oberth
Herman Oberth – s-a născut la 25 iunie
1894, la Sibiu, dar la 2 ani s-a mutat cu
familia la Sighişoara, unde a copilărit şi a
urmat şcoala, gimnaziul şi liceul. Încă din
această perioadă a observat efectul de
reacţie la aplicarea unei forţe şi îşi
imaginează o „rachetă" cu combustibil
lichid (1908). Racheta fusese imaginată
cu 4 secole înainte de un alt sibian (1529),
Conrad Haas. Dar ideile lui Haas n-au
influenţat invenţiile lui Herman Oberth
întrucât, proiectul din secolul XVI s-a
descoperit, abia în 1961, în arhivele de
stat din Sibiu. Spiritul inventiv îl face să-şi urmărească cursul ideilor îndrăzneţe zborul omului în cosmos - şi să „proiecteze" (1909) o centrifugă cu braţ mobil de 35
m, destinată testării şi antrenării viitorilor piloţi ai spaţiului cosmic.
În 1917 concepe un motor de rachetă pus în mişcare de alcool şi oxigen. După
terminarea liceului se înscrie la Facultatea
de Medicină din München, urmând pentru
un scurt timp tradiţia tatălui.
Dar
abandonează, medicina din cauza
războiului (1917). Se înscrie la facultatea
de fizică şi matematică a Universităţii din
Cluj, pe care o absolvă în anul 1923. În
această perioadă, (anii 1920) îşi
imaginează racheta cu hidrogen şi
oxigen, de înaltă energie, pentru
învingerea câmpului gravita-ţional. Cu
această ocazie a ajuns la o nouă şi
excepţională idee - racheta cu mai multe
trepte. Treapta inferioară era o rachetă cu
alcool şi oxigen, iar racheta superioară
era o una cu hidrogen şi oxigen. Ajunge
din nou la München şi Heidelberg, unde
îşi publică (1923) lucrarea de licenţă „Die
Rakete
zu
den
Planetenräumen”
(Racheta spre spatiile interplanetare).

