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În 19 august, colegul nostru, academicianul
Dumitru Radu Popescu, împlineşte frumoasa vârstă
de 80 de ani. Sunt bucuros să-i pot adresa cu acest
prilej un gând bun, calde urări de sănătate şi multe
împliniri.

Provenit prin rădăcini, prin naştere şi formaţie
intelectuală din părţile Bihorului şi ale Clujului,
înzestrat cu un har aparte, colegul nostru şi-a dedi-
cat întreaga viaţă scrisului, fie în redacţia ziarelor şi
revistelor la care a lucrat de-a lungul timpului
(„Crişana”, „Steaua”, „Tribuna”, „Contemporanul”,
„Ro mânia literară”), fie la biroul său, de unde au
pornit spre cititori şi privitori romane, poezii, piese
de teatru, scenarii de film, reuşind să dea viaţă unor
personaje numeroase şi diverse, cu bucuriile şi fră-
mântările lor – adevărate meditaţii asupra adevăru-
lui şi demnităţii umane. Le regăsim în romane, pre-
cum F, Cei doi din dreptul Ţebei, Vânătoarea regală,
Ploile de dincolo de vreme, Oraşul îngerilor, Săptă-
mâna de miere, Călugărul Filippo Lippi şi călugă-
riţa Lu crezia Buti, Falca lui Cain, Întoarcerea tată-
lui risipitor, dar şi în piese de teatru şi scenarii de
film: Aceşti îngeri trişti, Piticul din gră dina de
vară, O batistă pe Dunăre, Săptămâna cu o mie şi
una de nopţi, Nopţile săptămânii, Un elefant se
legăna pe o pânză de păianjen, Paznicul de la
depozitul de nisip, Duios Anastasia trecea, Fructe

de pădure, Căruţa cu mere, Pasărea paradisului,
Rochia albă de dantelă, pentru a nu aminti decât
câteva dintre ele. 

Departe de a face o analiză literară a întregii
opere a prozatorului, eseistului, dramaturgului şi
poetului Dumitru Radu Popescu, al cărui nume a
intrat demult în istoria literaturii române, se cuvine,

Aniversare – Acad. D.R. Popescu
in honorem 
dumitru radu popescu*
Acad. Ionel-Valentin Vlad
Preşedintele Academiei Române

* Articol apărut în volumul „Leul albastru“ (Editura Academiei Române), publicat cu acordul autorului



acum, la acest moment aniversar, să subliniez încă
o dată imensul talent care răzbate din întreaga sa
operă, aplecarea spre parabolă, dorinţa de a intro-
duce construcţii dramatice noi, dar şi umorul româ-
nesc robust, molipsitor, calităţi care imprimă crea-
ţiei sale nu numai originalitate, dar şi o distincţie
deosebită. 

De altfel, aceeaşi distincţie caracterizează în -
treaga personalitate a colegului nostru din Acade-
mie. Cu delicateţe, tact, dar şi cu multă ştiinţă, reu-
şeşte să conducă una dintre cele mai prestigioase
instituţii de profil, Editura Academiei Române. În
aproape un deceniu de când se află în fruntea ei, a
reuşit să imprime, în interior, o atmosferă de
muncă, de conlucrare şi de bună înţelegere, iar în
exterior, respect faţă de Editura Academiei Române,
la al cărei prestigiu ţine atât de mult. 

Numeroasele coeditări cu alte instituţii de profil
din ţară şi din străinătate, ca şi prezenţa constantă a
Editurii Academiei Române la marile târguri de
carte se datorează, în bună măsură, directorului
acestei instituţii prestigioase a Academiei Române.
Doresc să menţionez şi o activitate importantă
care ne-a unit în ultimii ani, şi anume distribuirea

lucrărilor Academiei Române în puncte de distri-
buţie ale Filialelor Academiei, în biblioteci impor-
tante din ţară, ca Biblioteca ASTRA din Sibiu,
Biblioteca Judeţeană din Baia Mare, Biblioteca
Judeţeană din Alba Iulia, Centrul Cultural „Lucian
Blaga” din Sebeş, Aşezământul Cultural din locali-
tatea Avram Iancu (ridicat de regele Ferdinand I) ş.a.

Ca în toate colectivele în care a lucrat de-a lun-
gul timpului, şi la Editura Academiei Române,
colegul nostru dă dovadă de multă omenie: sprijină
pe cei ce doresc să se afirme profesional, se luptă
pentru ridicarea nivelului de viaţă din Editură,
dovedeşte înţelegere pentru greutăţile şi problemele
cotidiene. Sunt calităţi rare astăzi şi, deci, cu atât mai
preţuite de toţi cei care îl înconjoară.

Acum, la acest ceas de sărbătoare pentru acade-
micianul Dumitru Radu Popescu, dar în egală mă sură
pentru întreaga comunitate academică, îi adresez, în
numele meu personal şi al colegilor din Academia
Română, multă sănătate şi putere de muncă, satisfac-
ţii şi împliniri, pentru a duce mai departe toate pro-
iectele sale.

Să trăiţi întru mulţi şi binecuvântaţi ani, distinse
coleg!
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Deşi după anul 1990 critica nu l-a mai celebrat,
teatrele nu l-au mai jucat atât de des, D.R. Popescu
a fost, este şi va rămâne unul dintre cei mai mari
romancieri, dramaturgi, scenarişti de film, poeţi şi
eseişti români.

Cine ar fi crezut că cel care a văzut lumina zilei
în anul 1935, în satul Păuşa, judeţul Bihor, va aprinde
o rază de lumină în literatura românească? 

Deşi apropiaţi ca vârstă, am avut marea bucurie
de a-l cunoaşte personal numai după ce a devenit
membru al Academiei Române (corespondent în
1997, titular în 2006). Spun „marea bucurie”, pen-
tru că în anii ’60 l-am descoperit pe D.R. Popescu
prin piesa Vara imposibilei iubiri, al cărei autor era,
piesă care m-a impresionat profund. 

Urmărind repertoriul teatrelor, văzându-i nu -
mele, n-am ezitat să văd Aceşti îngeri trişti, Piticul
din grădina de vară, Pasărea Shakespeare sau
Rezervaţia de pelicani. Cât talent, câtă profunzime,
dar, mai ales, câte piste false şi derutante în expri-
marea adevărului! Cred că numai în acest fel a fost
posibil ca în lucrările sale să-şi poată exprima gân-
durile, opiniile despre adevăr, despre realitatea
celor trăite cu maximă intensitate, fără a trece prin
cenzura vremii. 