În atelierele şcolii militare de aviaţie Mediaş
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Dar lucrarea îi este respinsă de Universitatea din Heidelberg, fiind considerată
nerealistă. Se întoarce dezamăgit, la Universitatea din Cluj, unde Augustin Maior, îi
aprobă să susţină lucrarea de licenţă. Lucrarea pluridisciplinară prezenta fazele
zborului cosmic, precum şi influenţa acceleraţiei asupra organismului uman. Prin
cuvintele decanului A. Maior: "Lui Herman Oberth i se acordă titlu de profesor.
Cele mai cordiale felicitări!", acesta primeşte prima recunoaştere instituţională a
excepţionalei sale invenţii - racheta cu mai multe trepte şi combustibil lichid.
După absolvirea Universităţii clujene, între 1924 şi 1938 predă, cu intermitenţe,
fizica şi matematica la liceul „Ştefan Ludwig Roth" din Mediaş, lucrând în paralel la
problemele tehnologice ridicate de realizarea fizică a rachetei sale. În 1929 publică
„Căile navigaţiei spaţiale” la München şi Berlin, carte care-l face cunoscut
comunităţii ştiinţifice internaţionale şi nu numai – în 1932 îşi prezintă viziunea la
Academia română şi este primit de regele Carol II. În 1930, Oberth lucrează la
prima sa rachetă, la Berlin, în calitate de consilier ştiinţific, cu ocazia turnării unui
film de ficţiune - „Femeia în Lună". În film este prezentată o machetă de lemn,
lăsată în cădere liberă pentru studiul aerodinamic, drept lansarea de rachetă Oberth neavând nici o legătură cu decizia regizorului. Racheta lui nu era încă în
stadiul de a fi lansată. Aici, la studiourile UFA din Berlin, are ca asistenţi un tânăr
promiţător, Werhner von Braun, şi un escroc. Într-un experiment are loc o explozie,
din care Oberth, realizează „că într-un spaţiu restrâns putea arde rapid o cantitate
de combustibil”, ceea ce îi permite să pună la punct „motorul conic” şi rezolvarea
tehnică a combustiei oxigenate. Pentru a se pune la adăpost de escroci
înregistrează mai multe brevete la Bucureşti şi Berlin. Obţine, la data de 6 martie
1931, în România brevetul nr. 19.516 cu titlul „Procedeu şi dispozitiv de combustie
rapidă”. În 1935 în atelierele şcolii de aviaţie din Mediaş realizează şi lansează o
rachetă cu propergol lichid. Între 1938 şi 1941 este
profesor la Şcoala Politehnică din Viena, apoi la Dresda.
Între 1941-1943 este concentrat la Peenemunde unde
lucrează la rachetele V1 şi V2. În 1955 a fost solicitat de
către tânărul său discipol, W. von Braun pentru a lucra în
SUA, la rachetele balistice. Pentru invenţiile sale savantul
român este considerat, în mediile ştiinţifice, părintele
astronauticii. Din 1962, Oberth se stabileşte definitiv în
Germania, unde se stinge din viaţă la 28 decembrie
1980. Herman Oberth încheie o pleiadă excepţională
care începe cu Conrad Haas şi continua Alexandru
Ciurcu, Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Henri Coandă şi Elie
Carafoli.
O.C.
Motorul conic - machetă aflată la Muzeul din Bucureşti.
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Ştefan Odobleja
Medicul
Ştefan
Odobleja,
părintele
ciberneticii, s-a născut la 13 octombrie 1902,
într-o familie de ţărani, neştiutori de carte, în
comuna Izvorul Aneştilor (judeţul Mehedinţi) şi
a decedat la 2 octombrie 1978 la Dobreta
Turnu Severin. A urmat liceul la Turnu Severin
şi facultatea de Medicină din Bucureşti, ca
bursier al Institutului Medico-Militar. A fost
medic militar şi a avut preocupări continue şi
intense legate de filosofie, medicină şi ştiinţă,
în general. În fapt această viziune multi şi
interdisciplinară, îl va conduce la o
descoperire epocală - cibernetica.
În lucrarea „Metoda de transonanţă
toracică" apărută în Buletinul medicoterapeutic în 1929, evidenţiază principiul şi
legea reversibilităţii. Cu lucrarea „La
phonoscopie" apărută în 1935 la Paris, obţine
un premiu internaţional.
Ştefan Odobleja sesizează şi defineşte conexiunea inversă - reacţia inversă, în
domeniile psihologiei, biologiei, naturii (mediului), dar şi în activitatea colectivităţilor
umane, în fapt defineşte teoria generalizată a ciberneticii. Descrie toate acestea în
lucrarea „Psihologia consonantistă" care a apărut în 1938 la Lugoj, în limba
franceză având titlul „La Psichologie consonantiste". În lucrare evidenţiază legile
care guvernează psihologia şi fiziologia fiinţelor vii: legea echilibrului (stabilităţii),
legea reacţiei (conexiunii inverse), legea reversibilităţii, legea inerţiei etc.
În ceea ce priveşte psihologia, Ştefan Odobleja, face „paşi peste graniţe" când
trece de la om la sisteme (comunităţi, organizaţii sociale). O recenzie a lucrării
apare în SUA, în ianuarie 1941, în revista „Psychological Abstracts" sub numele
„Odobleja, Psychologie Consonantiste". La Paris, dar 10 ani mai târziu, apare
lucrarea lui Norbert Wiener, „Cibernetica".
În 1972, doctorul Odobleja va publica un studiu numit "Psihologia
consonantistă şi cibernetică" în care-şi afirmă paternitatea şi întâietatea. De atunci
au apărut mai multe lucrări de reparaţie morală şi de stabilire a adevărului legat de
cibernetică.
La noi, academicianul Mihai Drăgănescu, a dus o îndelungată şi foarte
meritorie activitate ştiinţifică de recuperare a meritelor savantului român.
O.C.
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Octav Onicescu
a şti şi a servi, a servi şi a şti
Personalitate
complexă,
cercetător,
matematician, fizician, ctitor de instituţii
ştiinţifice şi filozof, Octav Onicescu s-a
născut în 1892 la Botoşani. Licenţiat în
matematică şi filozofie la Universitatea din
Bucureşti (1913) are ca profesori pe
Gh.Ţiţeica,
Dimitrie
Pompei,
Traian
Lalescu, David Emanuel, dar şi pe
Rădulescu Motru, P.P. Negulescu, N.Iorga.
Cu doctoratul luat la Roma cu profesori
Levi-Civita, Castelnuovo şi Voltera, îi revine
onoarea de a prezenta la Paris, pentru
prima oară principiile calcului diferenţial
absolut, principalii tensori diferenţiali de
ordinul 2 ai spaţiului cu 4 dimensiuni
precum şi ecuaţiile gravitaţiei sub forma
einsteiniană, unei elite internaţionale
formată din J. Hadamard, E. Borel, Marie
Curie, Lefschetz. În 1930 a creat Şcoala de
statistică, actuariat şi calcul (institut al
Universităţii) împreună cu Gh. Mihoc, Miron Nicolescu, N.Teodorescu, Gr. Moisil,
M. Sanielevici, Sabin Manoilă, N. Georgescu-Roegen, şi Mircea Vulcănescu.
Credincios viziunii sale globale, împreună cu N. Teodorescu, Dan Barbilian,
Gr.Moisil, Gh. Vrânceanu, Şerban Ţiţeica, M. Neculcea a organizat din 1940
Seminarul de filosofia ştiinţelor.
"Pompei - scrie Onicescu - aducea în matematică aceiaşi viziune globală,
totală a faptelor, care erau concomitent analitice şi global geometrice, sau ca
succesiuni de astfel de stări globale, cum demonstrează cu evidenţă conceptul său
de derivată aureolară ca şi de funcţie monogenă".
"Eu nu sunt în primul rând matematician, necum probabilist, cum mi se spune
de preferinţă, sau un mecanician, cum nu vor unii să mă considere. Eu însumi mă
privesc ca un cercetător de fapte: umane, sociale, sau economice, de fenomene
naturale, cu mijloace matematice, de preferinţă probabilistice sau mecanice ... Am
cultivat probabilitatea ca ştiinţă a măsuri evenimentelor şi proceselor aleatoare. Am
cultivat mecanica ca suport sau ca model al oricărei ştiinţe a mişcărilor naturale. Pe
drumul acesta lung şi complex am întâlnit şi geometrie, şi metode ale algebrei,
celei mai pure, şi analiza propriu-zisă şi topologie şi nu m-am ferit să le cercetez şi
să le folosesc".
"Am studiat împreună (cu Gh.Mihoc) ... problemele asimptotice ale sumelor de
variabile înlănţuite Markov şi am lămurit complet această problemă cu cele mai
adecvate mijloace ale analizei funcţionale.
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Am creat împreună teoria lanţurilor şi proceselor cu legături complete care a
devenit azi (1977) o mare doctrină şi, între altele, baza teoriei moderne a învăţării".
Onicescu a avut curajul, geniul şi poseda aparatul ştiinţific pentru a face din
mecanica newtoniană şi din teoria relativităţii cazuri particulare a unei noi concepţii
globale. A reexaminat mişcarea inerţială, fundamentul ştiinţei, şi fructul a fost
„Mecanica invariantivă”.
Iată rezultatul, în cazul sistemului cu două corpuri de mase m1, m2 şi viteze
v1, v2 aflate la distanta r, - expresiile necesare ale impulsurilor:
p1 = m1*v1 + µ*v2 + h1*ù*r,
p2 = m2*v2 + µ*v1 + h2*ù*r.
Unde: µ este masa de interacţiune gravitaţională, iar
ù este masa de repulsie.
"Clădirea aceasta (nn - ştiinţa modernă de la Galilei la Lorentz) s-a făcut cu
generalitate de a lungul a două secole, până când, câteva mici nepotriviri, la
început, devenite apoi importante, - nepotriviri cu fenomenele naturii au arătat că
totuşi este ceva de schimbat în aceasta construcţie genială şi colosală; dar de
schimbat în aşa măsură încât să rămână valabilă pentru aproape întreaga
fenomenologie ... Greutăţi de adaptare privesc numai anume fenomene, cele care
sunt caracterizate prin viteze foarte mari, distanţe foarte mari sau foarte mici, mase
cu caracter mai curios, mai speciale, sau fenomenele ce privesc universul în
totalitatea lui. ... Materia nu este ceva inert. Este ceva bogat, cu o anumită
intensitate, cu o anumită capacitate atât energetică cât şi de mişcare."
După terminarea facultăţii, la scurt timp a bătut ceasul reîntregirii, soldat fiind
este trimis, pentru un timp, profesor la colegiul Mănăstirea Dealu, unde profesori şi
elevi alcătuiesc o familie de invidiat de care îşi aduce aminte cu plăcere: „cum aş
putea uita pe acei minunaţi tineri ... care ne înconjurau nu numai cu aviditatea
cunoaşterii, dar şi cu aceea umană sete de înţelegere a vieţii, pentru care ştiinţa,
cultura literară, ca şi cea fizică, virtuţile de om, făceau o unitate ce constituia
mândria noastră permanentă". În 1917, Onicescu, profesorii tineri şi elevii vor
schimba băncile colegiului cu tranşeele din Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz.
"Ca şi poetul, matematicianul, ară mereu grădina infinitului" - spunea Octav
Onicescu şi într-adevăr el aşa a făcut aproape un secol (1892-1983).
O.C.
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George Emil Palade
G. E. Palade s-a născut la Iaşi în 19
noiembrie 1912. Tatăl său a fost profesor
de filosofie la Universitatea din Iaşi, iar
mama învăţătoare. A absolvit liceul la
Buzău (1930) şi Facultatea de Medicină
din Bucureşti (1940). S-a căsătorit în 1941
cu Irina Malaxa, cu care a avut 2 copii. S-a
remarcat deja din timpul facultăţii prin
pasiunea sa pentru cercetare, fiind numit
asistent încă din studenţie (1935). La
Institutul de Anatomie (Universitatea din
Bucureşti) lucrează cu renumiţii profesori
F. Reiner şi Gr. T. Popa, fiind captivat de
problemele morfo-funcţionale ale organismului
(relaţia
structură-funcţie).
Promovează rapid până la gradul de
conferenţiar (1945). În 1946 beneficiază de
o invitaţie care-i permite să lucreze câteva
luni la Departamentul de Biologie al
Universităţii New York (SUA); următorii 2
ani petrecându-i ca cercetător invitat la
Rockefeller Institute (New York). Datorită situaţiei din ţară, renunţă să se mai
întoarcă şi se stabileşte cu familia la New York. Aici se remarcă din nou prin
calităţile sale de excelent cercetător şi cadru didactic, astfel ca promovează repede
în cariera didactică şi de cercetare, fiind numit conferenţiar în cadrul Laboratorului
de Biologie Celulară al Institutului Rockefeller (1951) şi profesor la Universitatea
Rockefeller (1956), Din anul 1961 a devenit şeful Laboratorului de Biologie
Celulară de la aceasta universitate.
De Institutul şi Universitatea Rockefeller se leagă cele mai mari realizări
ştiinţifice ale lui Palade, care îl vor face să devină singurul român deţinător al
Premiului Nobel. Munca sa de pionierat a contribuit decisiv la naşterea unei noi
discipline, cea de Biologie Celulară. Profesorul Palade a avut nu numai curiozitatea
ştiinţifică ci şi intuiţia şi îndrăzneala necesare de a folosi noi tehnologii în studiul
relaţiei structură-funcţie la nivel celular. Astfel, el combina în mod fericit tehnicile
speciale de centrifugare şi cele de analiză biochimică cu microscopia electronică
(recent introdusă la aceea vreme) pentru separarea şi studiul diferitelor organite
celulare. Încă înainte de introducerea microscopului electronic în cercetarea
biologică şi medicală.
Palade se dedică studiului mitocondriei, o adevărata uzină energetică a celulei,
pe care reuşeşte s-o izoleze şi să-i facă o prima caracterizare din punct de vedere
structural şi funcţional (biochimic),
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completată apoi prin observaţii de microscopie electronică. Folosind această
metodă, pe care el o perfecţionează pentru probele biologice, reuşeşte să
caracterizeze un alt organit celular de mare importanţă, reticulul endoplasmic.
El este primul care observă existenţa unor corpusculi ataşaţi de acest reticul,
numiţi de către comunitatea ştiinţifică „corpusculii lui Palade” şi rebotezaţi apoi
ribosomi. Palade nu se mulţumeşte numai cu descoperirea ribosomilor, ci
consecvent crezului său de o viaţă, încearcă să descifreze rolul funcţional al
acestor corpusculi. Prin aplicarea unor metode ingenioase Palade şi colaboratorii
săi descoperă faptul că ribosomii sunt responsabili de sinteza proteinelor celulare
şi stabilesc căile şi mecanismele prin care aceste proteine ajung în diferite
membrane şi compartimente celulare. Pentru aceste decoperiri epocale George E.
Palade va împărţi Premiul Nobel pentru fiziologie şi medicină pe anul 1974 cu Al.
Claude şi Ch. de Duve. Meritele lui Palade sunt unanim apreciate de comunitatea
ştiinţifică internaţională, fiind supranumit « cartograful celulei ». Ca recunoaştere a
contribuţiilor sale majore, lui Palade i s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa de
zeci de universităţi prestigioase din întreaga lume, inclusiv UBB Cluj-Napoca.
El este deţinătorul a nenumărate alte premii, distincţii şi medalii, dintre care
amintim „Lasker Award”, „Dickson Prize”, „Browen-Hazen Award”, „Schleiden
Medaille” (Leopoldina Academy), „Henry Gray Award”, „National Medal of Science”
şi totodată ocupantul unor funcţii didactice şi de conducere la universităţi de mare
prestigiu din Statele Unite, precum Yale University şi University of California de la
San Diego.
Este unul din fondatorii revistei „Journal of Cell Biology”, a fost redactor la
„Journal of Ultrastructural Research” şi membru în comitetul de redacţie al celor
mai prestigioase reviste din domeniul biologiei celulare şi moleculare, precum :
„Journal of Molecular Biology”, „Hepatology”, „Journal of Membrane Biology”,
„Anual Review of Cell Biology”. În noiembrie 2003, la implinirea vârstei de 91 ani,
Wayne State University din Detroit, devine George Emil Palade University şi
înfiinţează Premiul Internaţional şi Medalia de Aur “George Emil Palade”, distincţie
care a fost decernată atunci profesorului Gunter Blobel, fost elev şi colaborator al
profesorului Palade, el însuşi laureat al Premiului Nobel pentru medicină, acordat
în 1999 pentru descoperiri în domeniul biologiei celulare şi moleculare, cercetări
efectuate în continuarea cercetărilor în care a fost iniţiat de profesorul Palade.
Palade nu a uitat niciodată locul de unde a plecat. A ajutat de fiecare dată
când a avut ocazia pe conaţionalii săi. Doar câteva exemple relevante în acest
sens. Soţii Nicolae şi Maya Simionescu, în anii 1970, au efectuat mai multe stagii
de specializare în laboratorul său şi au publicat împreună lucrări de mare valoare
ştiinţifică. Palade a intervenit în mod personal la Ceauşescu pentru a uşura
înfiinţarea în 1981 a „Institutului de Biologie şi Patologie Celulară” din Bucureşti, al
cărui prim director a fost chiar Prof. N. Simionescu. A continuat şi continuă să ajute
pe toţi cei care i se adresează.
C.C. şi C.T.
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Nicolae Paulescu
Nicolae Paulescu a făcut o
descoperire epocală - insulina,
care a salvat viaţa a milioane de
oameni. Lumea ştiinţifică medicală românească şi o mare parte
din
cea
internaţională,
îl
consideră pe Paulescu ca
savantul care a avut contribuţia
majoră în descoperirea insulinei,
prin
izolarea
hormonului
pancreatic
şi
demonstrarea
efectelor unice ale acestuia,
deschizând astfel drumul spre
fabricarea
insulinei
ca
medicament pentru tratamentul
uneia din cele mai temute boli:
diabetul zaharat.
Diabetul zaharat este o boală
cronică extrem de complexă ce
implică
alterări
ale
metabolismului
glucidic,
lipidic,
proteic,
caracterizat
prin
hiperglicemie cronică, datorată
deficitului de secreţie a insulinei
şi/sau a deficienţei de acţiune
periferică a acesteia. Este o
boală frecventă, ce se asociază cu complicaţii cronice renale, oculare, nervoase,
cardio-vasculare, reducând astfel calitatea vieţii şi speranţa de viaţă. Există în
principal două tipuri de diabet: cel de tip 1, caracterizat prin insuficienţa absolută
de insulină şi care apare mai frecvent la copii şi tineri şi cel de tip 2, în care
reducerea secreţiei de insulină se asociază cu deficienţe de acţiune periferică a
acesteia. Pentru diabetul zaharat tip 1 insulina este singurul tratament care asigură
supravieţuirea. Pe plan mondial există peste 5,3 milioane de persoane cu diabet
zaharat tip 1. În cazul diabetului zaharat tip 2, insulina asigură controlul metabolic
optim, fiind necesară atunci când prin dietă, activitate fizică şi terapie orală nu se
pot obţine obiectivele terapeutice. Insulina a salvat şi va salva milioane de vieţi, de
aceea descoperirea insulinei este una din cele mai importante descoperiri din
istoria omenirii, iar Nicolae Paulescu unul din cei mai mari savanţi.
Nicolae Paulescu poate fi considerat exemplu de rigurozitate, corectitudine,
pasiune şi dăruire în activitatea profesională şi de cercetare ştiinţifică. Prima etapă
a studiilor şi activităţii sale de cercetare se desfăşoară la Paris, începând cu anul
1888, când intră la Facultatea de Medicină.
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În perioada 1891-1897 lucrează, iniţial ca extern, apoi ca intern, la Spitalul
Hôtel Dieu, condus de Profesorul Etienne Lancereaux, preşedinte al Academiei de
Medicină din Paris şi recunoscut pentru cercetările sale inovatoare în domeniul
diabetului zaharat. În perioada 1894-1897, îl urmează pe mentorul său şi lucrează
ca medic secundar la spitalul Notre Dame du Perpétuel-Secours (1897-1900).
Studiile sale s-au concretizat în trei doctorate. Primul titlul de Doctor în
Medicină şi Chirurgie a fost obţinut în 1897, cu teza "Recherches sur la structure
de la rate" ("Cercetări asupra structurii splinei"). Cursurile de chimie biologică şi
fiziologie generală pe care le-a urmat la Facultatea de Ştiinţe din Paris, în perioada
1897-1898, s-au finalizat în 1899 cu titlul de Doctor în Ştiinţe pentru lucrările
"Cercetări experimentale asupra modificărilor ritmului mişcărilor respiratorii şi
cardiace sub influenţa diverselor poziţii ale corpului" şi "Cauzele determinante şi
mecanismul morţii rapide consecutivă trecerii de la poziţia orizontală la cea
verticală". În 1898 desfăşoară importante cercetări, alături de reputatul fiziologist
Albert Dastre, “în scopul de a izola produsul activ al secreţiei interne a
pancreasului”. În anul 1901, obţine la Universitatea din Paris ce de al treilea
doctorat cu dizertaţia "Étude comparative de l'action des chlorures alcalines sur la
matière vivante" ("Studiu comparativ asupra acţiunii clorurilor alcaline asupra
materiei vii").
Împreună cu profesorul Lancereaux, Paulescu redactează şi publică în patru
volume „Tratatul de Medicină” („Traité de Médecine”). Domeniile de cercetare
ştiinţifică sunt: fiziologia medicală, metabolismul glicogenului, rolul pancreasului în
asimilarea nutritivă, coagularea sângelui hepatic, anevrismele, mecanismul morţii
subite, fiziologia hipofizei şi epifizei, structura splinei. Are o activitate publicistică
bogată, publică în Editura Vigot din Paris cele trei volume ale „Tratatului de
Fiziologie” („Traité de Physiologie médicale”), i s-au decernat numeroase titluri sau
distincţii academice şi universitare, i s-a propus postul de profesor şi medic la
Universitatea Fribourg. În 1906 a elaborat o metodă originală de extirpare a
hipofizei, care a fost preluată în chirurgia umană de H. Cushing.
În 1900, se reîntoarce la Bucureşti, unde este numit Profesor la Catedra de
Fiziologie - pe care o înfiinţează la Facultatea de Medicină, catedră pe care o
conduce 30 ani, îndrumând 30 generaţii de medici - şi Director al Clinicii de
Medicină Internă de la spitalul St. Vincent de Paul.
Activitatea de cercetare din domeniul diabetului zaharat începe în 1899, sub
influenţa lui E. Lancereaux, când apare şi prima publicaţie referitoare la activitatea
experimentală de izolare a hormonului antidiabetic pancreatic.
Continuă în 1911 cu studierea metabolismului glucidic şi a patogeniei
diabetului zaharat şi a relaţiei cauzale între secreţia endocrină pancreatică şi
funcţia glicogenică hepatică, de asemenea cu publicaţii referitoare la cercetări
experimentale de pancreatectomie şi lobectomie hepatică.
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În 1916 pune la punct tehnica de izolare a extractului pancreatic, denumit
„Pancreină” şi de asemenea tratamentul aplicat la câini cu diabet indus chirugical.
Perioada primului război mondial a fost lipsită de o activitate de cercetare
constantă, aceasta fiind reluată în 1921 când evidenţiază efectele anticetogenice
ale „pancreinei" (insulina) şi demonstrează specificitatea acţiunii acesteia.
Aceste rezultate sunt pentru prima dată prezentate prin 4 comunicări la
Societatea de Biologie, Paris şi publicate în revista „Compte Rendu des Seances
de la Societe de Biologie” în 27 iulie 1921. La 31 August 1921 Paulescu publică la
Liege, în revista „Archives Internationales de Physiologie”, volum XVII, articolul
intitulat „Recherches sur la rôle du pancréas dans l‘assimilation nutritive”. Lucrarea
conţine cele 12 experimente ce demonstrează clar acţiunea complexă a pancreinei
(insulinei): reducerea glicemiei şi glicozuriei şi reducerea ureei sanguine şi urinare.
În 10 aprilie 1922 Ministerul Industriilor şi Comerţului din România îi acordă lui
Paulescu, Brevetul de invenţie „Pancreina şi procedura fabricaţiei sale". Printre
altele, în brevet se precizează: „Dau acest nume substanţei active descoperite de
mine în extractul de pancreas. Această substanţă are proprietatea remarcabilă ca,
atunci când este injectată unui animal diabetic, să producă o diminuare sau chiar o
suprimare trecătoare a hiperglicemiei...” şi „Pentru ca pancreina să fie întrebuinţată
cu folos în tratamentul diabetului la om, ea trebuie să fie preparată în mari cantităţi,
ceea ce necesitează un mare capital […] Revendic invenţiunea produsului organic
pancreanina, care, injectată în sânge, produce o diminuare sau chiar o suprimare
trecătoare a simptomelor diabetului”.
Din nefericire, o conjunctură nedreaptă şi nefavorabilă pentru Paulescu face ca
alt grup de cercetători să fie recunoscuţi pentru descoperirea insulinei şi răsplătiţi
cu Premiul Nobel în 1923.
În 1969 Comitetul Nobel recunoaşte meritele şi prioritatea lui N. C. Paulescu în
descoperirea insulinei şi tratamentului antidiabetic. În 1990, Nicolae C. Paulescu
este numit membru post mortem al Academiei Române.
G.R.
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Alexandru Proca
S-a născut în data de 16 octombrie 1897 la
Bucureşti, într-o familie de intelectuali, tatăl său
fiind inginer constructor. A urmat liceul Gheorghe
Lazăr pe care l-a absolvit în anul 1915. Deşi a
urmat secţia reală, la absolvire vorbea fluent
franceza, engleza şi germana. S-a înscris în
acelaşi an la Facultatea de Ştiinţe, secţia
matematică, dar datorită începerii războiului a
urmat numai anul I. În anul 1917 este mobilizat,
urmând Şcoala de ofiţeri de rezervă de la Iaşi,
după care este trimis pe front ca sublocotenent
de geniu, unde luptă până în iunie 1918 când
este lăsat la vatră. Reia cursurile ca student la
Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele, iar la
transformarea acesteia în Şcoala Politehnică se
înscrie la secţia de Electromecanică.
Ca student s-a remarcat prin inteligenţa sa
sclipitoare, prin intuiţia şi vederea de ansamblu
asupra fenomenelor tehnice. Istoria spune că în 1920 a făcut o vizită de 2 luni la
fabrica de locomotive Baldwin din Philadelphia, SUA, iar prin raportul întocmit la
întoarcere a convins guvernul României se cumpere câteva maşini electrice.
A fost atras de partea teoretică, de matematică încă din perioada liceului, fapt
demonstrat prin activitatea desfăşurată în calitate de corespondent la Gazeta
Matematică. Ca student, colaborează cu profesorii Tudor Tănăsescu şi E. Abason
pentru realizarea Buletinului de matematică şi fizică pură şi aplicată, editat la
Şcoala Politehnică din Bucureşti. Tot atunci ţine câteva conferinţe asupra teoriei
relativităţii, recent făcută cunoscută lumii ştiinţifice de către Einstein.
Şi-a început activitatea de inginer în 1922 la Societatea Electrică din Câmpina,
unde a funcţionat numai un an dar a reuşit să iniţieze introducerea echipamentelor
electrice pentru utilajele petroliere şi miniere. Rezultatele obţinute au fost
prezentate în lucrarea „Întrebuinţarea electricităţii în industria petrolului” apărută în
1924 atât în limba română cât şi în limba franceză. În paralel a început şi
activitatea didactică în calitate de asistent la catedra de Electricitate şi
electrotehnică, condusă de profesorul Nicolae Vasilescu-Karpen.
Atracţia către studiul teoretic al fenomenelor fizice este puternică şi, în 1925,
este trimis la Universitatea din Sorbona, Facultatea de ştiinţe. Deşi a trebuit să
urmeze integral cursurile facultăţii, le-a absolvit până în 1928, adică în mai puţin de
trei ani, cu note peste 17,50, nota maximă fiind 20. După susţinerea lucrării de
licenţă este angajat la „Institutul Radiului” condus de Marie Curie. Aceasta era
deja celebră pentru că în 1903 a primit Premiul Nobel pentru fizică, iar din 1906 a
devenit prima femeie - profesor la Universitatea din Sorbona. Iată ce spunea
Marie Curie despre Alexandru Proca:
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„De fiecare dată când am o problemă ştiinţifică dificilă, care necesită multă
răbdare, competenţă, abilitate experimentală şi meticulozitate, mă adresez
domnului Proca. Iar el, de fiecare dată, răspunde cu soluţii care îmi convin, mă
satisfac, şi totdeauna furnizează rezultate precise. Voi românii puteţi fi mândri de-a
avea un cercetător ştiinţific de valoarea domnului Proca”.
În acea perioadă a fost înfiinţat Institutul de Matematică „Henri Poincaré”
destinat promovării fizicii teoretice în Franţa. Alexandru Proca este încurajat de
Marie Curie să se angajeze la acest institut. Aici pregăteşte teza de doctorat care
îmbina cercetări din două domenii de vârf ale fizicii: teoria relativităţii, elaborată de
Enstein şi teoria electronului, elaborată de Dirac.
Întâmplător sau nu, Henri Poincaré, şi-a început activitatea de inginer în
industria extractivă, la o mină din localitatea franceză Vesoul, iar apoi s-a dedicat
teoriei, s-a dedicat matematicii. Întâmplător sau nu, Alexandru Proca, urmează
aproape acelaşi drum profesional ca şi Henri Poincaré. În 1929 Albert Einstein a
ţinut o conferinţă la Institutul Henri Poincaré, iar printre puţinii invitaţi la discuţiile cu
Einstein s-a numărat şi Alexandru Proca. Destinul a vrut să-l cunoască personal, la
Paris, pe autorul teoriei relativităţii despre care el, Proca, student la Şcoala
Politehnică din Bucureşti ţinuse deja câteva conferinţe în România.
În 1933 obţine titlul de doctor în fizică, demonstrând în teza sa existenţa unor
particule subatomice, cu sarcină pozitivă sau negativă, cu o viaţă foarte scurtă şi
cu o masă de aproximativ 200 de ori mai mare ca a unui electron, particule numite
mezoni. După obţinerea artificială a acestora în acceleratoare de particule,
Alexandru Proca devine o autoritate în studiul mezonilor. Deşi la vremea aceea nu
se obişnuia în Franţa ca tinerii cercetători să fie trimişi la stagii în străinătate,
Ministerul Afacerilor Externe îi finanţează un stagiu de un an la Berlin unde
lucrează cu celebrul fizician Schrödinger. Lucrează apoi la Copenhaga cu Niels
Bohr. Altfel spus, valoarea sa l-a dus în sfera celor mai mari fizicieni ai lumii de la
vremea aceea. Prin cercetările sale teoretice stabileşte o legătură între teoria
electromagnetică şi cea cuantică a fotonului. Generalizând ecuaţiile lui Maxwell în
vid elaborează în perioada 1936-1940 ecuaţiile relativiste ale câmpului vectorial
bozonic, care i-au adus consacrarea definitivă şi sunt cunoscute în lumea ştiinţifică
sub numele de „Ecuaţiile Proca”.
Şi-a dorit să predea ca profesor, dar tentativele sale de a obţine o catedră sau lovit de invidia mai marilor vremii care nu puteau accepta ca teoriile lor să fie
infirmate de dovezile ştiinţifice ale lui Alexandru Proca. Abia în vara anului 1943
Proca va preda, în Portugalia, cursul de fizică teoretică la Universitatea din Porto.
Deşi a demonstrat existenţa mezonilor înaintea japonezului Hideki Yukava, acesta
a primit Premiul Nobel pentru fizică în 1949.
A primit destule dovezi de recunoaştere a valorii sale, dar a fost afectat de
nedreptăţile care i s-au făcut. I-a scăzut însă entuziasmul, i-a scăzut rezistenţa
fizică şi s-a îmbolnăvit. La începutul anului 1953 i s-a pus diagnosticul de cancer la
gât. A luptat în continuare. A luptat scriind. Ultimul articol este datat 18 octombrie
1955. Peste două luni, la 13 decembrie 1955, boala l-a răpus.
Gh.M.
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Ştefan Procopiu
S-a născut la Bârlad în 19 ianuarie 1890,
unde îşi urmează şcoala primară şi ciclul
secundar, după care urmează cursurile
Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi
(1908-1912). Este reţinut imediat ca asistent
(1913), apoi devine, în 1919, şef de lucrări, la
catedra
de
aplicaţiile
electricitaţii
a
profesorului D. Hurmuzescu, la Universitatea
din Bucureşti.
Îşi face lucrarea de doctorat la
Universitatea din Paris (1919), unde
frecventează cursurile profesorilor: Marie
Curie (Nobel 1903 - fizică, 1911 - chimie),
Paul Langevin, Ch. Fabry şi Auguste Cotton şi
lucrează în laboratorul lui G. Lippmann (Nobel
1908 - fizică). Îşi susţine doctoratul în fizică la
Paris cu teza „Sur la birefringence electrique
des suspensions”, sub conducerea lui G.
Lippmann şi a Iui A. Cotton (1924).
Este profesor la catedra de „Gravitaţie,
căldură şi electricitate” a Universităţii din Iaşi (1925-1962), ţinând cursuri, până în
1942, şi la Politehnica Gh. Asachi din Iaşi. Este decan al Facultăţii de ştiinţe al
Universităţii din Iaşi între 1941-1962. Devine membru corespondent al Academiei,
în 1948 şi din 1955 membru titular.
Opera sa ştiinţifica îl situează printre marii fizicieni ai lumii, care au deschis
drumuri în fizica cuantică. Ştefan Procopiu publică în „Analele ştiinţifice ale
Universităţii din Iaşi" (1912), lucrarea sa „Sur les elements d'energie” care tratează
probleme de magnetism şi electricitate ale atomului, prevăzând, pentru prima oară,
existenţa stărilor staţionare de energie ale atomului, adică valorifică primul teoria
cuantică a lui Max Planck. Puţin mai târziu, în 1913, Niels Bohr enunţă în
postulatul nr. 1 al său: „atomi şi sistemele atomice se pot găsi timp îndelungat
numai în stări bine determinate numite stări staţionare ...”.
În 1911 Rutherford propuse un model planetar al atomului, care era ultima
aproximaţie precuantică a atomului. Iar Bohr, în 1913, propune primul model
cuantic al atomului! În 1912 Ştefan Procopiu stabileşte expresia teoretică a
momentului magnetic orbital al electronului în funcţie de constantele fizice
universale: μB = h*e / 4π*me
unde: h este constanta lui Planck, e sarcina electronului, me masa acestuia şi c este viteza
luminii.
Procopiu publică calculul momentului magnetic al electronului în „Buletine
Scientifique de l’Academie Roumain" nr.1-1913, sub titlul „Determination du
moment magnetique moleculaire par la theorie des quanta de Planck".
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Această chintesenţă a cunoaşterii fizicii cuantice, este făcută cu doi ani înainte
ca Niels Bohr să facă şi el cunoscută această determinare a momentului magnetic
al electronului.
În 1912, când a lucrat la această determinare eram în zorii fizicii atomice, când
abia se intuia modelul atomului. Se trecea dintr-un model în altul, mai perfecţionat,
capabil să explice noi experienţe care se acumulau: se trece de modelul Thomson
(1898) la modelul Rutherford (1911), care sunt modele precuantice, apoi la
modelul Bohr (1913) şi în 1915 la modelul Sommerfeld. Determinarea momentului
magnetic al electronului arată că Ştefan Procopiu era mare între cei mari, care mai
bâjbâiau şi dezţeleneau zone noi. Literatura de specialitate recunoaşte prioritatea
absolută în acest domeniu a lui Ştefan Procopiu, iar momentul magnetic al
electronului a căpătat denumirea de magnetonul Bohr-Procopiu.
Încă din 1911 cercetează tensiunea electromotoare a elementelor galvanice şi
publică, în 1915, lucrarea „Forţa electromotrice prin deplasarea electrodului”, unde
este dovedită existenta „tensiunii electromotoare de mişcare", care a permis mai
târziu explicarea „electroforezei cu ajutorul potenţialului electrocinetic". În 1913
întreprinde o serie de experienţe legate transmisiile radio şi publică comunicarea
„Cercetări experimentale asupra telegrafiei fără sârmă”.
Procopiu descoperă în 1921 un efect de depolarizare longitudinală a luminii
emergente plecând de la unele cercetări asupra birefringenţei electrice şi
magnetice a soluţiilor coloidale şi a suspensiilor cristaline. Acest fenomen are o
importanţă practică, în studiul formării precipitatelor cristaline, al coloidelor, precum
şi chiar al structurii protoplasmei celulei vii. A fost denumit fenomenul Procopiu.
Procopiu a publicat în 1929 mai muIte lucrări privind efectul Barkhausen
(magnetizarea unui corp feromagnetic variază în salturi când intensitatea
câmpului magnetic exterior variază continuu), în care demonstrează
discontinuitatea magnetizării apărute la trecerea curentului electric
alternativ printr-un fir feromagnetic. În literatura de specialitate, acest efect
îi poartă numele - efectul Procopiu.
Pe baza observaţiilor asupra variaţiei momentului magnetic terestru,
Procopiu stabileşte ciclurile variaţilor secundare ale declinaţiei şi înclinaţiei
pentru Bucureşti (între 1772 şi 1947) şi Iaşi (între 1798 şi 1947); calculele şi
hărţile sale i-au permis să facă previziuni ştiinţifice, asupra unor fenomene
geomagnetice.
De asemenea, Procopiu are contribuţii în spectroscopie stabilind noi
date referitoare la arcul electric în vid şi activitatea suspensiilor metalice, la
studiul coeficientului de difuzie şi al conductivităţii electrice a metalelor - pe
baza raţionamentelor cuantice (verificate la plumb).
Pentru toate acestea, este considerat deschizător de drumuri într-o
serie de direcţii noi din domeniul fizicii.
Se stinge din viaţă în 22 august 1972 la Iaşi.
O.C.
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David Prodan
Născut la 13 martie 1902, în
Cioara (azi Sălişte, judeţul Alba),
David
Prodan
este
cel
mai
proeminent istoric ardelean al secolului XX. El a restituit istoria ţărănimii
în
„Iobăgia
în
Transilvania”,
demonstrând astfel dreptul natural şi
indiscutabil al poporului român asupra
acestui pământ, care este dreptul
muncii; a fixat jaloanele luptei
naţionale de emancipare de sub
stăpânirea străină în monumentala
„Supplex Libellus Valachorum” şi a
creat un model de reconstituire
istorică
în
inegalabila
frescă
„Răscoala lui Horea”.
Prin întreaga sa operă, care
depăşeşte 13.000 de pagini tipărite,
istoricul ardelean s-a înscris definitiv
în galeria celor mai mari istorici
români. A contribuit decisiv la
constituirea şi afirmarea unor instituţii
culturale şi ştiinţifice de prim rang:
„Arhivele Naţionale”, „Biblioteca universitară”, „Institutul de Istorie Naţională”,
„Biblioteca Filialei Cluj a Academiei”.
S-a format în ambianţa şcolii clujene din primii ani de după Marea Unire. A
lucrat în Arhivele Statului între 1924-1937, la Biblioteca Universitară, ca arhivist,
între 1938-1947, la Institutul de Istorie şi Biblioteca Filialei Cluj a Academiei, între
1944-1967, profesor universitar între 1948-1961. A fost membru al Academiei din
anul 1948, membru al Asociaţiei Istoricilor Americani, în locul lui Fernand Braudel.
Întâi de toate, modelul său se caracterizează printr-o profundă moralitate, care,
aş îndrăzni să spun, vine din vâna ţărănească a istoricului ardelean, întemeiată pe
triada: muncă, adevăr şi dreptate. Această sumă de valori i-a dăltuit un profil
puternic, care putea fi perceput ca o anume inflexibilitate, pe care, autoironic, dar şi
cu o mândrie disimulată, o exprima în constatarea „Eu toată viaţa am suferit cu
coloana”. Ceea ce voia să spună, că rigiditatea fizică pe care i-o dădea afecţiunea
cronică de coloană vertebrală, se asemăna oarecum cu rectitudinea morală, a celui
neobişnuit să-şi îndoaie coloana, să se plece în faţa cuiva.
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Moralitatea funciară a istoricului s-a transferat direct în moralitatea operei,
adică în respectul religios pentru adevăr, eliminarea din start a oricăror prejudecăţi,
construirea operei pe temelia sigură a documentului istoric.
Maniera sa de „a lăsa documentul să vorbească” în locul istoricului exprimă
aceeaşi aspiraţie către adevărul nealterat. Pe acest fundament de neclintit se
sprijină perenitatea operei prodaniene. El a fost corect şi sincer până la capăt, cu el
însuşi şi cu materialul istoric pe care l-a prelucrat.
Moralitatea înseamnă la el şi realizarea prin efortul propriu exclusiv, refuzul de
a-şi însuşi munca altuia, în formule de colaborare sau coordonare, în care munca
efectivă să fie înlocuită cu autoritatea. Modelul Prodan a însemnat, apoi, refuzul
onorurilor publice şi al cumulului de funcţii, aducătoare de consecinţe nefaste
asupra operei, ca şi distanţarea de orice extreme. Chiar dacă istoricul s-a retras din
Universitate în pragul vârstei de pensionare, gestul său decis finaliza o atitudine
manifest neconformistă de-a lungul unui deceniu şi jumătate de carieră într-un
sistem care-i ameninţa vădit sistemul de valori.
Prodan mai însemnează recursul obligatoriu la izvorul primar, documentul de
arhivă, singurul care poate aduce noutatea în cunoaşterea trecutului. Este, de
asemenea, un efort uriaş de muncă, oră de oră zile întregi, zi de zi ani întregi, o
viaţă întreagă dăruită operei.
În fine, dar nu la urmă, Prodan e sinonim cu iubirea adevărată pentru naţiunea
română şi pentru făuritorul său prin veacuri: ţărănimea română. Munca sa, robită
istoriei, urmează modelul celei a robilor pământului, cărora le-a dat chip, iar
capodoperele sale alcătuite pentru luminarea acestui neam sunt jertfa sa de o viaţă
pentru naţiune, aşa cum l-au învăţat Horea, Inochentie, Şincai şi ceilalţi.
Principalele lucrări: „Răscoala lui Horea în comitatele Cluj şi Turda” (1938 –
teza de doctorat), „Teoria imigraţiei românilor din Principatele Române în
Transilvania în veacul al XVIII-lea” (1944), „Supplex Libellus Valachorum” (1948,
1967, 1984), „Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea” (1967 – 3 vol), „Urbariile
Ţării Făgăraşului” (1970-1976, 2 vol.), „Răscoala lui Horea” (1979 – 2 vol., 1984),
„Iobăgia în Transilvania în secolul al XVII-lea” (1986-1987, 2 vol.), „Problema
iobăgiei în Transilvania 1700-1848” (1989), „Transilvania şi iar Transilvania”
(1992).
I.D.
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Emil Racoviţă
de Mircea Eliade
„Ştiam că doctorul Racoviţă lucrează de
aproape patruzeci de ani în aceste
misterioase
sectoare
ale
zoologiei:
oceanografia şi fauna peşterilor. Stabilit după
război la Cluj - unde conduce lnstitutul de
Speologie împreună cu R. Jeannel (până la
1927) şi P. A. Chappuis, şi ajutat de tinerii
colaboratori Margareta şi Radu Codreanu -,
doctorul Racoviţă este unul din foarte puţinii
savanţi români care a creat o <<şcoală>>; a
imprimat adică un anumit ritm de lucru şi o
anumită orientare metodologică institutului pe
care îl conduce. O şcoală ştiinţifică
românească mi se pare întotdeauna un lucru
vrednic de cea mai mare atenţie. Putem
învăţa ceva din asemenea preocupări
abstracte? Ceva care să ne lămurească sau
să verifice, dacă vreţi, structura spirituală românească? Un tânăr, matematician, cu
a cărui prietenie mă mândresc, îmi spunea odată că există o foarte precisă
orientare matematică românească: adică, cei mai mulţi dintre matematicienii
români dovedesc o atitudine specială faţă de anumite probleme şi aproape că se
dezinteresează de o altă serie de probleme care pasionează, să spunem, pe
matematicienii polonezi sau evrei. Dacă lucrul acesta e adevărat, ar însemna că
chiar în cele mai abstracte operaţii mentale intervin anumite dispoziţii care ţin de un
<<imponderabil>>: de structuri, de stil, de etnie ...
Cu mult interes am citit deci capitolul referitor la biologie din volumul recent
tipărit de Academia Româna: <<La vie scientifique en Roumanie>>, vol.I,
<<Sciences pures>>, Bucharest, 1937 (respectiv, pp. 135-196). Succint, dar clar
se dă seama aici şi despre lucrările lnstitutului de Speologie de la Cluj.
Nu încerc - nici n-ar fi locul, în articolaşul de faţă să le rezum. Dar observ că
unul din obiectivele institutului este tocmai verificarea metodei profesorului
Racoviţă: înlocuirea noţiunii de specie prin aceea de neam (ligne). Se pare că
metoda aceasta a fost pentru prima oară întrebuinţată, cu seriozitate, în publicaţia
institutului, Biospeologica. Metoda care nu înseamnă numai un instrument de lucru,
ci şi o anumită <<filozofie>> biologică. Pentru că, în timp ce specia e o formă
statică, neamul implică noţiunea de <<istorie>>, de desfăşurare în timp.
Speciile nu mai trebuiesc clasate, aşadar, ţinând seama de caracterele lor
prezente (care pot fi secundare sau întâmplătoare), ci pe temeiul descendenţei lor
în timp, adică pe temeiul <<istoriei>> lor.
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Metoda aceasta a făcut pe dr. Racoviţă să propună următoarea formula: La
taxonomie ne peut etre que de la phylogenie appliquee*. Înlocuind primatul
spaţiului (distribuţia geografică) prin primatul timpului (desfăşurarea
<<neamului>>), doctorul Racoviţă introduce în biologie noţiunea de istorie. Şi
metoda aceasta, aplicată întâi de d-sa, dă rezultate excepţionale. Întocmai după
cum aplicarea conceptului de istorie în etnografie (Graebner, Peter Schmidt etc.) a
revoluţionat aceasta ştiinţă.
Făcând într-adevăr <<istorie>> naturală, doctorul Emil Racoviţă înlocuieşte
noţiunea de specie prin aceea de neam. Înlocuieşte o concepţie statică - distribuţia
geografică (spaţiul) - printr-o concepţie dinamică: desfăşurarea neamului în timp.
Mărturisesc ca metoda aceasta - aplicată cu atâta succes în speologie, la
început, ca să răzbată apoi în biologia generală - are ceva <<românesc>> în ea.
Nu numai pentru că românul ar avea o aplecare specială către timp, în pofida
spaţiului. Discuţia acestei afirmaţii ne-ar duce prea departe şi de aceea preferăm
să trecem pe lângă ea. Dar nu ne putem opri să nu observăm ca istoria a dominat
cultura românească modernă încă de la începuturile ei, de la Cantemir. Nu putem
uita că toţi creatorii de seamă ai neamului nostru au făcut, într-un fel sau altul,
istorie. Uşor de înţeles obsesia aceasta a istoriei în cultura românească modernă.
Se căutau originile, se verificau drepturile istorice ale neamului nostru, se promova
nobleţea neamuIui românesc. Când ne-am trezit la o <<conştiinţă naţională>> nu
ne puteam mândri cu nimic altceva decât cu istoria neamului nostru.
Un Mihai Eminescu cerceta cu patimă istoria românească, deşi era, înainte de
toate, un poet şi un metafizician. Marii noştri bărbaţi de stat au avut, cu toţii, pasiuni
istorice şi arheologice. E de mirare că doctorul Istrati, deşi era chimist, a făcut
cercetări istorice şi arheologice? E de mirare ca un bacteriolog ca dr. Cantacuzino
îşi pierdea nopţile studiind vechile cronici? E de mirare că savantul dr. Racoviţă a
gândit istoric când-a încercat să-şi formuleze metoda sa de cercetare biologică? ...
Dar mai e un amănunt semnificativ, tot în legătură cu speologia. Aşa cum scrie
prof. Voinov, autorul raportului din volumul La Vie scientifique en Roumanie,
Iucrările publicate în Biospeologica doctorului Racoviţă au demonstrat ca troglobii
care populează astăzi peşterile aparţin unei faune de mult depăşite. <<Ele sunt
fosile vii, reprezentând adesea stadii foarte vechi, terţiare şi chiar secundare.>>
Reţineţi această expresie: fosile vii. Ea nu e lămuritoare numai pentru o seamă
de fenomene biologice, rămase până acum destul de încurcate. Expresia <<fosile
vii>> ar putea fi adoptată - dar, mai ales, înţeleasă - de toţi acei care se ocupă cu
folclorul. Pentru ca, întocmai după cum în peşteri se conservă o faună arhaică foarte importantă pentru înţelegerea grupelor zoomorfice primitive, care nu sunt
fosilizabile -, tot aşa memoria populară conservă forme mentale primitive pe care
nu le putem găsi păstrate în istorie, tocmai pentru că ele nu se puteau exprima în
aspecte durabile (documente, monumente, grafie etc.); într-un cuvânt, pentru că nu
erau fosilizabile. Lumina, aerul, pământul - le descompuneau, le topeau.
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În folclor, se întâlnesc, astăzi, forme din mai multe ere, reprezentând etape
mentale diferite. Găsim o legendă cu substrat istoric relativ recent, găsim un cântec
popular de inspiraţie contemporană, alături de forme medievaIe, precreştine sau
chiar preistorice. Lucrurile acestea le ştiu şi folcloriştii.
Dar, îndrăznim a crede, le înţeIeg foarte puţini. Foarte puţini folcIorişti înţeleg
că memoria populară, întocmai ca o peşteră, a păstrat documente autentice reprezentând experienţe mentale pe care actuala condiţie umană le face nu numai
imposibile, dar chiar imposibil de crezut. Dacă ai fi spus unui biolog de acum
optzeci de ani că trăiesc animaIe din era secundară, ţi-ar fi râs în nas. DoctoruI
Racoviţă şi-a luat sarcina să demonstreze ştiinţific acest lucru. Folcloriştii care
năzuiesc să-şi înţeIeagă materialul, nu numai să-l adune, ar avea multe de învăţat
din metoda cu care savantul de la Cluj a cercetat peşterile şi a restaurat istoria
faunei obscure.”
* Taxonomia nu poate fi decât filogenie aplicată.

Addenda
Emil Racoviţă s-a născut la Iaşi în 1868 unde a urmat şcoala din Păcurari
având ca dascăl pe Ion Creangă; a terminat liceul tot la Iaşi. A absolvit mai întâi
facultatea de drept de la Sorbona, în 1889, ca doi ani mai târziu să obţină şi
licenţa facultăţii de ştiinţe naturale, iar în 1896 doctoratul la aceeaşi universitate.
Este remarcat imediat de mediul ştiinţific din Franţa. Revine în ţară să-şi
satisfacă stagiul militar, iar în 1897 este rechemat în Franţa pentru a lua parte la o
expediţie în Antartica (16 august – 18 noiembrie 1897).
În 1901 este numit directorul staţiunii Banyuls-sur-Mer. La 29 martie 1918,
devine codirector al revistei „Archives de zoologie experimentale et generale”. La
terminarea războiului mondial, prin delegat (era în Franţa) îşi împarte moşia de la
Surăneşti (judeţul Vaslui) ţăranilor, ţinând pentru sine conacul şi parcul acestuia.
Nu o împarte doar ca să-şi materializeze idealul său social, ci face recomandări de
utilizare integrată a exploataţiei agricole şi zootehnice, cu sectorul mecanic şi cu
sectorul de prelucrare (moara).
În 1919 este invitat de Consiliul Dirigent să organizeze catedra de ştiinţe
naturale a universităţii Daciei Superioare (Cluj Napoca). Acceptă invitaţia cu
condiţia să înfiinţeze şi un institut de speologie, idee care o materializează un an
mai târziu (26 aprilie 1920).
Este ales, în 1905, membru corespondent al Academiei şi din 1920 este
membru titular. Între 1927–1929 este preşedintele acestui for. Moare în 1947 la
Cluj Napoca.
Pecetea lăsată de Emil Racoviţă, alături de Sextil Puşcariu, de Onisifor Ghibu,
de Augustin Maior şi de Victor Babeş a fost fundamentală pentru viitorul
universităţii clujene.
O.C.

99

Ioan Raţiu
S-a născut în Turda în 19 august
1828. Şcoala primară a început-o în
oraşul natal şi a continuat-o la Blaj. Tot
aici a absolvit gimnaziul, însă cei doi ani
postgimnaziali de filozofie, echivalenţi cu
liceul, i-a încheiat la Cluj în anul şcolar
1846-1847. În toamna anului 1847 a
revenit la Blaj şi s-a înscris la seminarul
teologic. Dovedindu-se înzestrat intelectual, episcopia greco-catolică blăjana l-a
trimis la Facultatea de Teologie a
Universităţii din Budapesta. În capitala
Ungariei a devenit martor al declanşării
revoluţiei la 15 martie 1848. Reformele
adoptate de Dieta ungară, ce-şi ţinea
şedinţele la Bratislava, i-au insuflat
speranţa că ele se vor extinde şi în
Transilvania şi vor contribui la emanciparea socială şi naţională a românilor
ardeleni din starea de inferioritate în care
s-au aflat până în 1848. Dar curând şi-a
dat seama, la fel ca ceilalţi tineri intelectuali conaţionali, că liderii nobilimii liberale
ce-au format Guvernul provizoriu la Pesta, nu vor acorda naţionalităţilor din fostul
regat feudal, de dinainte de 1526, pe care voiau să-l reînvie, egalitatea în drepturi
cu maghiarii.
De aceea, revenit acasă a participat la cele trei Adunări naţionale de la Blaj şi
a aderat la hotărârile acestora. Fiindcă Dieta nobiliară a Transilvaniei, întrunită la
Cluj, în 29 mai, n-a luat în dezbatere revendicările formulate la a doua Adunare din
15-17 mai, la a treia din 15-25 septembrie s-a decis constituirea unor gărzi
naţionale organizate sub forma legiunilor sau prefecturilor pentru cucerirea, cu
armele în mâini, a drepturilor ce le erau refuzate. Organizarea legiunilor a început
în octombrie 1848, după ce s-a produs ruptura între Curtea imperială de la Viena şi
Guvernul ungar de la Pesta care a determinat transformarea revoluţiei în război
civil. Asemenea majorităţii tinerilor intelectuali români, Ioan Raţiu care în 1848 avea
20 de ani, s-a înrolat iniţial în legiunea a XI organizată în comitatul Turda, după
cum rezultă din memoriile lui Ioan Ciurileanu. Acesta îl menţionează pe I. Raţiu
printre cei opt tribuni ai legiunii, împreună cu care a participat în decembrie la
acţiunile militare, menite să oprească pătrunderea în Transilvania a insurgenţilor,
veniţi din Ungaria sub comanda generalului Iosif Bem. Acelaşi Ciurileanu spune că
tribunului Ioan Raţiu i-a revenit misiunea de a apăra poziţiile de sub poalele
Meseşului, de la Grebeniş.
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Tot el relatează că legiunea, din care făcea parte şi tribunul I. Raţiu, în 18
decembrie a luptat cu trupele lui Bem, reuşind să reziste câteva ore. Din ianuarie
1849 la comanda legiunii a XI a fost numit, de Comitetul Naţional, Simion Balint.
Sub comanda lui S. Balint, I. Raţiu a participat în primăvara anului 1849 la
apărarea Munţilor Apuseni contra atacurilor unităţilor ungare, conduse de Hatvani
şi Kemény Farkas. După înfrângerea revoluţiei de către austrieci cu ajutorul
armatei ţariste, în 1850, I. Raţiu şi-a continuat studiile, însă nu la teologie, ci la
Facultatea de Drept de la Viena, pe care a absolvit-o în 1854.
Doctoratul l-a susţinut însă în 1857 la Facultatea de Drept din Budapesta. A
efectuat apoi practică de avocat la Cluj şi Alba Iulia până în 1860. Din 1861 şi-a
deschis biroul de avocat în oraşul natal şi s-a implicat în procesele de apărare a
ţăranilor contra foştilor stăpâni, care încercau să-i deposedeze îndeosebi de
proprietăţile obşteşti.
Concomitent s-a afirmat şi în acţiunile politice, fiind ales vicecomite al
comitatului Turda. În 1863 va demisiona din această funcţie şi va deveni deputat în
Dieta de la Sibiu, care a adoptat legile ce consfinţeau egalitatea în drepturi a
românilor cu maghiarii şi saşii.
Nu va participa însă la Dieta nobiliară de la Cluj din 1865 care va anula legile
favorabile românilor. În 1866 tratativele pentru încheierea dualismului devenind
publice a susţinut petiţia adoptată în octombrie la Braşov şi Turda şi a prezentat-o
personal împăratului Francisc Iosif, care l-a primit în audienţă în ultima zi a acelui
an.
El s-a numărat şi între susţinătorii Pronunciamentului de la Blaj, adoptat în 15
mai 1868 la Blaj. În 1867-1868 s-a situat între partizanii adoptării tacticii pasiviste
faţă de legile adoptate în Dieta Ungariei, iar 1869 îşi va aduce contribuţia la
înfiinţarea Partidului Naţional Român din Transilvania. Va contribui, de asemenea,
la unificarea acestui partid cu acela al românilor din Banat, Crişana şi Maramureş,
în 1881, şi va deveni unul din membrii comitetului său central.
La conferinţa PNR, din 1887, Ioan Raţiu va deveni unul din vicepreşedinţii
partidului. Întrucât George Bariţiu va renunţa la funcţia de preşedinte al PNR care ia fost oferită în anul precedent, I. Raţiu va conduce partidul până în 1890. El va fi
reales vicepreşedinte şi în conferinţa PNR din 1892, alături de Eugen Brote ca
reprezentant al tribuniştilor. Intraţi în PNR în 1887, tribuniştii se vor manifesta ca
adepţi ai activismului preconizat de episcopul Şaguna, susţinut şi de succesorul
său.
Străduindu-se să menţină unitatea partidului, împreuna cu George Pop de
Băseşti, la conferinţa din 1892 Ioan Raţiu va accepta propunerea de a se înainta
un memorandum împăratului de la Viena. De aceea tribuniştii vor fi de acord cu
desemnarea lui ca preşedinte al PNR. Memorandul va fi redactat şi dus la Viena de
o delegaţie de 300 de persoane.
Însă împăratul de la Viena nu o va primi, deoarece se pregătea să meargă la
Budapesta unde i s-a pregătit o primire festivă cu prilejul comemorării a 25 de ani
de la încheierea dualismului. Împotriva semnatarilor Memorandului, guvernul ungar
va iniţia un proces care va avea loc la Cluj în 1894.
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Cu prilejul procesului, Ioan Raţiu a rostit celebrele cuvinte privind obligaţia
oricărui popor de a lupta pentru drepturile naţionale şi nu de a le cerşi.

Semnatarii Memorandumului (de la stânga la dreapta):
Rândul de sus: Dionisie Roman, Patriciu Barbu, D.O. Barcianu, Gherasim Domide, Teodor Mihali,
Aurel Suciu, Mihaiu Velicu, Rubin Patiţia,
Rândul de jos: Nicolae Cristea, Iuliu Coroianu, Gheorghe Pop de Băseşti, Ioan Raţiu, Vasile Lucaciu,
Dimitrie Comşa, Septimiu Albini

Pentru atitudinea lui la proces, tribunalul de la Cluj l-a condamnat la
închisoare, alături de ceilalţi. Drumul osândiţilor de la Cluj a constituit un prilej de
manifestaţii entuziaste din partea poporului, cu toate măsurile dragonice luate de
asupritori. Jandarmii nu sunt în stare să împiedice miile de tăranii care asaltau
gările prin care treceau eroii neamului. În gara Alba Iulia peste 3000 de ţărani
aşteptau sosirea trenului iar la oprirea lui un strigăt puternic de „VIVAT, SĂ
TRĂIASCĂ” a cutremurat edificiul. Autorităţile nu se dezmint – brutalităţile
jandarmilor se soldează cu răniţi şi morţi.
„Liga Culturală” este în fruntea acţiunilor de protest, cerea să fie răsculată
întreaga ţară pentru cauză memorandiştilor, în care vedea cauza întregului popor.
La o săptămână de la Apel, pe 22 mai 1894, în Bucureşti se strâng peste 20.000
de persoane, din toate categoriile sociale. Academia română adresează la rândul
ei un apel către forurile ştiinţifice europene cerându-le sprijinul pentru „cauza cea
dreaptă” a românilor din Transilvania.
Detenţia a suportat-o la Seghedin până în 1895, când va fi graţiat de împărat,
sub impactul european al cauzei românilor din monarhie, împreună cu ceilalţi
„fraţi” memorandişti. Ultimii ani ai vieţii i-au fost umbriţi de criza prin care a trecut
PNR din cauza disputelor cu tinerii tribunişti care combăteau „pasivismul”
generaţiei sale.
Ioan Raţiu s-a stins din viaţă în 1902, el rămânând în conştiinţa
contemporanilor ca un model de luptător pentru emanciparea şi unificarea
românilor din Transilvania, Crişana şi Maramureş cu fraţii lor de peste Carpaţi întrun stat naţional unitar.
L.B.
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Liviu Rebreanu
Născută în amurgul unui imperiu, la
lumina strălucitoare a unui petromax,
ca pulsaţie a unei identităţi ce năzuia,
obscur,
să-şi
contureze
fiinţa,
adâncimea vocaţiei lui Liviu Rebreanu,
cel mai mare prozator român, nu
conteneşte să tulbure sufletele celor ce
se apleacă asupra scrisului său.
Maiestuozitatea de fluviu american
cu care curge eposul în romanul Ion,
alături de anvergura epopeică a
desfăşurării conflictelor din Răscoala,
demult observate de marii critici, au
reuşit să impună lumii moderne, ca
subiect de meditaţie, nu numai tabloul
social al unei ruralităţi convulsive,
dominată de patimi obscure, şi de
instinctualitate, ci şi imaginea vie a unei
societăţi divizate, nedrepte, clădită cu
cinism pe chiar vitalitatea acestor trăiri.
Sentimentul de culpă existenţială
care acompaniază, fără grai, progresiva
descoperire a lumii ţărăneşti, cu valorile, idealurile şi tabu-urile ei, echivalează, în
cazul prozei rebreniene, cu o dureroasă reedificare interioară, fără de care, cum ar
spune Mircea Eliade, intelectualul complet iar nu nou al secolului al XXI-lea nici nu
va putea exista. Profundul umanism al scriitorului ardelean, cel care, în faţa
membrilor Academiei Române, a adus şi o fierbinte Laudă ţăranului român, nu se
bazează însă, în chip exclusiv, pe sondarea acestei laturi a vieţii naţionale.
Capacitatea de a iubi şi a se dedica transcende, în Pădurea spânzuraţilor,
limitele, devenite dintr-odată înguste, ale ethosului etnic, în momentul în care fiinţa
umană se confruntă cu determinările categoriale ale raţiunii de a exista. „Să nu
ucizi” pare a ne spune Apostol Bologa, peste timp, de la înălţimea unei morţi
asumate ca unic răspuns dat ororilor născute din intoleranţă, ură, xenofobie.
Identitatea de sine descoperită la lumina unui petromax, în primă copilărie,
asemenea iluminării trăite de Marin Preda la un alt început de drum, cu mâinile
încleştate pe o pâine, poate fi considerată astfel definitorie pentru răstimpul
însângerat în care ne-a fost dat să trăim, făcând din Liviu Rebreanu una din
personalităţile fără egal ale culturii române din toate timpurile.
I.I.
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Rezistenţa anticomunistă
După preluarea puterii de către sovietici (6 martie 1945), cu concursul pe cât
de important pe atât de imoral al lui Churchill, s-a creat primul vid politic: elitele în
închisori, scursorile la conducere! Eliberarea ţării de bolşevism a reprezentat o
cauză a tuturor românilor pentru care s-au jertfit sau au fost jertfite toate elitele
culturale, politice, ştiinţifice şi militare ale României. Sute de mii dintre cei mai buni
au dispărut, fapt ce a dus, inevitabil, la o degenerare morală a societăţii româneşti.
Sovietizarea României are două particularităţi care o singularizează în blocul
Europei centrale: nu a avut comunişti autohtoni (nici o „hagiografie” comunistă nu a
putut, vreodată, număra mai mult de 25-50 de nume autohtone în ciuda pretenţiilor
oficioaselor comuniste că ar fi fost vreo patru - cinci – şase sute de comunişti cu
toţii, în perioada interbelică) a avut, în schimb, rezistenţa armată la procesul de
bolşevizare, care a durat peste 10 ani. Ba mai mult, rezistenţa din munţi era
dublată de civili, de regulă ţărani şi dascăli care asigurau logistica: hrana, banii,
cazare, arme şi informaţii. Ea a fost anihilată pe de o parte de sălbăticia noilor
autorităţi şi pe de altă parte de „colaborarea” serviciilor secrete britanice (reţeaua
Cambridge Five–Kim Philby) cu omologii din GRU şi NKVD cărora le furnizau date
concrete despre poziţia partizanilor.
În faţa acestei realităţi românii au opus prima şi cea mai largă rezistenţă
antibolşevică - esenţial deosebită de ce s-a întâmplat peste ani, mai târziu, pe
aiurea (Polonia, Ungaria), în jurul nostru, unde s-a reacţionat de pe poziţii
proletare, muncitoreşti la bolşevismul sovietic al marionetelor locale.
Bolşevicii ştiau că nu vor putea avea deplin puterea dacă nu vor pune mâna şi
pe instituţiile de cultură. Ori în calea acestei intenţii stăteau mari personalităţi ca:
G.Enescu, L. Blaga, M. Vulcănescu, C. Noica, D. Pillat, N. Crainic, I. Petrovici,
S.Mehedinţi, Gh. Brătianu, C.G. Giurescu, I. Lupaş, S. Dragomir, V. Slăvescu,
D.Murăraşu, H. I. Stahl, V. Voiculescu, D. Prodan, N. Mărgineanu, E.Haţieganu
etc. Elita a fost scoasă din instituţii, din ţară, din viaţă. Mii de intelectuali au fost
omorâţi, mutilaţi fizic şi psihic în închisori sau lagăre de exterminare, scoşi din
universităţi etc. În aceste condiţii mulţi ofiţeri, militari şi studenţi au luat drumul
munţilor şi au organizat lupta de rezistenţă antibolşevică în aşteptarea
americanilor. Aceste grupări formate în munţii Făgăraş, Semenic, Parâng, Retezat,
Apuseni, Bucovina, Vrancea şi în Dobrogea nu erau coordonate. Mişcarea de
rezistenţă armată a fost cea mai importantă din ţările ocupate de Soviete. Pentru
lichidarea ei Securitatea, nou înfiinţată, a avut nevoie de peste 12 ani şi de
trădarea serviciilor secrete ale englezilor. Cu anii, această rezistenţă ajunsese
până la urmă la o hăituire sălbatică, întrucât Securitatea a curăţat şi spatele
frontului partizanilor prin arestări masive, în satele de sub munte. Evaluarea
acestui fenomen, de care istoriografia noastră nu s-a putut ocupa, este la început.
Existenţa în România a două lumi diferite - lumea lor, a bolşevicilor, a
activiştilor şi lumea noastră - se vede şi din faptul că noi îi numeam „partizani” pe
luptătorii din munţi, pe când pentru „ei” aceştia erau „bandiţi, agenţi, reacţionari”.
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Acesta e contextul în care au apărut destine exemplare, care nu au vorbit, care
nu şi-au trădat nici confraţii şi nici idealurile.
O.C.