Acelaşi stil a folosit prolificul scriitor D.R.
Popescu şi în minunatele sale romane. Cine nu îşi
aminteşte de Vânătoarea regală (1973, tradusă în
anul 1988 în limba engleză), Ploile de dincolo de
vreme (1976), Împăratul norilor (1976), Iepurele
şchiop (1980) sau Oraşul îngerilor (1985)? Dacă
cititorii volumului omagial, dedicat ilustrului nostru
coleg, nu au avut încă prilejul să le citească, le reco-
mand cu căldură să o facă. Vor descoperi talentul,
măiestria şi probitatea exprimării gândurilor autoru-
lui, multe dintre ele de mare actualitate şi astăzi,
capacitatea sa de a transmite cititorului de bună cre-
dinţă realităţile acelor vremuri.

Menţionez cu plăcere faptul că Horia Gârbea
compara romanele lui D.R. Popescu cu cele din
curentul „realism magic latino-american”, la care,

adaug eu, „păstrând cu fidelitate realitatea româ-
nească”. 

Spun, fără riscul de a greşi, că scrierile sale de
astăzi sunt la fel de realiste, cu mare încărcătură de
adevăr şi profundă analiză, ca şi cele din perioada sa
de maximă creativitate. 

Consider că este important să subliniez etapele
parcurse în activitatea sa de scriitor, prozator şi dra-
maturg.

După cunoştinţele mele, activitatea sa scriitori-
cească a început în anul 1956, în calitate de redac-
tor la revista „Steaua”, unde a funcţionat până în
anul 1969, an în care a devenit redactor-şef al pres-
tigioasei reviste „Tribuna” din Cluj, funcţie pe care
a deţinut-o până în anul 1982, când devine redactor-
şef la apreciata revistă „Contemporanul”. 

Ca urmarea a recunoaşterii sale de către comu-
nitatea scriitorilor din ţara noastră, D.R. Popescu
ocupă, în perioada 1981–1989, prestigioasa funcţie
de preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România. 

Cunoaşterea şi recunoaşterea profesională a
celui care la 19 august 2015 a împlinit frumoasa
vârstă de 80 de ani s-au concretizat prin alegerea sa
în forumul suprem al ştiinţei şi literaturii româneşti,
Academia Română, în calitate de membru cores-
pondent în anul 1997, membru titular în 2006 şi prin
numirea sa în anul 2006 în funcţia de director gene-
ral al prestigioasei Edituri a Academiei Române.

Am avut şansa de a colabora cu academicianul
Dumitru Radu Popescu în ultimii cinci ani, în cali-
tatea pe care o am de vicepreşedinte al Academiei
Române, mai ales cu privire la activitatea Editurii
Academiei Române. Pot afirma, fără rezerve, că îl
consider un aprig apărător al drepturilor angajaţilor
Editurii, ce cu onoare conduce şi un statornic căută-
tor al celor mai eficiente căi şi mijloace de menţi-
nere şi creştere a prestigiului Editurii.

La mulţi ani cu sănătate deplină, mult stimate
domnule academician Dumitru Radu Popescu, cu
bucurii şi linişte în suflet şi simţiri şi succese depline
în realizarea obiectivelor propuse! 
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În vârful piramidei*
Acad. Cristian Hera
Vicepreședinte al Academiei Române

* Articol apărut în volumul „Leul albastru“ (Editura Academiei Române), publicat cu acordul autorului
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trivial și diafan, grotesc și tragic, 
crud și inocent*
Acad. Eugen Simion

* Articol apărut în volumul „Leul albastru“ (Editura Academiei Române), publicat cu acordul autorului

Ca peste tot în proza lui D.R. Popescu trivialul
alternează cu diafanul, grotescul cu tragicul, cruzi-
mea cu inocenţa (în romanul Cei doi stâlpi din drep-
tul Ţebei, n.r). Discontinuitatea stilului vrea să dea o
idee despre discontinuitatea vieţii, caracterul nelo-
gic, absurd al situaţiilor. Nişte indivizi comentează
un fapt ce s-a petrecut demult şi frazele lor n-au
niciun înţeles, alunecă paralel, ca în Cântăreaţa
cheală, pentru că fiecare deţine un adevăr şi adevă-
rurile nu converg. Moartea lui Ilie şi Tibi e comen-
tată mai întâi de un evreu bătrân şi filosof, Iţic, şi de
nevasta lui, şi în discuţia lor se aud şi voci străine,
replici împrumutate, acceptate, corectate, respinse.
Cei doi păţiseră un lucru similar: fata lor fugise de
acasă, de frica părinţilor habotnici, cu un ofiţeraş
român şi fuseseră găsiţi, după oarecare vreme, morţi
într-un lan de porumb. E de presupus că bătrânii,
discutând cazul lui Ilie şi al Ilonei, vor manifesta
oarecare înţelegere. Ceea ce se şi întâmplă: bătrâna
evreică trece la creştinism, iar Iţic vrea să împace
lucrurile.

Spiritul lui pacifist provoacă replica intolerantă
a Ilonei, admonestată la rândul ei de alţi martori ai
tragediei. Căci şi aici reapare personajul martorului,
spionului. O femeie cu apetit sexual, Saveta, care
iniţiase pe Tibi şi văzuse ceva din ceea ce se întâm-
plase pe Ţebea, găseşte că vinovată este Ilona, care
prin dragostea ei iraţională ar fi împins la moarte pe
Ilie şi pe Tibi. Mărturia este totuşi relativă. Persona-
jele văd şi nu văd în acelaşi timp. Puşi în faţa fapte-
lor, ezită, schimbă vorba şi transformă, în cele din
urmă, pe am văzut în am auzit. Cineva care relatează
o întâmplare exprimă această substituire, curentă la
personajele lui D.R. Popescu: „Şi i-a văzut cineva
acolo? Se zice. Asta înseamnă că se poate. Eu nu
cred decât ce văd şi ce aud. Dar nu zic că nu se

poate. Ce e îngrozitor, de ce să nu se poată? Sau
poate că a visat cineva…” 