Rezistenţa anticomunistă din munţi
1. Categorii sociale ale luptătorilor anti-comunişti: ţărani, preoţi, elevi, studenţi,
învăţători, profesori, funcţionari, avocaţi, ingineri, medici, ofiţeri ai armatei regale
române.
2. Valori apărate de rezistenţa anticomunistă: neam, naţiune, credinţă,
libertate, legalitate, proprietate, tradiţie,
biserică, regalitate.
3. Patrimoniu simbolic al rezistenţei
anti-comuniste: denumiri ale grupurilor
de luptători anti-comunişti; denumiri cu
rezonanţe istoriciste: „Organizaţia Vlad
Ţepeş”, „Haiducii lui Avram Iancu”,
„Gărzile lui Decebal”; denumiri cu
rezonanţă cruciată: „Cruce şi spadă”; denumiri cu rezonanţă justiţialistă: „Haiducii
Muscelului”, denumiri cu semantică regalistă: „Garda albă”, „Armata albă”; denumiri
ce transmit ideea salvării naţionale: frontul apărării naţionale, mişcarea naţională
de eliberare, partizanii României Mari; denumiri ce transmit eroismul şi curajul
pentru apărarea libertăţii: „Şoimii Carpaţilor”, „Vulturii Carpaţilor”.
4. Jurămintele de credinţă ale membrilor grupurilor de rezistenţă anti-comunistă
încorporează obiectivele mişcării anti-comuniste: exemplu: „Subsemnatul Ioan P.
Chircă, din Nucşoara, de bunăvoie şi nesilit de nimeni, numai din spirit patriotic,
naţionalist, preia comanda subgrupei Nucşoara cu misiunea de a lupta contra fiarei
comunisto-bolşevice şi pentru eliberarea Patriei şi pentru Regele Mihai I... Voi
răspunde în faţa comandanţilor mei, a Ţării şi a Neamului de felul cum îmi voi
îndeplini misiunea cu care am fost încredinţat”.
D.R.
Câteva destine din medii sociale diverse, din zone geogradice diverse
conturează imaginea celor foarte mulţi, necunoscuşi, care s-au opus bolşevizării.
Constantin Cismaş. Un episod din logistica rezistenţei, care spune ceva despre
sacrificiu, despre caracterele implicate, despre trădarea unor servicii occidentale, şi
despre disproporţiile dintre forţele implicate, la mijlocul deceniului al şaselea este
prezentat în cele ce urmează. La 17 ianuarie 1954, satul Porumbacu de sus, pe
hotarele căruia la 30 septembrie 1916 s-a dat o luptă crâncenă, neştearsă din
memoria localnicilor, s-a văzut înconjurat de armată şi trupe de securitate, care
prin reprezentarea numerică trimeteau la episodul din 1916.
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Atunci, în 1916, brigada colonelului Păianu a capturat o baterie întreagă de
obuziere de 105 mm, a luat peste 200 de prizonieri, a distrus aproape complet
regimentele 18 husari şi 263 infanterie ale inamicului. La 17 ianuarie 1954 armata
securităţii arestează o persoană, pe lângă cei care-l susţineau ca prieteni, ca rude,
ca oameni de omenie! Este vorba de doctorul Constantin Cismaş, căutat din 1948,
care alături de învăţătorul Ioan Cândea–Restea, din Sărata, asiguraseră logistica
partizanilor din zona Negoiu-Bâlea. Cu un an înainte fusese asasinat, în propria
ogradă învăţătorul Cândea. Ilisie Serafim (22 ani) şi Mircea Coman (22 ani) au
fost şi ei prinşi şi asasinaţi, alături de trei din cei patru paraşutaţi de serviciile
franceze, pentru susţinerea partizanilor. Cel de al patrulea paraşutat apucase să se
otrăvească. Familia lui Ilisie, tatăl Gheorghe Serafim şi mama Maria Serafim,
împreună cu ţăranii Gheorghe Comănici, Ioan Ţeposu şi Toader Muntean au fost
ridicaţi şi bătuţi de Securitate, apoi închişi mulţi ani. Unii n-au mai apucat eliberarea
din 1964! Dintre cei „cunoscuţi” Securităţii mai rămăsese numai doctorul.
Arestarea, în aceiaşi zi, a dr. Cismaş, a fratelui său Dumitru Cismaş din Braşov,
precum şi a ţăranilor care l-au ajutat: Ioan Voineag (Onu Mamii), Ion Silca
(Nuculeţ), Valeri Căpăţînă (Gore) şi Gheorghe Gritu nu a deschis alte „uşi”
Securităţii. Nu au vorbit, nu au trădat. Elisabeta Budac (Veti Malene) alături de alţi
localnici au rămas neidentificaţi şi au suplinit parţial sarcinile celor lichidaţi sau
arestaţi.
Silviu Suciu. În Braşov, au fost arestaţi toţi ţărăniştii, toţi legionarii, toţii liberali cu o
singură excepţie tineretul ţărănist, adică sute chiar mii de tineri. Silviu Suciu,
economist, preşedintele tineretului ţărănist din Braşov a ars documentele cu
membri şi s-a dus în puşcărie fără să dea nici un nume. Nici măcar tânărul ţărănist
Ghiţă Pop n-a fost arestat, deşi ambii părinţi, ţărănişti notorii, fiindu-i arestaţi atunci.
În termini mistici, aceştia: Mircea Vulcănescu, Gheorghe Calciu Dumitreasa, Paul
Goma, Petre Ţuţea, Iuliu Maniu, Elisabeta Rizea, Gavrilă Mihali Strifundă, N.
Steinhardt sau atâţia „necunoscuţi” azi, ca Silviu Suciu, Constantin Cismaş, şi
mulţi, mulţi alţii asemenea lor, au fost oameni atinşi de dumnezeire! Regimul
comunist criminal însă n-a avut nici un „câştig” colateral din schingiuirea acestora,
indiferent de forma în care s-a finalizat martirul lor. Au
suportat bătaia, siluirea fizică, tortura psihică, toate
greu doar de închipuit, darmite de suportat, dar n-au
vorbit! Şi celebra „Inchiziţie” ar fi fost invidioasă pe
tortura psihică instrumentată de comisarii sovietici,
cominternişti şi emulii lor autohtoni la adresa românilor
în acei ani, la Piteşti, Gherla, Aiud, Târguşor, Sighet
sau Canal.
Gavrilă Mihali Strifundă. Viaţa unui ţăran gospodar,
înţelept şi curajos, iubitor de adevăr şi dreptate, patriot,
n-ar fi fost reţinută de istorie, dacă istoria nu i-ar fi
provocat pe maramureşeni în 1945.
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Întâlnirea cu istoria a relevat în acest ţăran, Gavrilă Mihali, pe de o parte statura
unui erou adevărat şi pe de altă parte o dimensiune morală incontestabilă. Mihali
Gavrilă, supranumit Strifundă, s-a născut la Borşa în 1901. Calităţile sale
remarcabile l-au impus în faţa concetăţenilor, care l-au ales şi reales primar al
Borşei. Până şi regimul fascist a lui Horthy nu s-a putut dispensa de el, decât
pentru a constata că trebuie să-l repună în funcţie. Când regimul criminal
unguresc, din aceea perioadă, nu i-a mai permis să-şi apere, cât decât,
concetăţenii, inclusiv pe cei de religie mozaică, şi-a dat demisia din funcţia de
primar. În august 1944 este arestat şi închis la Moisei alături de alţi fruntaşi din
Maramureş. Scapă de la moarte graţie isteţimii şi curajului său în timp ce alţii au
fost arşi de vii - o altă marcă a misiunii istorice horthiste. În octombrie 1944, după
alungarea cotropitorilor horthisti, preia încă odată destinele comunităţii. În februarie
1945 un aşa zis „Congres al comitetelor poporului" numeşte prefect pe Janos
Odoviciuc, fost adept, până ieri al horthismului, şi cere alipirea Maramureşului la
URSS. Paradoxal, victimele „soluţiei finale" şi înfăptuitorii acesteia, din Transilvania
ocupată, s-au înfrăţit, după eliberare, în partidul comunist din România, în noua
administraţie, în poliţie şi securitate! Primarului Borşei i se cere să contrasemneze
cererea de alipire a Maramureşului la URSS, post factum, întrucât, cererea fusese
deja trimisă „tătucului popoarelor”. Diplomat, Mihali, răspunde că nu el, ci
comunitatea trebuie să decidă pe ce drum vrea să meargă; iar ca să afle voia
opştei, să vină duminică când borşeni se vor pronunţa. Şi adunarea borşenilor nu
numai că a răspuns NU alipirii la URSS, dar a şi cerut conducere românească
pentru Maramureş. Ameninţările delegaţilor aşa zisului „Congres al comitetelor
poporului" veniţi la adunare, nu i-a frânt, ci dimpotrivă. Primarul a organizat câteva
mii de voluntari, unii mai tineri, au fost instruiţi să poarte arme, ceilalţi în
detaşamente pedestre şi de cavalerie, alţi la intendenţă (carele cu aprovizionarea),
şi peste o săptămână au plecat din Borşa spre Sighet, la începutul lui martie, să
rezolve problema. Primarul era în fruntea „armatei". Pe parcurs „armia" creştea
mereu cu voluntari din tot Maramureşul. Luni dimineaţa au trecut de Onceşti şi au
dat faţa cu unităţi ale Armatei Roşii. Comandamentul sovietic s-a confruntat cu o
mişcare de proporţii, fără precedent, în spatele, „eliberat", al frontului. Maramureşul
fusese eliberat de Armata a 4-a română, dar a rămas în administrarea trupelor
sovietice! Comandamentul sovietic din Sighet a cerut instrucţiuni de la Moscova.
Instrucţiuni au venit repede şi le-au confirmat maramureşenilor aşteptările legitime:
conducerea românească a Maramureşului. Cu asta se încheie etapa eroică a
legendarului Gavrilă Mihali Strifundă.
Urmează răsplata autorităţilor bolşevizate. Călăii şi asasinii perioadei horthiste,
1940-1944, împreună cu victimele acelei perioade, foştii membri ai „Congresului al
comitetelor poporului" din 1945, acum, în 1948, deţinătorii tuturor pârghiilor statului
comunist, nu-l vor ierta pe cel care i-a înfruntat în februarie 1945. În 1948, Gavrilă
Mihali, este arestat, nu se ştie cum scapă şi din primăvara anului 1949 Gavrilă
Mihali ia calea codrului. Şantajat cu viaţa fiicei sale, Lucreţia, tatăl se predă
autorităţilor în toamna aceluiaşi an.
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Ajunge la Canal, apoi eliberat şi ulterior, rearestat şi condamnat la 8 ani de
închisoare, moare, în condiţii neelucidate, în închisoare, la Botoşani, în 1961.
Martiriul acestui ţăran nobil e la fel de impresionant ca şi eroismul său
exemplar. Sacrificiul lui Gavrilă Mihali Strifundă mai releva şi alte aspecte
importante, trecute cu vederea în recentul raport Tismăneanu, asupra caracterului
regimului comunist, caracterul antiromânesc al regimului comunist.
O.C.
Mihai Moroşanu. Este un nume cunoscut mişcării de
dizidenţă din Moldova. S-a născut la 21 noiembrie 1939
în comuna Drepcăuţi, judeţul Hotin, în familia ţăranilor
Victor şi Tatiana Moroşanu. Către 1949, averea familiei
consta din 2 ha. pământ, o oloiniţă, o vacă, trei porci şi
grădina de lângă casă. Doar tatăl lucra pentru a-i întreţine
pe cei patru copii minori, pe mama şi bunica. Trecut în
lista chiaburilor, tatăl este arestat în aprilie 1949 şi
condamnat la şapte ani, iar la 6 iulie acelaşi an familia
este deportată dincolo de Ural, în reg. Kurgan, pentru
toată viaţa. La doar 15 ani, în Siberia, Mihai, în urma unui
accident de muncă, îşi pierde mâna dreaptă. Familia se
întoarce în Moldova abia la 14 iunie 1958. Urmează şcoala din sat, iar în 1961
devine student la Facultatea de Inginerie a Universităţii de Stat.
În timpul vieţii,
el a refuzat categoric să fie membru al organizaţiilor de tip sovietic. Era în anul IV,
când la unul din cursuri, profesorul anunţă că, potrivit concepţiei sovietice de
arhitectură, în fiecare piaţă trebuie să fie amplasat doar un monument. Şi întrucât
în Piaţa centrală a Chişinăului sunt două monumente, al lui Lenin şi al lui Ştefan
cel Mare, ultimul urmează să fie mutat... Aşa hotărâseră autorităţile. Moroşanu
încercă să explice ilegalitatea acestei decizii, dar nu a fost luat în seamă. În
aceeaşi zi, Moroşanu vede că ... într-adevăr se construieşte un nou soclu. Merge la
arhitectul-şef al oraşului, la Comitetul orăşenesc de partid şi explică fărădelegea
care urma să se producă. Nimeni nu-l asculta - statuia lui Ştefan cel Mare trebuie
reamplasată. Pentru a împiedica transferarea monumentului, îi expediază o
scrisoare lui Ivan Bodiul, prim-secretar al PCM, şi începe strângerea de semnături
printre studenţi, în total a adunat vreo 3000 de semnături. La 11 octombrie 1964 la
Chişinău se afla o delegaţie numeroasă din „republicile-surori”, care participa la
sădirea „Aleii Prieteniei” din Parcul central. Tot atunci, Moroşanu şi mai mulţi tineri
depun flori la monumentul lui Ştefan cel Mare, cu o panglică pe care era scris „Din
partea tineretului din Moldova”. Peste trei zile e convocată o adunare generală a
studenţilor anului IV la care se discută „purtarea tov. Moroşanu”. Adunarea, „pentru
fapte antisovietice şi naţionaliste”, solicită rectoratului exmatricularea studentului.
Rectoratul susţine decizia şi-l dă afară pe Moroşanu. Se angajează maistru la
Uzina de beton armat nr. 2 din Chişinău. .. Vrând să-şi procure o cămaşă, intră
într-un magazin, la tejghea se afla o domnişoară smoliţică - deci, o moldoveancă! -,
pe care M. Moroşanu o roagă în română:
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„Daţi-mi, vă rog, o cămaşă surie de opt ruble şaizeci de copeici”. „Vorbiţi în limba
rusă”, a fost răspunsul. Moroşanu continuă în română. Tânăra îi întoarce spatele.
În discuţie se implică o femeie, pe care Moroşanu o observase la intrare. „Până la
venirea puterii sovietice umblaţi în opinci şi izmene, iar acum nu doriţi să vorbiţi în
limba rusă” - a ţipat individa. Moroşanu a replicat că asemenea vorbe sunt insulte.
... suspecta l-a învinuit de huliganism şi naţionalism. Mihai Moroşanu a fost reţinut
şi escortat la secţia de miliţie ... În acea zi i-a fost dresat un dosar penal, conform
art. 218 - huliganism şi art. 71 (Cod Penal al RSSM) - încălcarea egalităţii
naţionale şi rasiale.
Ancheta preliminară a durat două luni. Au fost interogate peste 40 de persoane:
studenţi şi profesori, activişti de partid, comsomol şi sindicat, martori ai incidentului
din magazin. La presiunea anchetatorului, unii colegi şi-au amintit de vorbele
spuse de studentul rebel când se aflau la culesul strugurilor: „Monumentul lui
Ştefan cel Mare trebuie să stea în centrul Pieţei din Chişinău” şi „trebuie de văzut
la ce s-au gândit persoanele care au instalat aici monumentul lui Lenin”. Alţii au
invocat vorbele lui de la practica geodezică (Moroşanu nu a condamnat afirmaţiile
poetului rus Evtuşenko, făcute de acesta în timp ce se afla peste hotarele URSS).
.. Între timp, în mâna kaghebiştilor a ajuns o scrisoare pe care M. Moroşanu,
împreună cu câţiva prieteni, intenţionau s-o trimită Postului naţional de radio din
România. Iată conţinutul ei: „Dragă redacţie! Ascultând programa Dumneavoastră
muzicală de seară, noi, pentru prima dată, am auzit cântecul de jale „Mioriţa”, de
marele poet Vasile Alecsandri. Şi acum, cu mare rugăminte, ne adresăm la Dvs. să
ascultăm încă o dată acest cântec. Cu stimă, Mihai Moroşanu, Ion Soltanu, Vasile
Drăguţanu. 8.VIII.1966”.
Rechizitoriul a fost întocmit de Procuratura RSSM, la 30 septembrie 1966, iar
procesul de judecată a durat zece zile. Cele discutate la proces au constituit două
volume. Nici la proces Moroşanu nu şi-a recunoscut vina.
Pedeapsa aplicată lui M. Moroşanu a fost una maximă prevăzută de art. 71 CP
pentru „infracţiuni de naţionalism” - trei ani privaţiune de libertate în lagăr cu regim
comun. A fost internat într-un gulag din Matveev-Kurganski, reg. Rostov. Cu zece
luni mai devreme de expirarea termenului de pedeapsă, la 14 septembrie 1968 (la
a 50-a aniversarea a „Marii Revoluţiei Socialiste din Octombrie”) este eliberat. E
nevoie de mai mult spaţiu pentru a relata persecuţiile l-a care KGB şi partidul
comunist l-au supus pe Moroşanu după eliberare.
După evenimentele din 7 aprilie 1989, când chişinăuienii au blocat
desfăşurarea paradei militare, Biroul CC al PCRM s-a întrunit de urgenţă pentru a
condamna cele întâmplate. Printre organizatorii manifestărilor, criticaţi atunci dur,
s-a numărat şi Mihai Moroşanu. Despre el s-a spus că este un naţionalist şi
extremist care trebuie să fie arestat şi scos în afara republicii. Deci, să fie iarăşi
deportat. ... A fost reabilitat la 20 august 1990 de către Prezidiul Judecătoriei
Supreme a RSS Moldoveneşti. Experienţa acumulată în lupta anticomunistă i-a
permis în primii ani de renaştere naţională să aibă viziuni clare asupra istoriei,
limbii române, grafiei latine, inclusiv a căii ce urma să o parcurgă R. Moldova.
.
M.T.
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Ion Vasilenco s-a afirmat ca istoric literar la sfârşitul
anilor cincizeci pe paginile revistelor Nistru, Cultura
Moldovei sau Însemnări critice, unde a publicat un şir
de articole critice foarte bine scrise, în care a militat
pentru revalorificarea clasicilor şi reintroducerea
acestora în circuitul cultural moldovenesc. Istoricul
literar Lazăr Ciobanu are perfectă dreptate când
consideră că meritul lui Ion Vasilenco în ceea ce
priveşte tipărirea operelor lui Creangă sau Slavici la
Chişinău este uriaş. Tot ce a scris Vasilenco în aceşti
ani vădeşte un mare curaj. Istoricul literar nu numai că
a întrebuinţat frecvent glotonimele limbă română şi
literatură română, dar a încercat să transforme istoria
literară într-o armă de luptă contra regimului sovietic de
ocupaţie. Lui Vasilenco nu numai că nu i-a fost frică să
publice Cântarea României alături de alte texte ale lui Alecu Russo într-un volum
de opere alese, dar nu i-a lipsit curajul să scrie în 1955 un studiu ştiinţific întins în
care făcea o pledoarie foarte bine argumentată pentru revenirea la alfabetul latin.
Întitulat Să restabilim în drepturi ortografia clasică tradiţională, acest text s-a
bucurat de un mare ecou în rândurile intelectualităţii moldoveneşti, aşa cum îşi
amintea Lazăr Ciobanu, dar tot acest text, cât şi celelalte din acea perioadă, l-au
transformat într-o persoană incomodă şi suspectă în ochii politrucilor vremii care lau luat la ochi şi au început să-i treacă în condică orice pas pe care-l făcea.
Articolul său despre Constantin Stere a fost pur şi simplu picătura care a umplut
paharul satrapilor de atunci care l-au strâns cu uşa. În prima fază, kaghebiştii au
căutat să-l racoleze, dar pentru că istoricul literar a refuzat să treacă această
punte, l-au „internat cu forţa în Spitalul de psihiatrie de la Costiujeni, unde, fiind
terorizat în acest fel, se sinucide la 4 martie 1977,” cum îşi aminteşte criticul literar
Mihai Cimpoi. Pe bună dreptate, toate paginile de critică şi istorie literară
demonstrează că Ion Vasilenco a fost unul dintre cei mai importanţi disidenţi
moldoveni, dacă nu chiar cel mai important şi ar fi putut fi şi unul dintre cei mai
importanţi critici şi istorici literari, dacă nu ar fi fost maltratat psihic de către
sovietici.
D.C.
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Elisabeta Rizea
„Dacă vorbeam omărau jumate satul"
După ocuparea ţării de către armatele şi consilierii
sovietici Elisabeta împreună cu soţul său, Gheorghe Rizea,
s-au alăturat Rezistenţei anticomuniste din munţii
Muscelului, sprijinind logistic grupurile de partizani
cunoscute după numele comandaţilor Arsenescu şi
Arnăuţoiu. Acest sprijin consta în mâncare, haine, unelte,
arme, bani şi informaţii. Elisabeta Rizea a supravieţuit
holocaustului roşu, alte femei precum Maria Plop, tot din
Nucşoara, nu. „Pe femeia lui Titus Jubleanu, când au prinso, i-au tăiat capul” povesteşte Elisabeta. Altele ca Elisabeta
Budac din Cârţişoara (căsătorită Malene) n-au fost prinse
niciodată.
Elisabeta Rizea este arestată pe 18 iunie 1949 şi ţinută
în detenţie, fără judecată, doi ani. În faimoasa închisoare de
la Piteşti, Elisabeta Rizea a fost pusă în lanţuri şi închisă
într-o celulă de maximă securitate. Comuniştii nu se jucau,
chiar dacă aveau în mână o tânără firavă! Sentinţa
pronunţată împotriva ei a fost: - 7 ani de temniţă pentru «favorizarea infractorului».
Eliberată în primăvara lui 1958, după 9 ani de detenţie cumplită, Elisabeta continua
să ia legătură cu ofiţerii şi cu consătenii din Rezistenţă. Când conducătorul
rezistenţei anti-comuniste, Gheorghe Arsenescu a fost arestat în 1961, Elisabeta
Rizea este arestată din nou şi condamnată la moarte. Pedeapsa îi este comutată,
ulterior, în muncă silnică pe viaţă. Soţul ei, Gheorghe Rizea, a făcut şi el 14 ani de
puşcărie îndurând bătăi cumplite.
O femeie simplă de la ţară, cu un caracter puternic, a îndurat suferinţe
inimaginabile, fără să cedeze torţionarilor, fără să trădeze pe cei din munţi, care
luptau pentru eliberarea ţării de bolşevism. În închisoare a fost bătută şi schingiuită
fără milă. A fost schingiuită şi după provizoria eliberare:
„Mă aducea lumea cu ţoala acasă. Ultima dată, a venit Cârnu (căpitan de
Securitate) cu ăla de cauciuc şi o curea pe mână. <<Spune!>> N-am spus. M-a
legat de mâini ... <<Iţi dăm 300 de lei! >> <<Domnule căpitan, eu nu sunt Iuda, să-i
vânz pe 30 de arginţi... >> M-a trântit pe jos. M-a legat şi m-a bătut cu cauciucu’,
de la ceafa la călcâi, şi pe stânga, şi pe dreapta. Apoi, m-au suit legată pe un
scaun, de pe scaun pe masa, de pe masă, pe alt scaun. Mi-a zvârlit basmaua din
cap. <<Spune! >> Purtam coada cu funtă. Mi-au aruncat fota şi am rămas în ie. Mia legat coada sub cârligu’ de lampă din casa boierului. Coada era groasă. Eram şi
eu altfel la 38 de ani... Cârnu mi-a tras scaunu’. Celălalt mi-a tras şi masa. Coada
mi-a rămas în cârlig şi eu am căzut la pământ. Aşa mi-au smuls păru’.”
O.C.
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Dumitru Stăniloae
„când am intrat (nn-delegaţia română) în Aula universităţii catolice toată asistenţa
s-a ridicat în picioare! Ulterior gazdele elveţiene ne-au lămurit: sunteţi
reprezentanţii ţării celui mai mare teolog al secolului nostru” - Paul Anghel
Dumitru Stăniloae s-a născut la Vlădeni (judeţul
Braşov) ca ultimul dintre cei 5 copii ai lui Irimie şi
Reveca Stăniloae. A urmat studiile secundare la
liceul „Andrei Şaguna" din Braşov între 1914 şi 1922,
şi cele superioare la Facultatea de Litere din
Bucureşti (doar primul an), continuând apoi cu
Facultatea de Teologie din Cernăuţi (între anii 1923 1927). La Cernăuţi a obţinut doctoratul în 1928. Este
trimis de mitropolitul Nicolae Bălan la Facultăţile de
Teologie din Atena (1927-1928), München şi Berlin
(1928-1929) pentru a se specializa în Dogmatică şi
Istorie bisericească şi face călătorii de studii şi
documentare la Paris şi Belgrad. Reîntors în ţară,
ocupă funcţia de profesor suplinitor (1929), apoi
provizoriu (1932) şi titular din 1935 de Dogmatică la Academia teologică
„Andreiană" din Sibiu. Funcţionează ca profesor până în 1946. Intre 1929-1932 şi
1936-1937 preda Apologetică, între 1932-1936 Pastorală iar între 1929-1934,
limba greacă. A fost numit rector al Academiei teologice în 1936 şi ocupă aceasta
poziţie până în 1946. Este hirotonit diacon în 1931, preot în 1932 şi protopop
stavrofor în 1940. Începând cu ianuarie 1934 şi până în mai 1945 este redactor al
publicaţiei „Telegraful Roman". Din 1947 este profesor la Facultatea de Teologie
din Bucureşti, la catedra de Ascetică şi Mistică. În 1948, a fost încadrat profesor
titular de Teologie dogmatică şi simbolică. Pe 5 septembrie 1958, odată cu noul val
de arestări, este reţinut de Securitate alături de membrii mişcării „Rugul aprins", la
ale cărei întâlniri participa. Mişcarea „Rugul aprins" începuse în 1944, când un
grup, între care şi mulţi intelectuali de seamă ca Mircea Vulcănescu, Ion Barbu,
Vasile Voiculescu, Anton Dumitriu, Ion Marin Sadoveanu, Paul Sterian, Al.
Mironescu, Andrei Scriban şi alţii, încercaseră să coaguleze o formă de rezistenţă
spirituală la bolşevizarea ţării. Grupul intenţiona să scoată reviste şi să publice
cărţi. N-au apucat fiind arestaţi. Dumitru Stăniloae ajunge la penitenciarul Aiud,
unde este ţinut în regim de izolare luni întregi. Este eliberat în ianuarie 1963.
În 1968 este invitat la Freiburg şi Heidelberg, pentru a susţine conferinţe. În
1969 conferenţiază la Oxford. Merge la Vatican, ca membru al delegaţiei B.O.R., în
1971. Este numit “Doctor Honoris Causa” al Institutului Ortodox Saint Serge din
Paris în 1981 şi este premiat la Londra cu distincţia onorifică „Crucea Sf. Augustin
din Canterbury”, pentru merite teologice şi creştineşti. În 1990 devine membru
corespondent al Academiei Române, iar din 1991 este membru titular.
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Tot în 1991 a fost numit Doctor Honoris Causa al Facultăţii de Teologie din Atena.
Primeşte multe alte distincţii şi onoruri de peste tot din lumea creştină.
A scris nenumărate lucrări de specialitate, dar şi lucrări de istorie şi cultură, a
participat la dezbateri culturale privind sinteza latinoortodoxă. Multe lucrări de teologie i-au fost traduse la
Atena, Paris, Londra, New York. A lucrat timp de o
jumătate de secol, din 1945 până în 1994, la
traducerea lucrării „Filocalia sfintelor nevoinţe ale
desăvârşirii" , (12 volume). „Filocalia" („iubire de
frumos") este titlu dat de sfântul Vasile cel Mare şi
sfântul Grigore Teologul unei antologii a scrierilor lui
Origen. În secolul al XVIII-lea, o colecţie de texte care
se referă la viaţa ascetică, scrise înainte de secolul al
IX-lea de către călugări şi gânditori creştini, numiţi
ulterior Părinţii bisericii, este adunată de sfântul
Nicodim Aghiriotul (1749-1809) şi Macarie din Corint
(1731-1805). O ediţia slavonă a fost făcută de sfântul
Paisie Velicicovschi, stareţul de la mănăstirea Neamţ;
ea a circulat mai întâi în manuscrise, apoi a fost tipărită la Saint-Petersburg, în
1793. Colecţia lui Nicodim si Macarie a fost publicată la Veneţia, în 1872. Ulterior
apar diferite ediţii în slavonă şi română, adesea lărgind colecţia iniţială. O primă
ediţie a Filocaliei româneşti a fost tradusă de ucenicii stareţului Paisie Velicicovschi
de la Neamţ, şi a circulat în manuscris. Primul volum tradus şi editat de Dumitru
Stăniloae a apărut în 1946.
Referindu-se la argumentele lui Sextil Puşcariu prezentate la congresul „Frăţiei
ortodoxe" de la Târgu Mureş (28.11.1938) despre originalitatea românească adică sinteză între latinitate şi ortodoxie - Dumitru Stăniloae vine cu argumente noi
de ordin religios în lucrarea „Ortodoxie şi latinitate”. El susţine între altele:
„ ... Câtă vreme în ortodoxie harul este lucrare a fiinţii dumnezeeşti activând în om
şi legându-l deci pe acesta cu Dumnezeu, în catolicism harul e conceput ca o
realitate creată. Deci chiar omul ce trăieşte în har e dezlegat de Dumnezeu,
neîmpreunat cu El. Dumnezeu rămâne cu totul inabordabil, inaccesibil omului.
Arienii din veacul al lV-lea reprezentau aceeaşi mentaIitate. Fiindcă socoteau că e
nedemn de Dumnezeu să se coboare între oameni, să se facă om şi să se
împreune cu ei, spuneau că Dumnezeu a creat o făptură intermediară, mai
onorabilă ca oamenii, dar totuşi mai aproape de ei, cu care poate păstra şi
Dumnezeu relaţii de intimitate, dar care poate să se coboare şi între oameni.
Acesta e Cuvântul care s'a întrupat şi ne-a mântuit. Exact ideea aceasta o
înfăţişează catolicismul, atât în doctrina despre har cât şi în cea despre papa. Mai
bine zis aceste două stau într-o strânsă legătură. Dacă nu-L avem pe Isus Hristos
în trăirea harică, nu-L putem avea în nici un fel. Numai o singură persoană stă în
legătură cu El: e papa. Toţi ceilalţi oameni sunt avizaţi la legătura cu papa, pentru
a se bucura prin intermediul lui; prin intermediul unei făpturi asemenea celei
inventate de Arieni, de mântuirea adusă de lisus Hristos. ... "
O.C.
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Nicu Aureliu Steinhardt
de N.Steihardt
„Societatea e în stare să se opună unei măsuri
tiranice sau imorale numai când e ea însăşi foarte
morală. Cu atât mai mult o democraţie: ea nu se
poate lipsi de morală şi nici de regalitate. Cu cât
se merge mai departe cu dreptul de vot, cu atât
democraţii ar trebui să se sprijine pe cele mai
rigide principii morale. Sufragiul e acum absolut:
dacă deţinătorii lui nu sunt înfrânaţi de morală, vor
putea face orice vor, vor putea proclama cele mai
imorale pe cale de lege. Democraţii nu-şi dau
seama ce fac atunci când, în numele libertăţii
scrisului, cer drepturi depline pentru autorii imorali
şi afirmă inexistenţa pornografiei. Pentru a putea
fi liberală se cere ca societatea să fie întâi supusă
moralei. Cine nu vrea să înţeleagă această
necesitate şi nici nu-i convine să o recunoască
deschis, recurge la un subterfugiu şi afirmă –
auzi, – că societatea are nevoie de <<cultură
adevărată şi adâncă?̀>> E o formulă care
cântăreşte o mie de tone, de greoaie ce e, iar înăuntrul e goală. Trebuie să ai
curajul de a spune lucrurilor pe nume: nu ajunge cultura, mai e nevoie de morală.
Ăsta-i cuvântul pe care-l evită cu toţii şi de care se tem: morala. Cultura singură nu
ajunge: poţi să fii instruit şi totuşi brutal, simplist, nătâng şi elementar. Ceea ce
cred democraţii că ajunge: aşa-zisul sentiment democratic e fireşte şi mai puţin
suficient. Sentimentul democratic nu-i decât o părere politică, vine şi se duce, o iei
şi o laşi după împrejurări şi potrivit cu interesele tale. Dar morala e temelia culturii
şi vieţii politice a societăţii. Cultura <<adevărată>>, <<adâncă>>, ştiinţă
<<înaintată>>, spirit democratic <<puternic>> sau << înalt>>: vorbe goale, mă.
Câtă vreme ţin de ele, libertatea dansează pe o sârmă subţire, e o ladă cu indicaţia
<<atenţie! fragil>> încăpută pe mâini de hamal ameţit. O consolidează morala,
numai ea. Ascultă, morala e izvorul libertăţii, morala e condiţia libertăţii, morala e
pavăza libertăţii.”
Addenda
Un personaj dintr-o altă lume, nu a muritorilor de rând, oricum: fiind chemat ca
martor al acuzării în procesul lotului Pillat Noica, se predă Securităţii singur, în
1960. „După ce i-am povestit cum s-au petrecut lucrurile, mi-a vorbit (nn - tatăl
său): <<Ce-ai mai venit acasă, nenorocitule? Le-ai dat impresia că şovăi, că poate
să încapă şi posibilitatea să-ţi trădezi prietenii. ... Pentru nimic în lume să nu
primeşti a fi martor al acuzării. Hai du-te chiar acum.>>” Şi s-a dus ...
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I.D.SÎRBU
Dezideriu Sîrbu, fiu de miner, asistent al lui
Lucian Blaga, soldat, asistent şi conferenţiar
universitar, profesor de liceu, puşcăriaş,
vagonetar, şomer, secretar literar etc - a fost un
mare caracter şi un mare scriitor.
Ar împodobi orice literatură cu umorul, şi
satira sa, cu dozajul, perspicacitatea, filozofia şi
fineţea povestirilor sale. In enciclopedii Dezideriu
Sîrbu apare ca romancier, dramaturg, eseist,
filozof, profesor de filozofie.
Criticul Dan.C.Mihăilescu vorbind despre
romanul Adio, Europa! spunea: „ mia de pagini a
acestui roman... rezumă delirant si ludic o epocă
si-o lume într-un paradoxal şi copleşitor amestec
de Kafka, Ilf şi Petrov, de Nietzsche si Gogol, de
Caragiale şi Cioran, fiind nu doar oglinda
nastratinesc-reflectantă, monstruos-ubuescă a
fanariotismului ceauşist, dar şi o crudă ipostază a esenţei carnavalului românesc.”
Memorabil i-a fost şi calvarul pământean, care l-a întărit, care i-a relevat
caracterul. Calvar, pe care l-a făcut cunoscut posterităţii într-un jurnal de sertar.
Iată câteva secvenţe care nu mai trebuiesc comentate: "Fusesem supus - la
ordinul delicat al tov. Drăghici - să fiu recrutat, cu orice preţ, colaborator al
Securităţii. A început astfel un lung război cu Fiinţa mea: într-o mână mi se arăta
libertatea, avansarea, viitorul luminos ce mă aşteaptă dacă accept să fiu «un
adevărat fiu al clasei muncitoare», adică un discret şi informat intelectual de tip
nou. Ştiam limbi străine, aveam farmec, vorbeam curgător (şi «cult»), străluceam şi
la catedră, şi la cafenea, şi în saloane sau alcovuri. Aveam acces la inima şi
sertarele unor celebri profesori, frecventam cercuri maghiare şi germane, scriam şi
despre mineri, dar şi despre universităţi şi academicieni". Nu a putut să devină
informator al Securităţii, şi a fost încarcerat. În temniţă, s-a încercat din nou
racolarea sa: „Tov. Căpitan Enoiu - şeful anchetei, Secţia Scriitori şi Intelectuali
Dificili, obosit şi înfuriat de refuzurile şi încăpăţânarea mea, într-o zi (noiembrie sau
decembrie 1958) m-a chemat la el şi mi-a spus aşa: «Uite, noi nu am reuşit să te
lămurim. Te trimitem la un tovarăş care e foarte cult şi foarte informat. El îţi va
explica situaţia». Am fost astfel condus (cu ochelarii negri pe nas) într-o încăpere
mai mare. Acolo l-am întâlnit pe cel care cred că era căpitanul Tudor Vornicu”, ...
"După proces (am fost, de astă dată, condamnat la şapte ani muncă silnică şi
confiscarea averii), în noaptea de 29 decembrie 1958, pe culoarele Jilavei, am fost
atât de cumplit bătut, încât am zăcut aproape trei săptămâni într-un fel de comă
semiinconştientă. (...) Pe Tudor Vornicu l-am reîntâlnit pe holul Televiziunii, prin
1983
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(ultima mea vizită la Secţia de teatru a TV). El m-a recunoscut. «Eşti Sîrbu?»,
mi-a zis. Am făcut semn că da. Cum - s-a mirat el -« trăieşti?» şi făcându-şi cruce
s-a îndreptat spre ascensor".
Addenda
Născut în familia unui miner I.D. Sîrbu a urmat cursurile Facultatea de litere si
filozofie a Universităţii din Cluj, pe care o termină cu lucrarea „De la arhetipurile lui
C.G.Jung la categoriile abisale ale lui Lucian Blaga”. Dacă Lucian Blaga i-a fost
profesor şi mentor, ulterior I. D. Sîrbu va deveni asistent la catedra de estetică a
prof. Liviu Rusu; în 1947 ajungea conferenţiar la Institutul de Artă Dramatică. Este
„epurat” din Universitate, de noua „ordine”, care îl considera un filozof reacţionar.
Motivul pare că a fost refuzul unui denunţ împotriva mentorului său, L.Blaga care,
în acel moment, îi conducea teza de doctorat „Funcţia epistemologică a metaforei”.
După epurare profesează câţiva ani
în învăţămantul liceal, la Baia de Arieş.
Ajunge, pentru scurt timp, redactor în Bucureşti, la revista Revista de Pedagogie,
apoi la Teatrul. Activează, încă din timpul refugiului Universităţii (1940 -1945), în
cadrul Cercului literar de la Sibiu, alături de Ion Negoiţescu, Radu Stanca, Ştefan
Agopian, Ovidiu Cotruş, Ştefan Augustin Doinaş, Cornel Regman ş.a. Debutează
literar în revista patronată de L.Blaga, Curţile dorului, în 1941 cu povestirea
Dumineca, inspirată din viaţa minerilor. Debutează editorial cu cu nuvela Concert,
în 1956.
În urma unui articol critic referitor la o piesă de teatru a „realismului socialist”,
în 1956, este arestat şi condamnat, întâi pentru un an, apoi pedeapsa creşte la
şapte an. După eliberarea din închisoare, lucrează câteva luni în mină, reuşind în
cele din urmă să se angajeze la Teatrul Naţional din Craiova, oraş în care i se va şi
stabili domiciliu obligatoriu şi în care va rămîne pentru tot restul vieţii.
Publică, după o perioadă de interdicţie, piese de teatru, povestiri şi romane
pentru copii, adică ceea ce putea “trece” de cenzura proletară, care tocmai îl
trimesese la „penitenţiar”. Cu toate aceste autoconstrîngeri tematice, a dat la
iveală bijuterii, dar fără ecou la critica literară a vremii. Piesele de teatru din
această perioada de creaţie cuprinde: La o piatră de hotar (1967), Frunze care
ard (1968), Arca bunei speranţe (1970), Întoarcerea tatălui risipitor (1972),
Sâmbăta amăgirilor (1972), A doua faţă a medaliei (1973),
Admirabila culegeare „Soarecele B şi alte povestiri”, scrise între 1943 şi 1982
este publicată în 1983. Uniunea scriitorilor o premiază.
Moare la 17 septembrie 1989 la Craiova, şi lasă posterităţii, în sertar, o
capodoperă: romanul alegoric „Adio, Europa!” şi mărturia trecerii sale
pământene - întitulată sarcastic „Jurnalul unui jurnalist fără jurnal”
O S-C.
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Constantin Stere
Ramura de măslin
de A.D. Xenopol („Românul”, Arad,1912)
„Cel mai mare eveniment în viaţa mai nouă a
românilor de peste Carpaţi este, fără îndoială,
reînchegarea solidarităţii neamului întreg, adusă
prin încetarea dezbinării care sfâşia clasa lor
conducătoare. Nu voim să mai aruncăm nici o
privire asupra trecutului celui îngrozitor pentru tot
românul ce cugetă sănătos şi plin de îngrijire pentru
viitorul neamului întreg. Pentru noi, acel trecut nu
mai există şi pare că nici nu a fost, atât de
neaşteptată fusese ivirea lui în sânul luptelor pentru
menţinerea integrităţii neamului nostru. Eu am
crezut totdeauna ca fusese numai un accident
nenorocit într-o desfăşurare normală a luptei uriaşe
duse de neamul românesc, din tara lui de baştină,
contra apăsării unei ocârmuiri vitrege.
Dezbinarea nu se putea să ţină; era în joc un interes prea mare, existenţa
poporului întreg, pentru ca acei în mâna cărora soarta a pus apărarea lui să nu
vadă că nu aveau dreptul de a se dezbina, când nevoile neamului cereau tocmai
acuma să-şi strângă falanga. Într-adevăr, de câtva timp măsurile pentru
maghiarizarea românilor se înăspriseră şi se îngreuiaseră din ce în ce: mai deunăzi
închiderea a 500 de şcoli româneşti; apoi, urmarea mai departe a întemniţării
scriitorilor români, dintre cari eminentul poet Goga este ieşit abia de câteva zile; cei
16 teologi români, daţi afară din Seminarul catolic de la Oradea Mare, pentru că,
precum spun prea delicat amabilii unguri, au fost surprinşi ,<<lătrând în limba
valahă>>; ameninţarea ce se va rezolva, desigur, în faptă a instituirii unei episcopii
catolice - ungureşti pentru românii uniţi şi câte alte măsuri jignitoare, cari plouă în
toate părţile pe capul românilor - toate acestea dovedesc că ungurii îşi joacă ultima
carte în lupta lor desperată pentru a păstra o hegemonie ce nu le poate veni după
drept. Simţind că prăbuşirea puterii lor măiestrite nu mai este departe, ei lovesc cu
apucături desperate pentru a-şi spori numărul neamului prin deznaţionalizarea
românilor. Cât de bine le venise la îndemâna dezbinarea românilor care slăbea
puterile de luptă ale acestora şi părea că trebuie să-i împingă pe ei înşişi în
prăpastia maghiarizării. De aceea, cu câtă plăcere se foloseau ei de certele
românilor; cât de mult se bucurau de dezbinarea elementului pe care voiau să-l
răpună! Deodată ca din senin dezbinarea încetează, şi românii toţi se fac iarăşi o
apă limpede şi adâncă, care arată celor ce vor voi să se arunce în ea, cât de
departe e fundul de suprafaţă. Această reîntregire a clasei conducătoare româneşti
trebuie să fi căzut ca un trăsnet pe capul maghiarilor, ei cari sperau că dezbinarea
este adâncă; că împerecherea va fi veşnică şi că românii îşi oferă singuri gâtul la
cuţitul asupritorilor. Cum s-a făcut această minune?
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A fost destul ca un om cu minte, cu inima caldă şi cu voinţa nestrămutată, să
se interpună între românii dezbinaţi, pentru ca ei să-şi dea samă de
neînsemnătatea cauzei ce-i ţinea îndepărtaţi, ascultând de înţeleptele lui poveţe,
de fierbintele lui rugăminţi în interesul neamului întreg, restabili îndată armonia
între ei: îşi întinseră cu toţii iarăşi mâna ca fraţi, iar ura şi dihonia dispăru dintre ei.
Unitatea partidului naţional, singurul ce are raţiune de a fi în ţările române de peste
Carpaţi, se închegă din nou. Acest om cu suflet binecuvântat este dl. Constantin
Stere care a întreprins greaua, dar meritoria lucrare de împăcare a învrăjbirii de
peste munţi. Domnia-sa a început prin a îndepărta neînţelegerea şi rivalitatea cea
ascuţită care dezbinau pe d. Alexandru Vaida-Voievod şi pe Octavian Goga*,
dovedind şi unuia şi altuia că fuseseră înşelaţi în pornirile lor, prin nişte fapte
iluzorii. Această împăcare a doi corifei din taberele învrăjbite au fost înainte mergătoarea împăcării acestor tabere înseşi şi deci a reîntregirii partidului naţional.
E foarte de samă împrejurarea că împăcarea românilor de peste munţi a fost pusă
la cale de către un fiu al altei părţi obijduite, a Basarabiei. Dar cât de adevărat este
principiul care trebuie să călăuzească viata întreagă a poporului românesc, silinţa
lui de a păstra neştirbită integritatea neamului său, se vede tocmai din această
împrejurare, că un român răsărit din o parte de ţară despre care nu se aude şi nu
se ştie mai nimic a fost trimisul binefăcător care a adus ramura de măslin pentru a
împăca pe românii dezuniţi. Când transilvănenii îşi vor aduce aminte despre omul
ce a izbutit să aducă iarăşi linişte în rândurile lor, vor trebui să se gândească că
acest român a fost un basarabean, şi îşi vor întoarce, fără să vreie, cugetele către
acea parte de ţară ce se întinde între Prut şi Nistru, în care şi acolo locuieşte
neamul românesc, în care şi acolo răsună limba română şi vor cuprinde-o şi pe ea
în dorul cel mare al viitorului. Dar apoi Constantin Stroescu, marele dăruitor al
românilor din Ardeal, nu este şi el tot basarabean? Mare faptă a săvârşit d. Stere:
căci, întâi, a sămănat iar pacea între românii de peste munţi, încordându-le puterea
pentru susţinerea luptei, şi, al doilea, a amintit românilor existenţa patriei sale uitate
care trăieşte încă şi care vrea să trăiască. “
* Constantin Stere n-avea de unde stii, atunci, că primul ministru Dimitrie Struza,
ca să „împlinească” voia regelui, aliat el nu cu ţara ci cu impilatorii noştri, submina
unitatea românilor ardeleni prin caracterele lor mai slabe - Vasile Mangra şi
Octavian Goga!
Addenda
Născut la Horodişte, în 1865, în casa unor rude, îşi petrece copilăria alături de
părinţi în satul Ciripcău, Soroca. A urmat un pension german, de pe lângă biserica
luterana din Chişinău, unde şi-a însuşit germana pe care o vorbea cu uşurinţă
alături de engleză, franceză sau italiană. A urmat Gimnaziul şi liceul la Chişinău de
unde, prin clasa a VIII-a, este arestat pentru „activitate revoluţionara” (1884). Este
trimis în exil în Siberia. Este urmat de Maricica Grosu, cu care se căsătoreşte şi
vor avea 3 copii. Primul, Roman, se naşte chiar în Siberia.
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După 4 ani printre gheţurile din Siberia, Constantin Stere se mai alege cu încă
4 ani de exil pentru o revista “revoluţionară” care o scoate acolo.
Trece Prutul cu soţia şi copilul, într-o noapte din noiembrie 1892. La Iaşi, se
înscrie la Facultatea de Drept. Absolvă facultatea (1897) cu teza: „Evoluţia
individualităţii şi persoana de drept". În 1901 devine profesor suplinitor al Facultăţii
din Iaşi, în cadrul catedrei de Drept Administrativ şi Constituţional, iar în 1903
devine profesor titular. Cursul de drept constituţional şi administrativ, pe care l-a
ţinut aproape 15 ani, bogat în argumentaţie, orientat spre principiile regimurilor
democratice, era foarte audiat atât de studenţi cât şi de un numeros public.
Auditorul se ridica în picioare şi-l răsplătea cu ropote de aplauze.
În 1898 la congresul Partidului Socialist, Stere face cunoscut programul său
ideologic – poporanismul creat pentru ridicarea ţărănimii. Un an mai târziu se
înrolează în „grupul tinerilor generoşi“ ai Partidului Liberal unde militează pentru:
reducerea serviciului militar, înfiinţarea de şcoli pentru adulţi, reforma agrară şi
votul universal. În 1921 Stere devine şeful spiritual al noului Partid Ţărănesc, care
dorea să ridice nivelul de civilizaţie a ţărănimii - aşa cum stabilise în programul
curentului ideologic poporanist. În 1924 Partidul Ţărănesc fuzionează cu Partidul
Naţional Român şi se formează Partidul Naţional Ţărănesc. Popularitatea lui
Constantin Stere, prestigiul de care se bucura în viaţa ştiinţifică şi culturală a ţării
au determinat ca, în 1913, să fie ales rectorul Universităţii ieşene. În această
calitate înfiinţează învăţământul tehnic superior: electrotehnic, chimie şi agronomic.
Perioada este cunoscută în istoria culturală a Moldovei ca “deceniul lui Stere”.
Constantin Stere a desfăşurat timp de jumătate de secol o rodnică activitate
patriotică. La Iaşi, a condus revista „Viata Românească“, concomitent, la Chişinău,
fondează ziarul „Basarabia“, adunând în jurul său un grup de intelectuali în frunte
cu Ion Pelivan, Nicolae Popovschi, Pan Halippa, Ion şi Teodor Inculeţ, Alexe
Mateevici. Constantin Stere şi-a adus o însemnată contribuţie la formarea şi
educarea tinerilor din Basarabia şi Bucovina, la afirmarea idealurilor naţionale în
ţinuturile ocupate. Şi-a adus o contribuţie majoră la actul Unirii Basarabiei cu restul
ţinuturilor româneşti. A avut o însemnată activitate în cadrul Sfatului Ţării. În 1930
se retrage lângă Ploieşti şi se dedică literaturii, scriind celebrul roman “În preajma
revoluţiei”. Mihai Ralea îl considera un adevărat erou naţional şi îi aprecia bogăţia
sufletească situându-l alături de Kogălniceanu, Haşdeu, Maiorescu şi Iorga,
George Călinescu judecând activitatea culturală şi politică a lui C.Stere scria:
“Acest om putea să fie idolatrizat, învăluit în steaguri cu lauri şi nimburi, dar a
refuzat!”. Se stinge din viaţa-i tumultoasă la 26 iunie 1936, la 71 de ani - cel care
avea principiul platonian: “Să-ţi faci din propria conştiinţă un judecător”.
.
O.C.
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Andrei Şaguna
"Monumentele materiale ... se pot nimici prin mâini barbare
..., însă monumentele spirituale şi moravurile ... rămân
... căci acestea sunt mai presus de orice putere
silnică şi fizică; de ele nu se poate atinge
mâna barbarului; furtul nu le poate lua;
moliile nu le poate mânca".
Anastasiu Şaguna s-a născut la Mişcolţ,
la 20 decembrie 1808, în familia lui Naum
Şaguna. Tot aici a urmat şi şcoala primară
greco-valahă. A urmat apoi gimnaziul la
Mişcolţ şi Pesta. În 1826 s-a înscris la
universitate la Pesta unde a terminat
filosofia şi dreptul. În 1829 îl găsim la Vârşeţ
făcând studii de teologie ortodoxă. În 1833
după absolvire, intră în monahism cu
numele de Andreiu. Din 1834 este profesor
de teologie la Seminarul teologic românesc
din Vârşeţ. În 1846, ajunge vicar general al
episcopiei Sibiului. În decembrie 1847 un
sinod electoral, întrunit la Turda, îl propune
candidat pentru postul de episcop. Fiind
recunoscut ca episcop, de împăratul
Francisc Iosif, a fost hirotonisit la Carloviţ în
sudul Dunării.
A condus împreună cu episcopul unit Ioan
Lemeni, Adunarea Naţională de la Blaj din
15 mai 1848, mişcare fundamentală în orientarea politică a ardelenilor (vezi şi
Simeon Bărnuţiu). A fost diplomatul revoluţiei de la 1848, aşa cum Bărnuţiu a fost
filosoful ei, şi Avram Iancu comandantul şi strategul revoluţiei. Şaguna n-a ezitat un
singur moment să păşească în fruntea mişcării naţionale, iar tumultul revoluţiei
române, a luptelor şi a asasinatelor din 1848-1849 nu l-a îndoit, o clipă. A stat cu
bărbăţie în faţa dreptului forţei.
Problemele ce aşteptau a fi rezolvate grabnic, erau numeroase şi grele mai
ales după sălbatica reacţie ungurească, care a realizat primul genocid din Europa
modernă, în primăvara lui 1849, când şi femei gravide, copiii mici, au fost
asasinaţi, laolaltă cu maturii şi bătrânii, pentru vina de a fi români. Zeci de mii
asasinaţi, preoţi spânzuraţi, între care şi preotul luteran Ştefan Ludwig Roth, unul
din martirii noştri de la 1849, biserici arse sau distruse, sate pârjolite, recolte
distruse - aceasta era situaţia în Ardeal în toamna-iarna lui 1848-1849, când
Andreiu Şaguna şi-a început păstorirea.
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Concursul unor împrejurări potrivnice, după restabilirea ordinii publice de către
habsburgi, în fapt pe lângă întârzierea rezolvării măsurilor preconizate au dat
măsura iscusinţei lui Şaguna.
Între aceste împrejurări potrivnice căreia a trebuit să-i facă faţă era şi pornirea
de-a-dreptul duşmănoasă a ministrului cultelor de la Viena, Leo Thun, contra
bisericii ortodoxe. Acesta i-a blocat toate iniţiativele până în 1858. Organizarea
bisericii ortodoxe din Transilvania era dată de habsburgi conform principiului
„divide et impera” ierarhiei sârbeşti. Patriarhul Rajacici, avertiza Viena, că după
restabilirea mitropoliei române în Transilvania, va urma Bucovina şi Banatul şi prin
analogie va apărea un „nou imperiu daco-român” şi „ce ar zice Austria, Rusia şi
Turcia?”.
După 15 de ani, de luptă, la 24 decembrie 1864, Şaguna obţine restaurarea
vechii Mitropolii a Transilvaniei desfiinţată în 1701, cu reşedinţa la Sibiu. A
convocat în toamna anului 1868 un Congres naţional bisericesc din Transilvania
care a discutat şi aprobat proiectul „Statutul organic al Bisericii Ortodoxe din
Transilvania”. Forţa Constituţiei bisericii ortodoxe din Transilvania rezidă în
modernitatea şi democraţia sa bazată pe sinodalitatea (colaborarea) dintre clerici
(1/3) şi mireni (2/3) în toate cele trei sectoare administrate - parohie, protopiat şi
eparhie în planul: bisericesc, şcolar şi economic.
Şaguna a dus o luptă fără preget pentru slujirea românilor prin şcolile poporale
(elementare) aflate în grea şi rea suferinţă, din 1837 când au fost plasate sub
inspecţie străină. S-a îngrijit de tot: de manuale, de clădiri, de programe analitice,
de alte materiale didactice. S-a îngrijit de soarta elevilor săraci dându-le burse din
fundaţiile pe care le-a înfiinţat în acest scop. În 1870 rânduia ca preoţii să ţină în
parohia proprie cursuri serale pentru ţăranii neştiutori de carte. A mai înfiinţat, la
Braşov, un liceu de 8 clase şi o şcoală comercială şi la Brad un gimnaziu de 4
clase, cu toată opoziţia guvernanţilor. La finele păstoririi sale erau numai în
episcopia Sibiului 800 de şcoli poporale. A scris pentru uzul studenţilor teologi
câteva manuale: Elementele dreptului canonic(1854), Istoria Bisericii universale -2
volume (1860), Compendiu de drept canonic (1868 - tradus şi în germană). La
începutul anului 1853 scoate ziarul Telegraful Român, pentru apărarea intereselor
bisericeşti, culturale şi economice ale românilor toleraţi în propria lor ţară. În 1861,
obţine dreptul de a înfiinţa ASTRA - Asociaţia transilvană pentru literatură şi artă.
Din fondurile ASTREI a dat numeroase burse elevilor eminenţi şi elevilor nevoiaşi,
indiferent de confesiune.
A plecat prinre cei drepţi in data de 28 iunie 1873, lăsând toată averea
personală Mitropoliei „spre scopuri bisericeşti, şcolare şi filantropice”.
Iorga era de părere că alături de Ştefan cel Mare, Andreiu Şaguna, a fost una
din cele mai mari, şi mai fecunde personalităţi româneşti din toate timpurile.
O.C.
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Ştefan cel Mare
de Mircea Eliade *
„Misiunea apărării creştinătăţii a
fost preluată de prinţul Moldovei,
Ştefan, numit şi cel Mare (nt vezi Ion Corvin). Şi întradevăr el
a fost cel mai mare conducător
român cunoscut vreodată. Ştefan
n-a fost doar un erou care a
purtat 40 de războaie în timpul
lungii sale domnii(1457-1504),
din cele mai multe ieşind
victorios, dar a fost un extrem de
inteligent şi clar văzător om de
stat, care a înţeles menirea
istorică a poporului român mai
bine
decât
oricare
din
contemporanii săi. Încă de foarte
tânăr, când a luat tronul de la
uzurpatorul tatălui său, a simţit că
e chemat să preia moştenirea
grea şi glorioasă a Bizanţului.
Căderea Bizanţului în 1453 a
creat o mare îngrijorare în lumea
creştină.
Ortodoxia
era
la
strâmtoare, grecii, bulgarii şi
sârbii erau sub jug turcesc, în
timp ce Rusia conta, chiar, mai
puţin (nn - era sub suveranitate
tătărească), ca forţă politică. Singurii creştini ortodocşi care şi-au păstrat
autonomia au fost românii. Ştefan urmărea mai mult decât moştenirea pasivităţii
Bizanţului, urmărea refacerea Sfântului Imperiu de Răsărit. El a reînceput cruciada,
dar mai degrabă cruciada Moldovei decât cea a Constantinopolului. ... Cultura
Bizanţului care se stingea în centrul ei de origine, va reînvia într-un mod strălucitor,
în ţările române. Care nu va mai fi doar grecească ci şi latină. ... "
„El n-a fost un visător, era conştient dificultăţile misiunii şi le-a înfăptuit pas cu
pas. După ce l-a înfrânt pe regele Ungariei (nn – nimeni altul decât românul Matei
Corvin) şi după ce a consolidat graniţele cu vecini creştini Ştefan a măturat
garnizoanele turceşti din apropriere. Represaliile nu s-au lăsat aşteptate. În 1475,
o armată de 120.000 de oameni, condusă de un faimos general Suleiman (nt –
Hadâmbul), a traversat Dunărea la Brăila şi a început invazia în Moldova. Odată
ajunşi într-un loc dinainte ales ... Ştefan a dat ordinul de atac ...
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Cronicile spun de 40.000 de turci omorâţi, câţiva guvernatori (nt - paşi) luaţi
prizonieri şi multe steaguri capturate. "
„... A trimis tuturor prinţilor creştini o scrisoare anunţând recenta victorie,
totodată subliniind nevoia de colaborare europeană în plan militar ... Niciodată
conştiinţa că luptă pentru întreaga creştinătate n-a fost mai bine subliniată.
O masă uriaşă de soldaţii, conduşi de însuşi Mohamed al II lea, a pornit să-l
pedepsească pe insolitul prinţ, care a îndrăznit să-l ofenseze. ... Expediţia a
început cu o dezlănţuire asupra cetăţilor Chilia şi Cetatea Albă ... atacul a fost fără
folos ... Ca răspuns turcii decid să pătrundă în miezul Moldovei. Având doar 10.000
de oameni ... pe 25 iulie 1476 Ştefan a atacat prin surprindere ... bătălia a fost
pierdută cu toată rezistenţa încăpăţînată a cavaleriei ... Curând a început un război
de guerilă ... Nereuşind să îndoaie rezistenţa moldovenilor, Mahomed a ordonat
retragerea. Ţăranii şi cavaleria a urmărit obosita masa decimată până la graniţă,
cauzându-le mari pierderi turcilor. "
„... Din această experienţă grea Ştefan a înţeles că spiritul cruciadelor a trecut
pentru totdeauna. Adevărat, puterile europene au început să negocieze cu
duşmanul lumii creştine (nt - în 1476 Polonia, în 1479 Veneţia, în 1483 Matei
Corvin)." „Acest ultim lucru (nn - pacea cu turcii), eu, nu-l voi face, mai bine mor de
o sută de mii de ori decât să fac asta" - scria Ştefan.
* tradus din "The Romanians - a concise history"- Mircea Eliade, E. Roza Vânturilor,
Bucureşti, 1992

***
Istoricul polon Barovschi, contemporan cu Ştefan, scrie: „ a fost om vrednic,
iscusit şi norocos în războaie. Căci el a învins pe Matei, ... Pe tătari de multe ori i-a
alungat. Pe Mohamed, împăratul turcilor, ... l-a bătut, iar oştile cele mari le-a risipit
şi le-a pus pe fugă ... l-a înfrânt şi pe regele Albert ... a pus pe fugă şi a alungat
şirurile din urmă ale armatei polone.” „Faptele tale săvârşite ... cu înţelepciune şi
vitejie contra turcilor necredincioşi, au adus atâta celebritate numelui tău” – îi scrie
papa Sixt al IV-lea numindu-l „Athleta Christi”.
Iar un cronicar polonez contemporan, Ştefan Dlugosz, scria: „el este cel mai
vrednic să i se încredinţeze conducerea şi stăpânirea lumii şi mai ales pe cea de
comandant contra turcilor”.
Cronicarul Miechovschi scrie despre Ştefan: „Bărbat glorios şi victorios, care a
biruit pe toţi regii vecini. .. Nu în zadar eşti socotit printre eroii secolului nostru.” În
aceiaşi ordine de idei o cronică rusească îl numeşte: „oştean viteaz, un al doilea
Alexandru Macedon.”
Medicul veneţian Matei Muriano care l-a îngrijit consemnează: „este un om
foarte înţelept şi demn de mare laudă, foarte iubit de supuşi, căci e blând şi drept,
foarte vigilent şi darnic.”
Cronicarul Antonius Bonfinius scrie: „era însufleţit pentru lucruri frumoase şi
mândre, pe lângă acestea era activ şi teribil în războaie”.
Chiar regele Sigismund I al Poloniei îl numeşte „Stefanus ille magnus” într-o
scisoare a sa către voievodul Petru Rareş.
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Moldova de-a lungul vremurilor a cuprins, pe lângă hotarul cunoscut şi alte teritorii locuite
de români: la vest domeniile Rodna, Ciceu şi Cetatea de Baltă iar la est toată Transnistria.
De altfel după războiul ruso-turc dn 1735-39, tratatul de pace dintre Rusia şi puterea
suzerană în Moldova, era numit „Statutul pentru stabilirea de către Rusia şi Turcia, a
graniţei Moldovei pe Bug”. Împărăţia muscalilor tocmai venise la Bug.
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Nicolae Tesla
Viaţa lui Nicolae Tesla este puţin spus
“spectaculoasă”, este un straniu expe-riment
de viaţă care a explodat ca o rachetă. Evoluţia
umanităţii este iluminată periodic de explozii
de realizări intelectuale care îşi trimit razele
departe în viitor influenţând pentru o lungă
perioadă de timp dezvoltarea omenirii.
Tesla a creat era modernă. Într-un timp
când electricitatea era considerată o forţă
ocultă, Tesla i-a descoperit misterele şi a
făcut-o
accesibilă
publicului,
industria
electrică, de azi, fiind industria cu cea mai
mare cifră de afaceri din lume. Cum ar fi
arătat lumea de azi fără motoarele de curent
alternativ, iluminatul cu arc electric, centralele
electrice şi reţelele electrice, fără radar, fără
roboţi, fără microunde, toate invenţii ale lui
Nicolae Tesla?
Tesla a fost un superman. El şi-a sacrificat
viaţa personală şi plăcerile, nefiind căsătorit nici o dată, căutând satisfacţii numai în
creaţia tehnică. El a locuit toată viaţa într-o cameră de hotel.
Descoperirea curenţilor alternativi polifazaţi, este descoperirea responsabilă
pentru crearea primei hidrocentralei de la Niagara Falls – care a deschis era
electricităţii. Azi tot pământul este plin de reţele electrice care transportă această
energie. Fiecare stâlp electric poate fi considerat un monument închinat lui Tesla.
Frecvenţa acestor reţele de 60 Hz în SUA, a fost aleasă de NicolaeTesla şi George
Westinghouse, şi e valabilă şi azi. Descoperirea câmpului magnetic învârtitor şi a
motorului de curent alternativ a făcut posibilă producerea, transportul energiei
electrice la scară industrială şi funcţionarea a zeci de mii de fabrici în întreaga
lume. El a inventat tuburile fluorescente care abia în ultimii ani încep să fie
generalizate şi să înlocuiască mai puţin eficientele lămpi cu incandescenţa
inventate de Edison. El a descoperit secretul transmiterii energiei electrice fără fire
şi doar faptul că energia captată în acest fel nu putea fi măsurată pentru a fi
vândută a făcut ca proiectul Wardencliff, care trebuia să demonstreze acest lucru
la scară industrială, să fie abandonat din lipsă de finanţare.
Nicolae Tesla s-a născut în anul 1856 în satul Lika, de lângă Smiljan din
Croaţia de azi, unde tatăl său Milutin Tesla Drăghici era preot. Şi mama sa Gica
provenea tot dintr-o familie de preoţi ortodocşi. Familia tatălui său se numea în
trecut Drăghici, dar ulterior a luat numele de Tesla după denumirea instrumentului
de tâmplărie. Mama sa provenea din familia Mandici. Familiile tatălui şi a mamei
proveneau din partea de vest a Serbiei, de lângă Muntenegru,
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ei ajungând în Croaţia datorită slujbei tatălui său. Tesla a avut patru fraţi:
Milica, Dan, Anghelina - mai în vârstă decât el, şi Mariţa mai tânără, toţi având
nume cu rezonanţă românească neaoşă. Studiile şi le-a început în Smiljan.
Le-a continuat la Real Gymnasium în Gospici. În 1870 a fost primit ca elev la
Gymnasiul Real Superior din Carlovaţ (Carlstadt) din Croaţia. În 1875 a intrat la
Institutul politehnic din Graz pentru a studia ingineria electrică. Aici a cunoscut
funcţionarea generatoarelor şi motoarelor de curent continuu, cu dezavantajele lor
legate de prezenţa colectorului. A început să se gândească la un motor fără perii
colectoare. În 1878 a început studiile de matematică şi fizică la Universitatea din
Praga. Nu a mai terminat studiile aici, din cauza morţii tatălui. S-a angajat la
Central Telegraph Office din Budapesta. Aici în Budapesta are o revelaţie şi
descoperă principiul câmpului magnetic învârtitor care va permite realizarea
motorului electric de curent alternativ. Din Budapesta ajunge la Paris. Aici obţine
un post la Continental Edison Company - o companie franceză. De aici pleacă la
New York unde ajunge în 1884 cu 4 cenţi în buzunar, unde a fost angajat de
Edison, pe baza unei scrisori de recomandarea extrem de elogioasă. Dar în 1885
ei se despart din motive financiare, dar şi din motive tehnice, Edison nu a vrut să
dezvolte motoarele de curent alternativ propuse de Tesla. Adevărul era că Edison,
fără
pregătire tehnică, un autodidact ingenios, nu înţelegea principiul de
funcţionare al curentului alternativ, care necesita o gândire mai abstractă şi
cunoştinţe superioare de matematică, şi nu şi-a dat nici seama de avantajele
curentului alternativ. Între 1886 şi 1887 tânărul Tesla a lucrat ca muncitor cu ziua
pentru a supravieţui. În 1887 a găsit un finanţator şi înfiinţează Tesla Electric
Company. Din 1887 până în 1888 a realizat şi brevetat toate tipurile de motoare de
curent alternativ precum şi sistemul de transmitere a energiei în curent
alternativ (în total zeci şi zeci de invenţii), care permiteau transportul energiei
electrice la înaltă tensiune). În 16 Mai 1888 a fost invitat să ţină o prelegere la
American Institute of Electrical Engineer ( IEEE de azi). Aici a pus bazele teoriei
curentului alternativ. Curentul alternativ pe care Edison la refuzat, devenea acum o
breşă tehnologică. permiţând transportul economic al energiei electrice şi a deschis
o nouă eră în industrie. George Westinghouse, inventator şi el şi deja un om bogat
i-a oferit lui Tesla pentru brevetele sale 1 milion de Dolari plus o redevenţă de un
Dolar la un CP (0.736kW) vândut. Dar vânzările de motoare electrice au crescut
aşa de mult, încât dacă Westinghouse ar
fi plătit redevenţa, ar fi dat faliment.
Nicolae Tesla a rupt contractul şi s-a
mulţumit cu milionul de dolari, pentru a nu
opri dezvoltarea sistemului de curent
alternativ. A câştigat licitaţia pentru
realizarea hidrocentralei de la Niagara
Falls. În acest fel războiul curenţilor dintre
Edison şi Tesla s-a sfârşit cu victoria
curentului alternativ. Până la urmă şi
compania lui Edison a trecut la curent
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alternativ (în prezent funcţionează sub
numele de General Electric).
În continuare s-a ocupat de
cercetări privind curenţii de înaltă
frecvenţă, şi transmiterea de energie
şi informaţiei fără fir. A susţinut
prelegeri la diferite Universităţi. Intre
1889-1890 a construit genera-toare
electrice de 5Khz şi 20Khz. În 1899 a
construit staţia de radioemisie de
200Kw din Colorado. Pe lista de
invenţii a lui Nicolae Tesla se mai
găseşte un contor de energie electrică
şi un frecvenţmetru. Una din multele invenţii ale lui Nicolae Tesla este şi
„teleautomatonul” prezentat în figura de mai sus. Această barcă reală,
telecomandată, a fost prezentată în arena de la Madison Square Garden, din New
York, în 1898 cu ocazia primei Expoziţii Electrice anuale. Barca primea comenzi
prin radio (vezi antena de recepţie) de pe mal şi efectua operaţii ca: pornire, oprire,
schimbare de direcţie, aprindere şi stingere iluminat etc. Poate fi considerată atât
prima transmisie radio (wireless) din lume, patentată şi realizată înainte de
demonstraţia lui Marconi pentru care acesta a primit premiul Nobel, cât şi
strămoşul rachetelor de croazieră, al avioanelor fără pilot şi al roboţilor de azi.
Nicolae Tesla are peste 700 de patente obţinute în SUA şi Europa! După 1934 s-a
ocupat de fisiunea nucleelor atomice, folosind în experimente generatoare
electrostatice de înaltă tensiune. A fost invitat pentru prelegeri în Europa, la
Londra şi Paris. Cu ocaziile pelegrinărilor ţinute în Europa, şi a morţii mamei sale,
şi-a vizitat locurile natale şi fraţii. A fost primit la Belgrad ca un erou. Multe ţări îşi
dispută originea lui Nicolae Tesla. În primul rând Croaţia pentru că s-a născut pe
teritoriul ei de astăzi, apoi Serbia, pentru că părinţii lui erau ortodocşi şi
Muntenegru pentru că părinţii lui emigraseră din Muntenegru, în Croaţia de azi.
Dar şi Ucraina şi Rusia, pentru că tesla - unealta de tâmplărie există în toate limbile
slave! Profesorul Dinu-Ştefan Moraru a scris mai multe articole [5], în care susţine
că Henri Coandă i-a povestit personal - că l-a cunoscut pe Nicolae Tesla prin tatăl
său, generalul Constantin Coandă: copil fiind, generalul C. Coandă l-ar fi dus la
Belgrad cu ocazia vizitei lui Nicolae Tesla în Europa şi în imperiul Habsburgic, în
1893. Este posibil să-i fi spus generalului că şi el, Nicolae Tesla, e român. Henry
Coandă spunea că Tesla ar fi român din Banat: o provincie din imperiul
habsburgic, la fel ca Serbia, Croaţia, Dalmaţia, Muntenegru, Istria sau Slovenia dar
populată cu precădere cu români şi în partea de vest cu şvabi colonizaţi de Maria
Thereza. Adevărul este că şi azi mai trăiesc pe teritoriul fostei Iugoslavii (Serbia,
Bosnia, Croaţia, Muntenegru, Slovenia şi Macedonia) mulţi români, vlahi, aromâni,
istro-români, macedo-români, care mai vorbesc româneşte sau o limbă foarte
apropiată de a noastră. Şi numele persoanelor din familia lui au rezonanţe
româneşti, nume care se pot vedea la muzeul Tesla din Belgrad. Nici numele Tesla
nu e un nume sârbesc sau sud-slav.
I.V.
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Ţăranul român
Fragmente din „Laudă ţăranului român”,
Discurs de recepţie la Academia Română, Liviu Rebreanu, 29 mai 1940