•
E limpede că, formându-şi un stil şi stăpânind

bine o tehnică epică, D.R. Popescu le aplică într-un
număr nelimitat de cazuri, schimbând, în funcţie de
temă, accentul de pe notaţia realistă pe cea poetică şi
invers. În Cei doi din dreptul Ţebei, lirismul este
mai puternic decât în Dor şi F. Favorizat şi de nota-
ţia discontinuă ce permite să crească în spaţiile libere
ale naraţiunii, ca într-o fâşie de bitum plesnită, iarba
aspră a simbolurilor. Între atâţia morţi şi fapte atroce,
dăm peste detalii poetice şi fantastice: o veveriţă
albă ronţăie alune pe malul unui lac sărat, şapte vaci
grase şi şapte vaci slabe se scaldă şi mugesc de plă-
cere, o găină stă pe gard şi ascultă versuri ungureşti
spuse de un câine isteţ, un oarecare Ştefan (nu se ştie
dacă este vorba de cel ce stătea în sicriu sau de altul,
autorul avertizându-ne doar: „să nu-l confundăm pe
Ştefan cu Ştefan!”) Ştefan, deci, trece lacul sărat în
picioare şi pletele lui ard în flăcări…

Detaliile nu sunt izolate, discursul epic al lui
D.R. Popescu are, când presiunea faptelor cedează,
asemenea respiraţii lirice calme, purificatoare. Amă-
nuntele se organizează uneori într-un simbol mai
general, cum este acela al celor doi tineri care se
scaldă în Amireş, în timp ce doi nemţi travestiţi în
preoţi ucid cu automatele pe Gălătioan, sau simbo-
lul final al povestirii care înfăţişează pe Ilona, scrân-
tită de dragoste ca Ofelia, trăind singură în pădure şi
alăptând un pui de căprioară…

(Scriitori români de azi, vol. I, 1978)
Un spaţiu imaginar inconfundabil
În Vânătoarea regală fantasticul, miraculosul,

macabrul, simbolicul, elementul poliţienesc, cronica
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evenimentelor prezente şi cronica imperfectă a fap-
telor din trecut se combină în naraţiune şi ating chiar
o anumită performanţă epică, păcălind mereu citito-
rul. Însă păcălirea face parte din scenariu, surpriza
intră în stilul reprezentării, ambiguitatea nu este
numai un mod de a sugera complicaţiile vieţii, dar
chiar un stil de viaţă.

Romanul – să acceptăm indicaţia de pe copertă
– se deschide cu un prolog (Moartea este un armă-
sar care nu se mai întoarce), în care sunt anunţate
personajele (Tică, Moise, Liliac, Vasile Cristolo-
veanu, Petru Gheorghe Ionescu, Ilie Manu, Patri-
ciu...) şi câteva elemente epice ce vor fi parţial
lămurite abia în ultimele pagini ale naraţiunii. Pro-
curorul Tică Dunărinţu, care caută să afle adevărul
despre moartea (dispariţia) tatălui său, primeşte
acum o scrisoare anonimă prin care este informat că
în burta unui cal îngropat în cimitirul animalelor se
află scheletul unui om. Primirea scrisorii coincide
cu dispariţia unui oarecare Patriciu, administratorul
şcolii hortiviticole din Câmpuleţ. Deschidere de
roman poliţist. Cine a trimis scrisoarea? Se află sau
nu se află scheletul unui om în locul indicat de scri-
soare? De ce şi unde se ascunde Patriciu? Ce legă-
tură se află între aceste fapte şi moartea, încă nelă-
murită a învăţătorului Horia Dunărinţu? Iată între-
bările pe care le sugerează argumentul de la înce-
putul acestui roman în care se întâmplă multe fapte
bizare şi naratorii rup mereu firul cronologiei. În
prima secvenţă, naratorul pare a fi anchetatorul
(Tică Dunărinţu) şi credinţa lui este că „orice cer-
cetare e inutilă, fiindcă cei care cunosc adevărul nu
vorbesc, iar cei care vorbesc nu cunosc adevărul.
Şi aşa rămâne un mister total...”. Credinţa se con-
firmă, adevărul iese pentru un moment la suprafaţă,
apoi dispare în râul tulbure al întâmplărilor şi supo-
ziţiilor. Acest prolog se petrece pe stadion la un
meci de fotbal şi singurul fapt sigur este că bănuie-
lile procurorului merg spre Moise, personajul abil,
malefic, cunoscut din F, vinovat, probabil, de cri-
mele din Pătârlagele, greu însă de dovedit, pentru
că „el niciodată nu săvârşise nimic cu mâna lui, şi
de-aici îi venea marea siguranţă de sine, ştiindu-se
acoperit şi deci invulnerabil. Un asemenea om nu
putea fi învins decât lăsându-te mereu învins de el,
ca să-şi descopere cât de cât armele şi oamenii prin
care te învingea”... 

Strategie complicată, condusă cu răbdare de
procurorul Tică Dunărinţu, îngreuiată de faptul că,
în Pătârlagele, toată lumea fabulează şi întâmplă -
rile ajung în pagină după ce trec printr-un lanţ de

naratori cu mintea sucită şi limbajul programatic
ambiguu.

•
Vânătoarea regală (povestirea de peste o sută

de pagini cu acest titlu) începe cu descrierea unei
morţi false şi continuă cu coşmarurile unui copil năz -
drăvan, Nicanor, care asistă la scene de demenţă
colectivă: în Pătârlagele intră turbarea în câini, în
pisici, în şobolani, în vite şi, mai ales, în mintea
oamenilor. E vorba de una din acele molime simbo-
lice (ciuma, holera), descrise deseori de literatură şi
care su gerează un fenomen social grav, ca şi com-
portamentul indivizilor, în astfel de circumstanţe.
D.R. Popescu se referă la evenimentele şi mentali-
tăţile socio-politice din anii ’50, transpunându-le
într-o parabolă în stilul prozei sud-americane şi, într-o
mai mică măsură, în maniera Jünger din Pe falezele
de marmură. Este vorba de turbarea (reală sau doar
închipuită) a câinilor din Pătârlagele şi de o boală
mai fioroasă decât aceasta, turbarea fricii care se
instalează în oameni.

La sfârşitul unei vânători (vânătoare cu valoare
premonitorie), cineva observă că un câine numit
Franz Iosif are ochii roşii şi din gura lui curg bale...
E primul semn al nebuniei care va cuprinde această
mică aşezare umană şi, desigur, simbolul unei
maladii sociale mai generale. 



Ţăranii îşi omoară câinii, Ciocănelea se distinge
prin cruzimea şi abilitatea lui de hingher, asistenta
medicală Florentina poartă mereu la ea o siringă cu
care înţeapă gâtul găinilor din curte, un altul înjun-
ghie vaca şi, în spatele acestor fapte, se profilează o
stihie socială cu efecte de schizofrenie colectivă.
Un câine puternic, roşcovan, întâmpină nepăsător
demenţa satului şi lichidarea lui anunţă, spune nara-
torul, lichidarea lui Calagherovici şi, apoi, a docto-
rului Dănilă.

Scena linşării acestuia din urmă este memorabilă.
Se observă bine, aici, mâna sigură de prozator, abi-
litatea de a aduna faptele într-un mare simbol. Dănilă
este un medic priceput şi loial, el vrea să vindece
satul nu numai de turbare, dar mai ales de spaima de
turbare, înţelegând că sminteala oamenilor este o
boală mai gravă. Doctorul este îndrăgostit de excen-
trica, demonica Florentina Firulescu care iese goală
în curte să se spele şi se lasă privită de piticul Ţea-
vălungă şi de Nicanor, băiatul care merge pe picio-
roange. „Domnişoara moaşă” organizează o vână-
toare pentru a distruge vieţuitoarele suspecte de tur-
bare din pădurile învecinate şi, apoi, aţâţă ceata de
oameni şi de câini împotriva doctorului Dănilă.
Doctorul o surprinde scăldându-se în râu şi vrea să
se apropie de ea, însă femeia, cuprinsă de inexplica-
bila ură, îl dă pe mâna vânătorilor, declarându-l
molipsit de turbare. Isteria moaşei, mirarea, singură-

tatea bărbatului, frica şi, în cele din urmă, nebunia
generală sunt notate cu fineţe. Doctorul încearcă să
se apere, apoi renunţă şi este împins în Dunăre şi
sfârtecat de câini.

•
Formula epică şi conflictele din F şi Vânătoa-

rea regală continuă în O bere pentru calul meu
(1974). Personajele sunt cele cunoscute: Moise,
Celce, Don Iliuţă, Ţeavălungă, Nicanor, Sevastiţa,
Tică Dunărinţu şi, în planul îndepărtat, Gălătioan,
Calagherovici şi Horia Dunărinţu. Nume noi în
acest scurt roman sunt Oprică Mititelu, cârciuma-
rul satului, Gelu Fruntelată, un uriaş cu braţul vân-
jos şi capul dur, nevasta lui, Pitulicea, moaşa clan-
destină a satului, şi calul Mişu care are har divina-
toriu şi darul vorbirii. 

Calul este proprietatea lui Moise, dar Iago din
Pătârlagele nu-i pricepe limbajul. Singura care se
înţelege cu năzdrăvanul Mişu şi-i tălmăceşte vor-
bele este baba Sevastiţa. Cartea, cu multe elemente
rămase din naraţiunile anterioare, se organizează
ca o alegorie şi are aceeaşi deschidere spre simbo-
lurile existenţei sociale. 

În pânza complicată a întâmplărilor şi a vorbe-
lor care se contrazic, descifrăm desenul cunoscut:
Tică Dunărinţu caută să descopere adevărul despre
tatăl său şi spionii săi (martorii sau numai comen-
tatorii evenimentelor trecute) îi dau veşti contra-
dictorii. E dificil de precizat cine este naratorul
pentru că, aici, mai mult decât în cărţile precedente,
vorba trece din gură în gură, istoria este povestită
de nişte indivizi cu mintea sucită şi febrilă. 

D.R. Popescu foloseşte, de regulă, următoarea
schemă: „Nicanor: Sevastiţa mi-a spus: să mer-
gem, i-am zis lui Moise, să-l vedem pe Celce” sau:
„Nicanor: nu întâmplător a venit Moise cu Mişu la
cârciuma lui Oprică Mititelu, mi-a zis Don Iliuţă,
şi i-a spus şi lui Ţeavălungă ca să audă şi
Moise”..., de unde se vede că a (istoria, fapta,
vorba spusă de cineva) nu ajunge la b (receptor, în
cazul de faţă Tică Dunărinţu) decât după ce trece
prin imaginaţia şi limbajul a trei sau patru inter-
mediari. 

O caracteristică a indivizilor din prozele lui
D.R. Popescu este că toţi fabulează, duc vorba de
colo-colo, anunţă dezastre (decese) şi, apoi, le con-
testă, sar dintr-un timp în altul şi spun rareori ce
gândesc cu adevărat. Adevărul iese, când iese, din
suma acestor confesiuni sucite şi neîncheiate. Per-
sonajele cele mai pregnante formează o familie de10
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mitomani situaţi la jumătatea drumului între crimă
şi inocenţă. 

În O bere pentru calul meu faptele ar fi urmă-
toarele: Moise cumpără un cal de la târg în scopul
de a da de urma lui Horia Dunărinţu pe care îl
caută, se ştie, şi fiul său, Tică. Raţiunea lui Moise,
suspectat de a-l fi lichidat pe colegul său, este sim-
plă: să arate celor care îl bănuiesc de o crimă odioasă
că nu are niciun amestec şi, dacă descoperă cada-
vrul, să aibă, în fine, certitudinea că adversarul său
e mort. Mişu, calul, vorbeşte şi oamenii din Pătâr-
lagele şi din împrejurimi se închină şi fac rugăciuni
în faţa lui. 

Cartea se deschide, de altfel, cu înfăţişarea unei
procesiuni. O femeie sărută copitele calului, îşi
pune ţărână în cap şi se boceşte („vai de mine ce
păcătoasă sunt, vai ce nenorocită sunt”), alta îşi
scoate hainele şi le aşterne, biblic, înaintea lui
Mişu, socotit animal sacru. Mişu este, bineînţeles,
un pretext, un oracol programat, manipulat, un sim-
bol, în fine, luat din basm şi adus în furnicarul de la
Pătârlagele. Baba Sevastiţa, vestala, traduce vorbele
calului, dezvăluind, în felul acesta, istoria ocultă a
satului, cu dispariţii, crime, trădări, complicităţi
nelămurite. Aflăm, acum, că Ţeavălungă Costică a
avut un frate geamăn, Liviu, şi din pricina lui a stat
nevinovat 13 ani la puşcărie. Ieşind de acolo, i-a
tăiat gâtul cu secera. Moise îl scăpase de o nouă
detenţie şi Ţeavălungă este, acum, omul lui Moise.
Apare ulterior bănuiala că, în fapt, Liviu omorâse
pe fratele său Costică, şi, deci, cel care se dă drept
Costică Ţeavălungă este în realitate fratele impos-
tor, delatorul, ucigaşul Liviu Ţeavălungă. Faptele
trimit, din nou, la un mit biblic (Cain şi Abel)
degradat în circumstanţele existenţei de la Pătârla-
gele. Cine a ucis pe cine şi din ce pricini? Cine este
supravieţuitorul? Ucigaşul ia, poate, identitatea vic-
timei, Cain a devenit Abel.