Poporul
„În viaţa altor naţiuni, ţărănimea
a putut avea, şi a avut un rol
secundar, şters; pentru noi însă e
izvorul românismului ... La noi,
singura realitate permanentă, inalterabilă, a fost şi a rămas
ţăranul. Cuvântul însuşi e de
origine urbană... Ţăranul nu-şi zice
niciodată ţăran. ... Ţăranii însă
numesc pe ţărani, simplu, oameni.
De fapt, ţăranul n-are nume pentru
că nu e nici clasă, nici breaslă, nici
funcţie, ci poporul însuşi ...”
Continuitatea
„Ţăranul nu pleacă nici de voie,
nici de nevoie. El n-are unde să-şi
mute sărăcia, pentru că, smuls de
pe ogorul lui, ar fi osândit să piară
... El se simte zămislit şi născut din
acest pământ ... Astfel, destinul
pământului care ne-a născut şi nea crescut a trebuit să comande şi
destinul
dezvoltării
neamului
nostru. ... Rezultatul? România actuală (nn-antebelică) cu Dacia de odinioară sunt
congruente nu numai în privinţa configuraţiei geografice, dar şi a configuraţiei
etnografice ... Acest singur fapt, această evidenţă bătătoare la ochi ar trebui să
puie pe gânduri, dacă nu să-i dezarmeze, pe apostolii interesaţi ai discontinuităţii
...”
Limba
„O caracteristică tot atât de importantă a unui neam, ca şi comunitatea de
sânge, este limba. La noi şi aceasta e opera ţăranului. ... Farmecul, expresivitatea
specifică le-a căpătat de la făuritorul ei originar, care a fost ţăranul. ... Până la
Eminescu totuşi limba literară a mai avut destule şovăiri. Numai geniul eminescian
a ştiut să integreze organic comoara limbii ţăranului în limba uzuală a tuturor. Prin
Eminescu ţăranul a dăruit elementul cel mai necesar literaturii noastre: limba
curată, bogată, mlădioasă, mereu nouă, cu posibilitatea de eternă înnoire, cu
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dinamism etern ... Colaborarea dintre Românul cel mai modest şi poetul cel mai
mare a fixat linia generală a originalităţii literare româneşti.”
Religia
„Precum şi-a modelat limba, tot astfel a păstrat şi modelat ţăranul român, după
chipul şi asemănarea lui, credinţa în Dumnezeu. Din bătrâne superstiţii, din
rămăşiţe de credinţe străvechi transformate şi adaptate, din dogme şi precepte
creştine, el şi-a alcătuit o religie specifică, un amalgam profund de creştinism şi
păgânism. Religia aceasta, legea românească e unică pentru întreg neamul nostru
pe deasupra tuturor controverselor teologice. În ea se rezumă concepţia de viaţă a
ţăranului român, resemnarea şi încrederea lui în dreptatea divină.”
Frumosul
„ Oricât ar părea de ciudat şi de trist, adaptarea la sărăcie, împreună cu toate
consecinţele ei, a fost o necesitate vitală pentru poporul românesc. Altminteri n-ar fi
putut îndura viaţa şi s-ar fi
sfărâmat şi topit printre celelalte
neamuri. Închizându-se în sărăcie
ca într-o găoace indestructibilă, sa singularizat şi a putut să-şi
dezvolte însuşirile specifice, să-şi
dobândească
o
fizionomie
naţională deosebită. Viaţa săracă
nu exclude bogăţia sufletească.
Săracul e mai aproape de sufletul
său decât bogatul şi are mai multă
nevoie
de
frumosul
care,
transfigurând realitatea, devine
izvor
de
speranţă
şi
de
mângâiere. Folklorul nostru, în
toate manifestările sale, e creaţie
de popor sărac, ceea ce nu-l
împiedică să fie mai valoros şi mai
bogat decât al multor neamuri
trăite în belşug.”
Addenda
Ziarul elveţian „Berner Tagblatt” scria la 24.09.1948: „Mii şi mii de ţărani zac
astăzi în temniţile din România, împreună cu muncitori, intelectuali, ofiţeri şi
studenţi. ... Regimul ştie că 98% din ţărani sunt anticomunişti; în consecinţă, el a
hotărât să-i numească chiaburi pe aceşti ţărani anticomunişti, pentru ai lichida mai
uşor, ca duşmani periculoşi”
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Petre Ţuţea
„Am o consolare – că în grandoarea istorică a poporului român eu sunt o rotiţă invizibilă, dar sunt”