Tema confuziei dintre inocenţă şi culpabilitate
este împinsă în acest plan. Linşarea doctorului Dănilă
mai este o dată povestită, ca şi istoria, mai veche, a
omorârii lui Păun, relatată în F. Celce nu poate să
moară, putrezeşte în pat, are coşmaruri şi, când
Moise se duce să-l întrebe de mormântul lui Horia
Dunărinţu, nu vrea să vorbească. Alt simbol. Celce
este păcătosul nepocăit, blestemat să agonizeze la
infinit. Sunt reluate şi întâmplările din Câmpuleţ
(dispariţia profesorului Haralamb, dispariţia gelosu-
lui Patriciu). Haralamb este un om onest, cu scaun la
cap, din familia morală a învăţătorului Horia Dună-
rinţu. El se opune măsurilor represive luate de stân-

gista, fanatica Anişoara Caramalis împotriva eleve-
lor de la şcoala hortiviticolă. Dispare, după un timp,
fără urmă (toate acestea le ştim din cartea precedentă)
şi cazul lui este din nou povestit. Se lămureşte ceva?
Doar faptul (şi aceasta va fi regula) că dramele
mărunte, izolate duc spre acelaşi mecanism şi că în
centrul lui stă dorinţa scelerată de putere a unor indi-
vizi ca Gălătioan. Don Iliuţă vorbise de rău pe
Guguş tiuc (simbolul puterii dogmatice) şi este
urmărit, dar scapă ascuns într-un clopot (refugiu
simbolic). Doctorul Dănilă aflase ceva despre omo-
rârea lui Calagherovici şi aşa se explică linşarea lui.
Cârciumarul Oprică Mititelu, aliat cu Moise, făcuse
denunţuri împotriva lui Horia Dunărinţu şi se spo-
vedeşte, acum, în faţa preotului Izidor. El are un
maculator în care a notat totul şi acest fapt neliniş-
teşte pe prudentul Moise. Calul Mişu, care dezvăluie
prin gura Se vas tiţei dedesubturile unei istorii tene-
broase, devine primejdios şi Oprică, Fruntelată şi
Moise vor să se debaraseze de el. Îl împing, întâi,
într-o mlaştină, pentru a-i verifica puterile suprana-
turale, apoi îl ucid şi-i dau carnea la porci. Această
mişcare a maselor superstiţioase este bine sugerată
în carte. Aruncarea în mlaştină (scena repetă într-o
oarecare măsură pe aceea din Vânătoarea regală:
uciderea doctorului Dănilă) are şi ea o valoare sim-
bolică. Imaginea epică, în datele ei materiale, este
remarcabilă: calul e atacat de lipitori în apa stătută,
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putredă şi, pe margine, indivizii care până atunci îl
adoraseră şi-i trimiseseră scrisori în care notau păca-
tele şi dorinţele lor, privesc acum cu bucurie chinu-
rile animalului...

Romanul se încheie aşa cum începuse: nicio
revelaţie în privinţa conflictului central, doar o
sumă de detalii care adâncesc secretul dispariţiei
lui Horia Dunărinţu. Întâmplările nu au ordine şi
nu au, totdeauna, nici semnificaţie. Prozatorul
însuşi recunoaşte (printr-unul din naratorii săi) că
nu faptele în sine contează, ci altceva, şi anume
ceea ce cred indivizii despre ele. O idee pe care o
întâlnim şi în cărţile de până acum, şi în cele care
urmează: „Toate astea sunt întâmplări, fapte – şi
întâmplările n-au nicio importanţă, ele sunt cum
ar zice Nicanor indiferente, nişte mişcări, nişte
poveşti (şi poveşti au mai fost şi-or să mai fie),
importante nu sunt aceste întâmplări, că Horia e în
cutare mormânt, că Ţeavălungă Costică a băgat
secera în gâtul lui frati-său: contează ce credem
noi despre ele, de le uităm sau nu, de zicem că-s
bune sau le blestemăm, de-o să asmuţim şi noi câi-
nii pe doctori sau nu, de în sufletul nostru le trecem
la bine sau la negru. Omul, la urma urmei, nu e
decât o cruce de oase.”

•
La capătul acestor cărţi care fac o navetă impre-

vizibilă între un prezent nesigur şi un trecut plin de
enigme, putem să vedem mai clar scenariul epic şi
adâncimea simbolurilor. Este limpede, după felul
cum se desfăşoară naraţiunea, că D.R. Popescu a
scris, întâi, un roman (F) în care a concentrat un
număr de destine şi de întâmplări şi a revenit, apoi,
la ele cu noi amănunte, fără a mai păstra o cronolo-
gie strictă. Naratologii numesc acest procedeu bazat
pe reluări succesive, reveniri, acumulări epice,
principiul seriilor deschise (o bună analiză face, în
acest sens, Mioara Apolzan în Casa ficţiunii, 1979).
În limbaj mai simplu, asta înseamnă că nicio istorie
narată nu este închisă şi, în ansamblu, naraţiunea se
constituie prin acumulări nesfârşite de mici nara-
ţiuni adiacente. 

Epicul proliferează în pagină şi autorul nu inter-
vine în text, nu ordonează şi nu ju decă faptele. Este
vorba de o tehnică narativă şi ea ar putea fi numită
tehnica proliferării dezordonate, deliberat gândită
în acest sens şi, din fericire, infidel aplicată în nara-
ţiune, pentru că, altminteri, nu ar exista un sens
major al faptelor şi totul s-ar prăbuşi într-o anecdo-
tică măruntă. 

Principiul este că naratorii nu cunosc decât o
parte din adevăr şi punctul lor de vedere este fatal-
mente subiectiv. Este o primejdie în această înmul-
ţire haotică a celulelor epice (vizibilă în O bere pen-
tru calul meu şi, în parte, în Ploile de dincolo de
vreme şi Împăratul norilor), însă, pe spaţii mari,
naraţiunea lui D.R. Popescu îşi fixează liniile şi îşi
impune temele, simbolurile şi tipologia.

Câteva se repetă. Este, înainte de orice, tema
istoriei impure şi a omului ca labirint într-o istorie în
care valorile morale se amestecă în aşa măsură, încât
„toate sunt văzute invers, întâi moartea şi apoi
viaţa”. Ideea lumii pe dos, veche în literatură, este
urmărită într-o lume acut politizată, destructurată
social şi debusolată moral. Este, apoi, motivul pân-
dei şi, în legătură cu ea, circulă în cărţile lui D.R.
Popescu numeroşi observatori, spioni, martori min-
cinoşi ai adevărului. Unul stă într-un pom, altul
umblă pe picioroange, al treilea stă ascuns în ierburi,
totdeauna este de faţă un pândar care observă şi
înregistrează gesturile indivizilor... Impresia este că
în spaţiul de la Câmpuleţ şi Pătârlagele domneşte
suspiciunea şi guvernează delaţiunea. De aceea, toţi
indivizii sunt, potenţial, criminali, pentru că niciun
comportament nu mai este normal şi niciun semn nu
mai este sigur. Romanele lui D.R. Popescu sunt
pline de indivizi bizari de felul lui Francis, circarul,
oameni care par nebuni şi, de multe ori, sunt înţe-
lepţi (Don Iliuţă, baba Sevastiţa, bătrânul Gălătioan,
Dimie, Nicanor, Solomon Pexa). Lângă ei se află o
altă categorie: fiinţele diabolice şi brutale, micii
fanatici corupţi, intriganţii de provincie, profitorii
revoluţiei (Celce, Ică, Moise, Gălătioan, Florentina,
Dolângă, Brânzaş, Logofet etc.). Unii dintre ei ago-
nizează la propriu şi la figurat: Celce nu poate să
moară, Moise este un strigoi într-o lume care nu-l
primeşte... N-a trecut neobservată repetiţia acestei
teme (tema priveghiului), prilej pentru a studia tra-
gicul şi grotescul, căci, încă o dată, nicio noţiune nu
rămâne pură, moartea (tragicul) suportă agresiunea
trivialului şi a mistificaţiei.

Romanele din ciclul F formează o întinsă şi sub-
stanţială parabolă, cu punctele de vârf în F şi Vână-
toarea regală. Ea impune în proza noastră un stil, o
viziune epică (în care toate valorile şi toate catego-
riile se amestecă), un mod de a nara şi, cum am spus
deja, un spaţiu imaginar inconfundabil.

(Scriitori români de azi, vol. IV, 1989)



Prinşi în nebunia cotidiană: delaţiuni, intercep-
tări, arestări, într-un climat de agresivitate, ură şi
mitocănie, se ignoră sau chiar nu se ştie că în acest
spaţiu, în afară de procurori, hoţi şi cătuşe, mai există
câteva personalităţi care, în anii cei mai grei, au res-
tabilit legătura cu marea noastră literatură interbelică
şi au păstrat demnitatea profesiei de scriitor. D.R.
Popescu face parte dintre numele de referinţă. 

Privindu-i opera din raft şi repetându-i numele,
nu mă pot nicicum obişnui cu gândul că, iată, a
ajuns octogenar, când abia zilele trecute jucam şah
şi fotbal, la care era foarte bun. Cum nu mă pot obiş-
nui cu anii mei şi cu neajunsurile care au venit
împreună cu ei, cu „aşa trebuie să fie la aceşti ani”,
cum ne şopteşte Resemnarea... a celor care n-au des-
coperit relaţia dintre muncă şi lon gevitate. Iar câtă
vreme îi pot citi textele în diverse publicaţii, îi găsesc
cărţile în librării, ştiu că totul e în regulă. 

De D.R. Popescu am auzit încă din primul an de
Medicină. Se spunea atunci că un student, după,
cred, doi ani de Medicină, a trecut la Filologie şi
s-a consacrat literaturii. Nu se făcea nicio aluzie,
încă nu scrisesem un rând, mă mulţumisem să frec-
ventez dife rite cursuri ale unor nume mari din Clu-
jul universitar şi să privesc plimbările câtorva care
astăzi au devenit statui, fără de care oraşul pare de
neconceput. 

Pe D.R. nu l-am prea cunoscut până mi-a ajuns
şef la „Tribuna”, dar l-am citit cu foarte mare aten-
ţie şi mi-au plăcut prospeţimea prozei sale, noncon-
formismul şi aerul de nou, de altceva decât ne obiş-
nuise proza la modă în acei ani. Zilele săptămânii şi,
mai ales, nuvela sa Leul albastru au fost momente
importante în proza, dar şi în mentalităţile acelui
timp, în care cenzura şi „indicaţiile” partidului func-
ţionau la „cea mai înaltă tensiune”, pentru a cita ti -

tlul unui roman ce făcea parte din lecturile obligato-
rii ale elevilor şi studenţilor. Pe atunci, orice succes
adevărat era un teritoriu de cucerit pentru toţi, un
pas înainte pentru desprinderea literaturii de realis-
mul socialist, un succes în „lărgirea ochilor plasei”,
cum spunea celebrul poet rus Evtuşenko, foarte la
modă în lumea celor ce înfruntau cenzurile. 

Era ciudat că în Clujul universitar de atunci nu
simţeam cu atâta intensitate brutalitatea politicii,
deşi unii dintre colegi erau luaţi din cămin sau
„avertizaţi“ într-o clădire de tristă celebritate de pe
strada Traian, unde şi eu am fost dus în ziua în care,
la Lancrăm, era înmormântat poetul Lucian Blaga.
Cei tineri simţeau de departe schimbarea ce avea să
aducă literatura pe locul ce i se cuvenea; schimbare
la care a contribuit decisiv generaţia ’60 din care,
iată, au mai rămas foarte puţini. Mi-e imposibil să
uit observaţia poetului şi profesorului Theodor Spe-
ranţia, venit parcă dintr-un alt veac, cu plete albe,
lavalieră, costum negru, demodat: „Se răsâpeşte
vechea poezie...”

N-ar fi cinstit să spun că între mine şi D.R. a
fost, în redacţie, o mare prietenie, dar întotdeauna a
fost şi am fost sportiv, i-am preţuit proza şi teatrul
nonconformist, nota deosebită şi partea de nou care
l-au ridicat foarte sus, nu numai în literatură, dar şi
în viaţa socială. 

Astăzi, aş îndrăzni să spun că suntem cu adevă-
rat prieteni. Cel puţin, aşa se vede din banca mea de
unde îl îndemn să privească şi să trateze cum se
cuvine invazia noilor activişti cu cărţi şi carnete de
partid, a „ţuţărilor“ diverşilor puternici ai clipei,
care au înjosit profesia de scriitor. Sunt mulţi şi gălă-
gioşi, dar nu au decât prezent. 