„Definiţia mea este: Petre Ţuţea, românul. Am apărat interesele României în

mod eroic, nu diplomatic. Prin iubire şi suferinţă. Şi
convingerea este că suferinţa rămâne totuşi cea mai mare
dovadă a dragostei lui Dumnezeu. ”
„Singurul vehicul către Dumnezeu este ritmul iubirii dintre
oameni. ”
„Dumnezeu contopeşte libertatea cu necesitatea şi deci cu
ordinea. Unul din paradoxurile ordinii creştine este acesta:
atotputernicia lui Dumnezeu nu anulează liberul arbitru,
fiindcă adaptarea mecanică face inutil efortul pentru
mântuire”.
„Iisus Christos este eternitatea care punctează istoria. ”
„Faţă de măreţia lui Christos, Platon e un personaj mărunţel şi cuviincios. Pe
Platon poţi să-l scuturi şi constaţi că arhetipurile lui sunt filozofice, dar dacă muţi
arhetipurile astea în religia lui Christos, devin modurile în care el vede divinitatea.
Platon n-are divinitate, pentru că la el divinitatea e un simplu "demiurg", ceea ce în
greceşte înseamnă "meseriaş".”
„Când geniul vrea să înlocuiască divinitatea este ridicol, este un joc infantil cu
absolutul. ”
„Eu în tinereţe, am fost om de extrema stângă. şi la maturitate, de extrema
dreaptă. Iar acum mă consolez cu calitatea mea de român întreg. ... Am fost în
tinereţe de stânga din generozitate. Pentru că vorba ceea: dacă până la 30 de ani
nu eşti de stânga, n-ai inimă, dacă după 30 de ani mai eşti de stânga şi nu eşti
conservator, eşti cretin. Confundam, în tinereţe, comunismul cu comunitarismul. ”
„M-a întrebat un anchetator: De ce-ai vorbit împotriva noastră? ... N-am vorbit.
Păi, împotriva voastră vorbeşte tot poporul român. Ce să mai adaug eu? şi mi-au
dat 20 de ani de muncă silnică fără motive. Mi s-a prezentat sentinţa de
condamnare ca să fac recurs. La cine să fac recurs, la Dumnezeu? ”
„Treisprezece ani de închisoare .. Aveam doar o hăinuţă de puşcăriaş. Ne
dădeau o zeamă chioară şi mămăligă friptă. M-au bătut ... când m-au anchetat am
leşinat din bătaie. Iacătă n-am murit. Am stat la interne trei ani. Am fost după
aceea la Jilava, la Ocnele Mari şi pe urmă la Aiud. Eu mă mir cum mai sunt aici. De
multe ori doream să mor. ... Nu pot să povestesc tot ce-am suferit pentru că nu pot
să ofensez poporul român spunându-i că în mijlocul lui s-au petrecut asemenea
monstruozităţi. ”
„... maceo-românii nu sunt români, sunt super români, români absoluţi. .. Am
stat cu macedoromânii în temniţă. Îi băteau până îi omorau, dar nu declarau nimic.
Au o bărbăţie perfectă. ”
„Eu, cultural, sunt un european, dar fundamentul spiritual e de ţăran din
Muscel. ”
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„La închisoare, grija mea a fost să nu fac neamul românesc de râs. şi toţi din
generaţia mea au simţit această grijă. Dacă mă schingiuiau ca să mărturisesc că
sunt tâmpit, nu mă interesa, dar dacă era ca să nu mai fac pe românul, mă lăsam
schingiuit până la moarte. ”
„Am făcut o mărturisire într-o curte cu şase sute de inşi, în închisoarea de la
Aiud. Fraţilor, am zis, dacă murim toţi aici, în haine vărgate şi în lanţuri, nu noi
facem cinste poporului român că murim pentru el, ci el ne face onoarea să murim
pentru el! ”
„Românismul a însemnat, pentru generaţia noastră, să fim noi înşine. Că a fi la
stângă e a fi în pom. Fiecare popor vrea să fie el însuşi, Şi am vrut şi noi, ăştia, de
dreapta, să fim români. ”
„Trei ore am vorbit atunci, în curtea închisorii, de Platon şi de Cristos. Zice
colonelul: scrieţi ce-aţi vorbit, ca nu cumva ministrul de interne Drăghici să spună
că sunt solidar cu dumneavoastră. –Domnule colonel, cum să fim noi solidari? Eu
tocmai d-aia am venit aici, că nu suntem solidari unii cu alţii ... ”
„Am fost solicitat, în închisoare, să scriu pentru revista Glasul patriei, ... Mi s-a
părut ciudat să fii arestat şi să scrii, să meditezi. Adică să spui: vă mulţumesc că
m-aţi arestat! Asta era o porcărie nemaipomenită, să obligi un deţinut să scrie. ”
„Când am văzut, în închisoare, că tot regimul care mi se aplica e inoperant –
puteam eu, ca om, să-mi explic asta? şi atunci m-am gândit că există o forţă
supracosmică, transcendentă, numită Dumnezeu. ”
„Odată, în hol la Athenee Palace, m-a arestat Securitatea pe motiv că fac
speculă. Cu ce? I-am întrebat. Nu mi-au răspuns. Şi atunci mi-am adus aminte de
vorba unui prieten de la Cluj: Cu idei, frate, cu idei! ”
„Comunismul e cea mai mare aflare-in-treaba din istoria omenirii. Comunismul
e un cancer social. Unde se instalează, rămâne pustiu. ... şi la comunişti sunt
stăpâni şi slugi, dar ei sunt ipocriţi, pentru că ştiu - egalitatea oamenilor nu poate
exista nicăieri. ”
„În celebra Declaration des droits de l'Homme et du Citoyen, a Revoluţiei
franceze, prima propoziţie e o idioţie absolută sau în cel mai bun caz un sofism:
oamenii sunt egali de la natură. Oamenii sunt inegali de la natură. ”
„Principiul egalităţii, pe care-l vehiculează democraţii din lume, funcţionează în
mod real numai în religie, fiindcă numai religia creştină consideră oamenii egali în
faţa lui Dumnezeu. ”
„Democraţia e sistemul social în care face fiecare ce vrea şi-n care numărul
înlocuieşte calitatea... Triumful cantităţii împotriva calităţii. ”
„O personalitate este aceea care se dăruieşte, nu se justifică. ”
„Elitele morale sunt mai presus decât cele intelectuale. Mie îmi plac oamenii
care fac judecăţi. Cei care fac silogisme sunt faţă de adevăr, cum sunt curcile alea
care se încurcă printre popice. ”
„Sunt trei mari iluzii ale omului istoric: progresul infinit, autodesăvârşirea şi
autosalvarea. ”
„Curajul omului excepţional apare în lupta cu natura, cu duşmanii cetăţii şi cu
duşmanii dreptăţii. Tiranul, stupidul şi laşul consideră curajul eroului nebunie. ”
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Aurel Vlaicu
S-a născut în comuna Biţinţi, lângă Orăştie, a
terminat gimnaziul la Colegiul din Orăştie, şi-a luat
bacalaureatul la Sibiu în 1902. Şi-a continuat studiile
inginereşti la Universitatea din Budapesta şi
Universitatea Ludwig-Maximilians din München, în
Germania, obţinându-şi diploma de inginer în 1907.
După obţinerea diplomei a lucrat ca inginer la
uzinele Opel în Rüsselsheim. În 1908 se întoarce la
Binţinţi unde construieşte un planor cu care
efectuează mai multe de zboruri de verificare în 1909.
În toamna anului 1909 se mută în Bucureşti şi
începe construcţia primului său avion, Vlaicu I, la
Arsenalul Armatei. Avionul zboară fără modificări
(lucru unic pentru începuturile aviaţiei mondiale) în
iunie 1910. Întregul avion este construit dintr-un tub de
aluminiu de 10m lungime. Pe acest corp şi în acest
corp sunt fixate aripile, trenul de aterizaj, respectiv
motorul. Cu acest avion participă la manevrele generale ale armatei române, fiind a
doua utilizare a avionului în scopuri militare din lume (mareşalul francez Ferdinand
Foch era de părere, nu în 1910 ci peste ani, că avionul nu va juca nici un rol în
conflictele armate, va fi doar un accesoriu sportiv!).
În anul 1911 construieşte un al doilea avion, Vlaicu II, cu care în 1912 a
câştigat cinci premii memorabile (2 premii I şi 4 premii II) la mitingul aerian de la
Aspern, Austria, câştigând astfel concursul în faţa elitei europene. Avionul Vlaicu II,
un monoplan cu centru de greutate jos, avea lungimea de 11,2m, anvergura de
10m, profunzimea de 2,4m şi o suprafaţă portantă de 26mp. Avionul era
beneficiarul unor invenţii care vor rămâne pentru totdeauna în aeronautică, între
care şi: profil variabil al aripii şi două elici contrarotative, Avionul său era uimitor de
manevrabil şi de stabil, la acea dată şi în comparaţie cu alte creaţii tehnice
contemporane. Concursul a reunit între 23 şi 30 iunie 1912 42 piloţi din 7 ţări, dintre
care 17 din Austria, 7 din Germania, 12 din Franţa, printre care şi Roland Gaross,
cel mai renumit pilot al vremii, un rus, un belgian, un persan şi Aurel Vlaicu. Cel mai
mare ziar vienez, se exprima astfel despre zborurile lui Vlaicu: "Minunate şi
curajoase zboruri a executat românul Aurel Vlaicu, pe un aeroplan original,
construit chiar de pilot, cu două elici, între care şade aviatorul. De câte ori se
răsucea (vira) maşina aceasta în loc, de părea că vine peste cap, lumea răsplătea
pe român cu ovaţii furtunoase, aclamându-l cu entuziasm de neînchipuit." A făcut
numeroase zboruri demonstrative la Bucureşti (1910), la Blaj, Sibiu, Braşov şi Iaşi
în 1911, la Ploieşti, Arad, Lugoj, Orăştie, Tg.Mureş în 1912.
La 13 septembrie 1913, în timpul unei încercări de a traversa Munţii Carpaţi cu
avionul său, Vlaicu II, avionul s-a prăbuşit în apropiere de Câmpina,
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se pare din cauza unui atac de cord al pilotului, dar sunt şi alte opinii despre acest
nefericit deznodământ.