La foarte mulţi ani cu sănă tate!
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iarna leului albastru*
Acad. Augustin Buzura

* Articol apărut în volumul „Leul albastru“ (Editura Academiei Române), publicat cu acordul autorului



La sfârşitul anilor cincizeci ai secolului trecut,
D.R. Popescu era, indubitabil, unul dintre pionii
îndrăzneţi ai înnoirii prozei române. E drept, alături
de câteva alte nume, precum Sorin Titel, Fănuş
Neagu sau Nicolae Velea. Dar tinerelul de la Cluj,
redactor al celei mai europene şi mai nonconformiste
reviste – faţă de asprele comandamente sovietice –
„Steaua”, aflată sub direcţia celui ce va deveni pri-
mul, realul dizident cultural, A.E. Baconsky, era, cu
siguranţă, cel mai îndrăzneţ şi cel mai talentat. Avea,
în curând, să producă evenimente, dacă nu chiar
reale scandaluri literar-politice în epocă; în acei ani,
totul se lega de politică, iar tot ce implica politica
era şi provoca o înaltă cotă de risc. Se înţelege, un
risc politic, mai ales.

Leul albastru şi Vânătoarea regală au fost aceste
titluri ce au provocat valuri literar-politice care au
depăşit malurile Crişului şi au implicat şedinţe fur-
tunoase în Capitală, conduse de cerberi încruntaţi de
la CC. Tot aşa cum volume de nuvele, precum
Umbrela de soare şi altele, îl poziţionaseră pe tână-
rul autor pe cele mai înalte locuri ale tinerilor scrii-
tori. Loc şi poziţie, în ciuda anilor ce vor veni şi a
schimbărilor ascunse sau evidente de mentalitate,
care au urmat – post-stalinismul, ca şi întreaga
epocă comunistă au trăit, orice s-ar spune, şi astfel
de mişcări tectonice! – pe care D.R. şi le-a păstrat;
şi am putea spune cu deplină îndreptăţire, le-a
cimentat, le-a sacralizat printr-o fervoare neobosită
a marelui său talent de prozator şi dramaturg. În ultima
vreme, şi de publicist, mai exact, de eseist fabulato-
riu, capabil de exerciţii ideatice surprinzătoare, cu iz
ironic şi alegoric, peripluri savuroase, profund ine-
dite în universul marelui Brit.

În anii şaizeci, apoi şaptezeci, am fost împreună
colegi şi cumva rivali, dacă două naturi profund
diferite, secretând stilistic şi tematic opera fără nicio
înrudire aparentă, născute din soluri culturale abso-
lut divergente, pot rivaliza într-un fel. De altfel,
poate şi faptul că ne aflam ambii – Domnia Sa şi
subsemnatul – în două localităţi perfect, indubitabil
distincte: vorbesc de Cluj, capitala Ardealului, şi
Bucureşti, cea a Valahiei, a fost poate şi a stat la ori-
ginea acestei rivalităţi. Nu am intrat însă niciodată în

polemică, iar în perioadele care s-au succedat
cumva, când eu şi apoi el am avut o oarecare influ-
enţă literară, nu ne-am grăbit, cum se întâmplă pe
aici, pe plaiurile noastre, şi azi, în plină şi cam anar-
hică libertate socială, să ne călcăm pe bătături.

Un semn, poate, al acestei tacite şi susţinute
rivalităţi amiabile a fost şi faptul că în anii nouăzeci
am fost primiţi ambii, în aceeaşi zi, sub cupola Aca-
demiei Române. Odată cu romanul F, mai ales, dar
şi cu altele, D.R. Popescu a devenit, indubitabil,
unul dintre maeştrii prozei române postbelice, artist
desăvârşit, profund original, al unei coloraturi
expresioniste în epica amplă, cu portrete şi personaje
ce mătură şi însufleţesc întreg arealul contemporan,
sud-american, mai ales, cu o ramă multiplicată în
zeci de variante, capabile de a exprima nesiguranţa
şi simbolistica clătinătoare, înalt expresivă, a psiho-
logiei şi psihologiilor contemporane. Cu siguranţă,
oricâte valuri de mentalităţi culturale vor năpădi
solul prozei române – noul roman, structuralismul
sau fel de fel de textualisme, postmodernisme etc. –,
nimeni şi nimic nu vor putea ignora şi nici ocoli
opera lui D.R. Ea face parte dintr-o experienţă
expresivă profundă a prozei noastre, şi nu numai, o
valoare ce se va adăuga panteonului încă recent
românesc al romanului, o oglindă nu numai a simţi-
rii şi a firii româneşti subcarpatice, o capacitate
esenţială a noastră de a provoca misterul care ne
ascunde, cum ar fi spus Lucian Blaga.

Ne bucurăm să aflăm cu noi şi alături, nu rareori,
încă o dată, un pion al experienţei epice autentice,
reale, capabil până în ultimul ceas – în felul său, de
o rară discreţie şi modestie a persoanei – să ducă
povara unei biografii luptătoare în vremuri barbare
şi pe aceea a unor obsesii fertile, esenţiale. Să su -
porte încă o dată, cu un zâmbet aproape timid şi, nu
rareori, ironic, noul carnaval social, cu întregul său
cortegiu de noi absurdităţi, crime şi ciudate barbarii.
Care, încercăm încă o dată să ne convingem, ţin de
blestemul sau, dacă vreţi, de profeţia blestemată a
acelei bijuterii lucrate şi de boierul Bazil Alecsandri,
numită Mioriţa. 

La mulţi ani, prietene, şi încă o dată... curaj! Şi
multă, multă şi viguroasă sănătate!
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la o aniversare*
Acad. Nicolae Breban

* Articol apărut în volumul „Leul albastru“ (Editura Academiei Române), publicat cu acordul autorului



În perioada anilor ’70-80, în casa noastră, numele
scriitorului D.R. Popescu a fost evocat de multe ori,
fie ca subiect al discuţiilor purtate de  profesorii de
limba română, soţia mea fiind printre ei, fie ca
diverse comentarii pe marginea cărţilor prozatoru-
lui, citite de noi. 

Ştiam câte ceva despre scriitorul D.R. Popescu
şi înaltele sale poziţii în lumea atât de selectă, dar şi
de colorată şi controversată a scriitorilor, şi nu
numai. Dar ceea ce m-a frapat cel mai mult la maes-
trul D.R. Popescu, cunoscut de mine, în acea pe -
rioadă, numai din scrierile şi poziţiile sale, a fost
tocmai „neînţelesul”. 

Între ceea ce scria D.R. Popescu, referindu-mă la
romanele Viaţa şi opera lui Tiron B sau Vânătoa-
rea regală (pentru că nu puteau fi citite toate), cu
întreaga lor  frescă socială rurală sau urbană, con-
troversată, contorsionată, subtilă (mă refer numai la
descrierea perioadei colectivizării) şi complexă şi
„înaltele sale poziţii” în lumea breslei şi în lumea
politică de sfârşit de epocă comunistă, m-au deter-
minat să fiu mai „atent”, în ceea ce priveşte studie-
rea şi cunoaşterea „personajului” lumii româneşti,
D.R. Popescu.