În anul următor, prietenii săi Magnani şi Silişteanu finalizează construcţia
avionului Vlaicu III, şi cu ajutorul pilotului Petre Macavei, efectuează câteva zboruri
scurte. Autorităţile vremii interzic continuarea încercărilor; în toamna anului 1916, în
timpul ocupaţiei germane, avionul este expediat la Berlin. Vlaicu III fost văzut ultima
dată în anul 1940. O parte din priorităţile lui vor apărea sub alte nume, în Germania
interbelică, aşa cum poate, peste 30 de ani, mitraliera STG43 sau Md 1941 a
apărut în 1947 în URSS.
Vlaicu a împins înainte, ca nimeni altul, tehnica aeronautică, stabilind multe
priorităţi în aviaţie, valabile până astăzi, astfel:
1. „Vlaicu I” este primul avion din lume cu aripa cu profil variabil,
2. „Vlaicu I” este primul avion din lume cu 2 elice coaxiale contrarotative. Soluţie
care s-a folosit şi se foloseşte şi astăzi, inclusiv în aviaţia militară, aşa cum se vede
în poza alăturată.
3. „Vlaicu I” avion cu comenzi „integrate” în forma unui volan; s-a impuns manşa
inventată Robert Pelterie, de altfel singura invenţie a lui care n-a făcut istorie,
4. „Vlaicu I” este primul avion din lume cu tren de
aterizaj cu roti independente,
5. „Vlaicu II” este primul avion cu frână pe roată,
6. „Vlaicu III” este primul avion din lume fuzelat
aerodinamic, construit din metal,
7. „Vlaicu III” este primul avion din lume cu inel de
răcire a motorului cu cilindri în stea.
O.C.
Un exemplu din actualitate a unei priorităţi vlaicuiene.
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Traian Vuia
Traian Vuia s-a născut în
1872 în satul Surducu Mic, azi
Traian Vuia în judeţul Timiş.
Părinţii săi au fost preotul
Simion Popescu şi Ana Vuia.
A urmat cursurile primare
în Bujor şi Făget. Între 1884 şi
1892, urmează li-ceul la
Lugoj. Aici petrece mult timp
în mijlocul familiei lui Coriolan
Brediceanu, care-l va sfătui,
ajuta şi încuraja mai târziu în
cariera sa.
Vuia dovedeşte de când
urma cursurile primare, şi apoi secundare, o atracţie irezistibilă şi o predilecţie
pentru mecanica aplicată. La zece ani asistă la primele manifestări cu caracter
aviatic, iar micul Vuia dezvoltă o pasiune pentru zmeie. El urmăreşte atent detaliile
lor şi încearcă să construiască altele mai perfecţionate. Ajuns la liceu, Vuia îşi
însuşeşte noţiuni de fizică şi mecanică şi nu se mai mulţumeşte să construiască
zmeie, ci încearcă să explice ce se petrece în jurul aparatului, forţele care
acţionează la lansarea şi menţinerea lui în aer, condiţiile de echilibru, etc. După
absolvirea bacalaureatului în 1892, Vuia pleacă la Budapesta pentru a se înscrie la
Politehnică. A urmat pentru un an cursurile Politehnicii, secţia mecanică, la seral.
Neavând destui bani, se va înscrie la Drept şi va practica în birouri de avocaţi din
Banat pentru a-şi putea asigura mijloacele de trai. Astfel o bună parte din studenţia
lui Vuia este deviată de la adevăratele lui aspiraţii şi aptitudini. Tânărul reuşeşte
însă şi în domeniul ştiinţelor juridice. La 6 mai 1901, Traian Vuia îşi ia doctoratul în
ştiinţe juridice cu teza: "Militarism şi industrialism, regimul de status şi contractus".
După terminarea facultăţii Traian Vuia se întoarce la Lugoj. Aici continuă să
studieze problema zborului uman şi începe să-şi construiască primul aparat de
zbor, pe care-l numeşte aeroplan-automobil.
Datorită lipsurilor financiare, nu reuşeşte să-şi ducă la capăt proiectul şi decide,
în schimb, să plece la Paris, în iulie 1902. Vuia speră că aici va găsi pe cineva
dintre pasionaţii de aerostate interesat să-i finanţeze proiectul, însă s-a lovit de mult
scepticism asupra ideii ca o maşină zburătoare cu o densitate mai mare decât cea
a aerului ar putea zbura. Vuia merge la Victor Tatin, un cunoscut teoretician care
construise în 1879 un model experimental de aeroplan.
Tatin este imediat interesat de proiect, dar încearcă şi să-l convingă pe Vuia că
nu este nimic de făcut pentru ca-i lipseşte un motor adecvat şi pentru că este
instabil.
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Vuia însă continuă să-şi promoveze proiectul şi-l trimite Academiei de Ştiinţe de
la Paris pe 16 februarie, 1903, prezentând posibilitatea de a zbura cu un aparat de
zbor mai greu decât aerul, cât şi procedura de decolare. Academia îi respinge
proiectul cu motivaţia că ar fi prea utopic, cu menţiunea că:
”Problema zborului cu un aparat care cântăreşte mai mult decât aerul nu poate
fi rezolvata şi nu este decât un vis”.
În ciuda acestor obstacole, Vuia nu renunţă la proiect şi se înscrie pentru un
brevet, acordat pe 17 august 1903 şi publicat pe 16 oct. 1903. Invenţia brevetată se
numeşte aeroplan automobil. În iarna lui 1902-1903, Vuia începe construcţia
aparatului, perfecţionând până în minime detalii planurile originale la care lucrase
cu un an înainte la Lugoj. Se loveşte din nou de probleme de natură financiară, dar
reuşeşte să le depăşească, ajutat şi de mentorul sau Coriolan Brediceanu. În
toamna lui 1904 începe să-şi construiască şi un motor, tot invenţie personală. În
1904 obţine un brevet pentru această invenţie în Marea Britanie. Întreaga parte
mecanică e terminată în febr. 1905. Aparatul este gata în decembrie, după ce i se
montează motorul, şi este numit Vuia I. Avea prevăzută o greutate totală de 250 kg,
o suprafaţă de susţinere de 14 m2 şi un motor de 20 CP. Primele experimente au
început în 1905, pe un automobil, cu aripile demontate, pentru a căpăta experienţa
în manevrarea lui.
Pe 18 martie 1906 la Montesson, lângă Paris, aparatul Vuia I a zburat pentru
prima dată. După o acceleraţie pe o distanţă de 50 de metri, aparatul s-a ridicat la o
înălţime de aproape un metru, pe o distanta de 12 m, după care elicele s-au oprit şi
avionul a aterizat. Multe ziare din Franţa, Statele Unite şi Marea Britanie au scris
despre primul om care a zburat cu un aparat mai greu decât aerul, echipat cu
sisteme proprii de decolare, propulsie şi aterizare. De atunci, a fost scoasă în
evidenţă ideea că Vuia a reuşit cu aparatul său să decoleze de pe o suprafaţă
plană, folosind numai mijloace proprii, "la bord", fără "ajutor extern" (panta, cale
ferata, catapulta, etc.). Totuşi, au fost şi mai există multe contradicţii şi dezbateri
asupra definiţiei primului aeroplan.
Sensibil, ca orice ardelean, la problemele naţiunii române din imperiul
habsburgic, luptă pentru unirea Transilvaniei cu România. Astfel face parte dintre
părinţii unirii, în 1918, când este numit vicepreşedinte al Consiliului Naţional al
Unităţii Române, organ central de coordonare a românilor din provinciile româneşti
ale imperiului. În continuare va breveta şi construi diferite invenţii, spre exemplu un
generator de abur (1925), sau doua elicoptere (1918-1922).
La 3 sept.1950 se stinge din viaţă la Bucureşti, fiind înhumat în cimitirul Bellu.
M.Bărg.
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Alexandru Vaida Voevod
Alexandru Vaida Voevod – un om pentru istorie
Alexandru Vaida Voevod s-a născut la 27 februarie
1872, în satul Olpret (Bobâlna de azi). Era
descendentul unei vechi familii româneşti din
Transilvania, din care făceau parte „Comiţii”, castelani
trimişi de Ştefan Vodă să administreze Cetatea
Ciceului, alături de un întreg şir de voievozi din zona
Gârbăului, printre care şi un anume Dan, care într-o
Diplomă din 1627 este numit – „Vajda alias ut vocantur
Vojvod” („Vaida, adică, cum se spune, voievod”). Pe
înălţimile de deasupra satului său natal găsiseră
refugiu, în anul de pomină 1437, răsculaţii primului
război ţărănesc, zis de la Bobâlna. Părinţii săi se
înrudeau cu importanţii episcopi greco-catolici, Ion
Bob, cel ce iscălise celebrul Supplex Libellus
Valachorum (1795) şi cu Ioan Lemeni, cel care a prezidat împreună cu Andrei
Şaguna, Adunarea Naţională din 3/15 mai 1848, la Blaj. Statura bunicului disnpre
mamă, Alexandru Bohăţiel, apropiat al lui Avram Iancu, Căpitan Suprem al
Districtului grăniceresc Năsăud (1861-1876) şi reprezentant al românilor în Dieta
transilvană (1848-1849), i-a tutelat anii de formare sufletească.
În 1894, când manifesta impetuos pentru adevărurile memorandiştilor judecaţi
la Cluj, tânărul Vaida Voevod scria: „Trecem de la era frazelor, la era faptelor”. Ca
preşedinte a al asociaţiei studenţeşti „România Jună” din Viena, el organizase în
1892 primirea acestora în capitala Imperiului. S-a numărat, alături de părintele
Vaisle Lucaciu, printre semnatarii manifestului redactat în apărarea
memorandiştilor intitulat simbolic Cuvântul poporului român din Transilvania. În
1903 a devenit deputat în Parlamentul de la Budapesta. Înrudit îndeaproape cu
politologul A.C. Popovici, autorul cărţii Die Vereinigte Staaten von Gross-Österreich
(Leipzig, 1906), a militat în slujba ideii federalizării Imperiului. În acel moment
aceasta părea unica modalitate de construcţie a unui stat unitar, întregit,
românesc. A fost unul dintre consilierii ascultaţi ai moştenitorului la tron, arhiducele
Franz Ferdinand de Habsburg, numărându-se printre cele mai influente
personalităţi ale aşa-zisului Cerc de la Belvedere, reuşind, pare-se, să-l convingă
pe principe de caracterul nociv al dualismului, de necesitatea schimbării şi a
reformelor. În acest context a fost regizorul din umbră al întâlnirii în 1909, la Sinaia,
între arhiduce şi regele României, Carol I. Într-un moment istoric când pentru
români existau puţine căi de izbăvire şi unire, în 1912, scria metaforic: „E greu a fi
mai român decât românii şi mai împărătesc decât Împăratul ...”.
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În conacul strămoşesc de la Bobâlna şi în casa sa din Cluj, a redactat într-un
impuls vehement şi vizionar, pe baza principiilor wilsoniene, Declaraţia
de autodeterminare a românilor din Transilvania, text supus analizei de către
ceilalţi lideri ai românilor transilvăneni, la Oradea, în 12 octombrie 1918, prezentat
tot de Alexandru Vaida Voevod, la 18 octombrie, în plenul Parlamentului de la
Budapesta. Iată cum suna prima frază rostită în Parlament:
„Din ceasul acesta, oricum ar decide puterile lumii, (sublinia neînfricatul om
politic), naţiunea română din Ungaria şi Transilvania este hotărâtă de a pieri mai
bine decât a suferi mai departe sclavia şi atârnarea”.
În calitate de ales în Consiliul Naţional Român Central a contribuit hotărâtor la
organizarea Marii Adunări de la 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia. Component al
Marelui Sfat Naţional Român, devine, începând cu 2 decembrie 1918, membru al
Consiliului Dirigent, unde i se încredinţează resortul justiţiei şi al afacerilor externe.
Alături de Miron Cristea, Vasile Goldiş şi Iuliu Hossu, face parte din delegaţia
ardeleană care a predat Regelui Rezoluţiunea Unirii. A fost primul preşedinte al
Camerei Deputaţilor (28.11.1919) şi premierul întâiului guvern parlamentar din
România întregită (1919-1920). În acest răstimp, după ce împreună cu Ion I.C.
Brăteanu participase activ la lucrările Conferinţei de Pace, Al. Vaida Voevod devine
şeful delegaţiei române la areopagul de la Paris-Versailles, ştiind să împletească
abilitatea fermă cu arta diplomatică şi obţinând recunoaşterea internaţională a
fruntariilor României Mari. Fără îndoială, realizarea Marii Uniri din 1918, rolul său
determinant în recunoaşterea României întregite la Conferinţa de Pace de la ParisVersailles, constituie punctul culminant şi acţiunea providenţială, indiscutabilă, cu
accente de vizionarism deopotrivă naţional şi european, a biografiei lui Alexandru
Vaida Voevod.
În perioada interbelică a fost de trei ori prim-ministru al României, prima dată
ca reprezentant al Partidului Naţional Român din Transilvania, apoi al Partidului
Naţional-Ţărănesc, îndeplinind de asemenea şi alte demnităţi politice, ca ministru
al lucrărilor publice, finanţelor, al justiţiei, externelor şi ministru de interne.
Omul despre care presa londoneză scria în 1920, cu prilejul primirii sale de
către Regele George al V-lea al Marii Britanii şi de către premierul Lloyd George,
că este – „prin eminenţă un bărbat de cultură cu vederi europene, pe deplin la
curent cu principalele mişcări ale civilizatţiei din Europa şi doritor de a-şi asocia
ţara sa la ele” (The Times, 29.10.1920), conchidea în 1929, într-un discurs
ministerial, referitor la reformarea societăţii şi vieţii politice autohtone: „Daţi-mi voie,
să vă adresez un apel. Dorinţa Guvernului pe care îl reprezint este ca să
introducem obiceiuri europene”.
S-a stins din viaţă în ziua de 19 martie 1950 (arestat la domiciliu), rămăşiţele
sale pământeşti fiind ascunse răutăţilor vremii într-un mormânt anonim, spre a fi
reînhumate, conform dorinţei sale testamentare, în cimitirul Bisericii „Dintre Brazi”,
la Sibiu, un discret panteon elitist, alături de doctorul Ioan Raţiu, de cărturarii
Al.Papiu-Ilarian şi G. Bariţiu, în ziua de 8 octombrie 1991.
M.V.-V.
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Mircea Vulcănescu
Să nu ne răzbunaţi!- le-a spus M.Vulcănescu fiicelor intr-o ultimă vizită la Aiud.
M.Vulcănescu nu ne-a îndemnat să uităm. Şi nu uităm! - a răspuns peste ani Virgil Ierunca,
Şi sper că nici noi, cei de azi şi de mâine

Spirit enciclopedic, filozof, finanţist de geniu,
Mircea Vulcănescu s-a născut la Bucureşti la 3
martie 1904, a fost asasinat la Aiud sau la Jilava,
se pare la finele anului 1952. A apărat ca nimeni
altul „sărăcia” ţării, într-o vreme crâncenă, „cu
sentimentul că ... fiecare bun nu este o marfă, ci
un rod al acestei lumi, care se înfrăţeşte cu
personalitatea lui” după cum spune chiar el în
proces*. Era logic ca un asemenea apărător, să
dispară, pentru bunul mers al jafului ce se
pregătea. Şi a fost condamnat şi asasinat.
„ ... nu era permis să vorbeşti în celulă. În fapt
însă, cei închişi împreună instituiau mici
universităţi culturale: învăţau limbi, făceau istorie,
filosofie, îşi povesteau romane ... Într-o zi,
gardianul îi aude vorbind ... Însă Vulcănescu, văzând că nimeni nu zice nimic, a
preluat el totul şi s-a autodenunţat singur. ... A fost scos dezbrăcat şi dus la
izolator. Înăuntru mai erau patru-cinci deţinuţi. ... La un moment dat, un tânăr ... a
leşinat. Vulcănescu avea 50 de ani şi s-a gândit că e mai important să trăiască
tânărul. S-a întins atunci ... cu coatele sub burtă, şi le-a cerut celorlalţi să-l pună pe
tânăr peste el. ... Tânărul a scăpat, Vulcănescu a făcut pneumonie şi a murit.” după C. Noica în relatarea lui Gabriel Liiceanu din Jurnalul de la Păltiniş.
Într-o scrisoare din 1997, din Paris, adresată scriitorului Ştefan Fay, cunoscut
al familiei Vulcănescu, Sandra, fiica filozofului, mai preciza, conform mărturiilor
unor supravieţuitori: "Tata a fost scos din celulă cu alţi 6 deţinuţi. Au fost duşi în
curte unde, punându-li-se nişte pături în cap, ... 4 torţionari îi băteaua sălbatic cu
ciomege şi bastoane de cauciuc. Tatii i-au rupt o coasta care i-a perforat pleura.
Apoi au fost dezbrăcaţi la piele şi aruncaţi de-a valma în celula nr. 16, zisă Neagră,
o încăpere din beci cumplit de rece şi cu duşumeaua udă ... răpuşi de oboseală au
fost nevoiţi să se întindă pe jos. Atunci Tata le-a spus: <<Dacă tot trebuie să murim
aici, să-l salvăm barem pe cel tânăr. Să-l culcăm pe trupurile noastre.>> Aşa a
făcut ..."
„Lecţia primită de la el umileşte, în plus, o prejudecată: anume că totul trebuie
dat şi cedat operei; că prin operă ne putem mântui dând uneori Cezarului ce nu-i
aparţinea. Fals ne răspunde Mircea Vulcănescu, de dincolo de sacrificiu, cu
modestia-i şi smerenia lui inegalabile. Existenţa dacă e pusă în situaţia de a servi
semenul, dezvăluindu-i ceea ce-i fundamentează adevărata statură de om faţă de
sine şi faţă de Dumnezeu, poate pune în paranteză o operă, mai ales atunci când
aceasta e tributară aranjamentului cu vremurile, cu conştiinţa sau cu vulgara fală...”
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- scria Virgil Ierunca în comentariu la „Ultimul cuvânt”* tipărit la Paris, în 1983, în
revista Ethos.
***
„A existat în generaţia noastră un om care ne domina pe toţi: prin lecturile lui,
prin fantezie, prin graţia intelectului, prin conştiinţa morală. Se numea Mircea
Vulcănescu”. - scria C. Noica .
„Nu ştiai ce să admiri mai întâi la el: nestăvilita lui curiozitate, cultura lui vastă,
solidă, bine articulată sau inteligenţa lui, generozitatea, umorul său, spontaneitatea
cu care-şi trăia credinţa şi iscusinţa cu care-şi-o tălmăcea. Nu cred că am întâlnit
alt om mai înzestrat cu atâtea daruri şi nici altul care să-l întreacă în modestie” scria M. Eliade .
„În cine, într-adevăr mai bine decât în Mircea Vulcănescu, se aflau
înrădăcinate câteva constante de lumină ale spiritualităţii româneşti: omenia de
proverb neîntrerupt, inteligenţa ca spor al cunoaşterii, credinţa că putere a
spiritului, cultura ca matcă de onoare a şederii în lume, onoarea însăşi ca îndreptar
riguros al faptei şi binenţeles pasiunea de a fi de folos semenului, îndeosebi celui
neîndreptăţit de întocmirea adesea şubredă a instituţiilor ...?" se întreba Virgil
Ierunca
„Excelenţă şi scump prieten, ... Vă rog, în acelaşi timp, să transmiteţi D'lui
Mircea Vulcănescu profunda mea gratitudine ... Mi-am exprimat personal, ...
părerea asupra valorii profesionale şi competenţei acestui tânăr autor, remarcabil
specialist, economist şi filozof, precum şi asupra prodigioasei lui inteligenţe, una
dintre cele mai bine dotate, apărute în vremea noastră ... Vă mărturisesc marea
mea mulţumire de a avea la Consiliul de organizare ... pe acest prinţ al Spiritului ...
a cărui clarviziune şi subtilitate, nu sunt egalate decât de marea lui inimă şi
frumosul şi nobilul său caracter.” din scr. lui Thomas Masaryk** către V. Madgearu
- ministru de Finanţe, (9.04.933) reprodusă de Şt.Fay în „Sokrateion”, Editura
Humanitas 1991
Note
* „Ultimul cuvânt” este apărarea rostită de Mircea Vulcănescu la 15 ianuarie 1948
în procesul lotului doi - un "proces simbolic, dar şi un proces total lui M.Vulcănescu
pentru simplu fapt de a exista, şi în acelaşi timp procesul intelectualităţii române, în
măsura în care aceasta s-a identificat cu sărăcia, cu nevoia şi cu neamul său ..."
ca să-l citez din nou pe Virgil Ierunca.
** Thomas Masaryk, preşedintele Cehoslovaciei se referea la Proiectul economic al
Estului Europei primit de la Mircea Vulcănescu. De altfel într-o scrisoare către
Elena Văcărescu referindu-se la autorul acestui proiect scria: "Il a des traits de
genie".
O.C.
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Pileati moderni
Anul

Descoperirea

1886

motor cu reacţie

1887

generator polifazat,
transmisia energiei,
motor asincron
Transmisia energiei
prin unde
robot telecomandat
radio

1898

Primul autor
Alex.Ciurcu şi
Just Buisson
Nicolae Tesla

Anul, alti autori
1910 Coandă

Premiul Nobel
pentru aceiaşi
descoperire

Nicolae Tesla
Nicolae Tesla

1901 Marconi
1902 Braun

multiplexarea
frecvenţelor
purtătoarelor de
semnal
momentul magnetic
al electronului
Calc. momentului
magnetic al
electronului
presupunea o
cunoaştere foarte
buna a structurii
atomului

Augustin Maior

1908 Ernst
Ruhmer

1914

teoria sonicităţii

1921

insulina

Gogu
Constantinescu
Nicolae Paulescu

1923

Teoria zborurilor
interplanetare
radioactivitatea
artificială

Herman Oberth

mezoni Proca's
equations for the
vectorial mesonic
field were employed by H.Yukawa
principiul
ciberneticii
Logica dinamică a
contradictorului
ribozomi
telocitele

Alexandru Proca

1935
H.Yukawa

Ştefan Odobleja

1948 matem.
N. Wiener

1907

1913

1924
1935

1938
1947
1974
2010

Ştefan Procopiu

1909 Marconi,
Braun pt „telegrafia
fără fir”

1923 Millikan
„determinarea
incărcării elementare”
1955 P. Kusch
„precisa
determinare a
momentului
magnetic al
electronului”
1923
Fr.Banting
J.Macleod
înainte de
1569 C.Haas

Ştefania
Mărăcineanu

1923 Fr.Banting
J.Macleod

1935 Irene şi
Frederic Jolliot
Curie
1949 H.Yukawa

Ştefan Lupaşcu
George E.Palade, A.Claude, Cr. De Duve
Inst. „V. Babeş”
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