Când spun că lecturile din D.R. Popescu, puţine
sau multe (atâtea câte mi-a permis timpul), m-au
făcut să fiu mai „atent” cu personajul D.R. Popescu,
a fost departe de mine gândul să mă aplec, din motive
de bun simţ şi competenţă, asupra operei sale literare
vaste şi diverse a maestrului.

Fascinat de scriitorul D.R. Popescu, în acea
vreme, mi-am pus întrebarea firească: cum este
omul de (cu) carte D.R. Popescu ca personaj al
lumii româneşti?

Peste ani, după 1990, şansa de a fi colegi la Aca-
demia Română şi de a colabora îndeaproape, timp
de mulţi ani, împreună, Domnia Sa ca director gene-
ral al Editurii Academiei Române, eu ca secretar
general, mi-a oferit privilegiul să-l cunosc pe
omUl D.R. Popescu, să-l descopăr pe omUl cU
(de) mUltĂ cArte d.r. popeScU.

Se spune, din practica managerială, faptul că
este dificilă conlucrarea, colaborarea cu artiştii, lite-
raţii şi alţii din zona artelor, dificultate generată de
„caracterul” complex, contradictoriu al acestora.
Colaborarea mea cu maestrul D.R. Popescu, mai
mult decât excelentă, mi-a oferit surpriza constatării
faptului că generalizările, în anumite cazuri, nu sunt
acoperitoare. Dar, pentru a fi mai  concret, apreciez
că puţini oameni, în îndelungata mea activitate
managerială, am întâlnit asemenea maestrului D.R.
Popescu. Mirajul  societăţii bucureştene, succesul,
aureola nu l-au schimbat pe D.R. Popescu, a rămas
cu acelaşi suflet bun şi curat pe care l-a moştenit de
la părinţii şi ţăranii săi din Păuşa-Bihor, acelaşi om
cu frică de Dumnezeu, om de cuvânt, sincer, drept,
deschis, generos, corect, caracteristici din ce în ce
mai rare în lumea românească de azi, şi cu atât mai
mult, în cea scriitoricească. Dacă te-ai înţeles un
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lucru cu D.R. Popescu, acesta aşa rămâne, indiferent
de  conjuncturi, relaţii, vorbe. 

Este omul cuvântului dat. Este omul cuvântului
respectat. Este omul care-şi respectă atât cuvântul
său, dar şi cuvântul interlocutorului, fapt din ce în ce
mai greu de întâlnit în „înalta” societate de la noi. 

Nu de puţine ori, şi nu în rare împrejurări, repet,
în îndelungata noastră colaborare, a trebuit să-i
spun: „Maestre, asta nu se poate, în cazul de faţă nu
pot să vă rezolv această problemă”. Mi-a mulţumit
frumos, simţindu-i sinceritatea răspunsului, pentru
sinceritatea refuzului meu.

Şi poate ar fi mai multe de spus despre OMUL
D.R. Popescu. Dacă  încerc să-l citesc comparativ,
OMUL/SCRIITORUL, atunci, ajung, din nou, la o
nouă problemă. 

D.R. Popescu – OMUL nu seamănă cu niciun
personaj creat de D.R. Popescu – scriitorul; el –
OMUL – nu este nici comic, nici tragic, nici drama-
tic, precum eroii săi din piesele de teatru, romanele
şi nuvelele sale. 

D.R. Popescu, OMUL, este un om, un coleg, un
colaborator firesc, normal, chiar agreabil, destins  şi,
nu de puţine ori, cu manifestări sufleteşti delicate,
atunci când îl cunoşti mai bine, mai de aproape. 

Încercând să-l sintetizez pe D.R. Popescu –
OMUL, repet, aşa cum l-am citit eu, nu reuşesc să o
fac mai bine decât a făcut chiar el însuşi în, poate,
cel mai izbutit roman din cele câteva pe care le-am
citit Boul şi vaca, în care D.R. Popescu – SCRII-
TORUL spune: „Şi cei care îndrăzniră să afle cine
râdea, nevenindu-le să creadă în minunea grădinii
care râde, se convinseseră de o minune şi mai
mare..., jurând că auziseră cu urechile lor cum râd
florile de cireş şi de gutui, de măr şi  cum râd şi
cireşele coapte şi nucile, şi frunzele şi crengile”,
pentru că D.R. Popescu, atât OMUL  cât şi SCRII-
TORUL, în întreaga sa viaţă a ştiut să se bucure de
splendoarea florilor şi fructelor din grădini şi din
oameni şi să plângă cu lacrimi amare tot ceea ce,
pentru el, nu este frumos, delicat şi onest în om şi în
societate: ecce Homo.
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În trecerea-i neîntreruptă, timpul ne domină
copleşitor pe toţi şi toate, lăsându-şi urmele fără în -
durare. Este o realitate tulburătoare şi, de aceea, ne
oferim, adeseori, liniştitoare automângâieri. Prin
recurs la puterea metaforei, spunem, când argumen-
tele ne susţin, că cineva „a luat în stăpânire timpul”,
adică a schimbat întrucâtva raportul de dominaţie.
Cum este posibilă o astfel de minune? Apelând la
mijloacele cunoaşterii, creaţiei şi acţiunii, care în -
găduie omului să se autoinstituie în timp, prin opera
şi faptele sale. Este o şansă de a pune o altă ordine,
valorică şi personalizată, în matca timpului, înfrun-
tându-i, cumva, trecerea inexorabilă.

O asemenea şansă şi-a oferit-o eminentul scrii-
tor, Dumitru Radu Popescu, încât la fastul moment
aniversar ce i s-a dat, îşi primeşte oaspeţii în templul
spiritualităţii sale, unde le oferă daruri dintre cele
ce, potrivit gândului platonian, sunt zămislite întru
frumos, fiind singurele lucruri nepieritoare la înde-
mâna muritorului. 

De la de butul editorial (1958) cu volumul de
schiţe şi nuvele Fuga, la ultimul eseu, pe care i l-am
citit, Tragedia verişanilor mioritici („Pro Saecu-
lum“, nr. 1–2/2015), marele sărbătorit s-a exercitat,
cu virtuozitate unică, în diferite genuri ale artei lite-
rare. Nuvelist, romancier, dramaturg, scenarist de
film, eseist, Dumitru Radu Popescu a înscris defini-
tiv în ansamblul culturii româneşti o bogată şi
impresionantă operă literară, care a atras atenţia
publicului cititor, încă de la primele aparţii. 

O enumerare aleatorie şi, evident, lacunară a
unora dintre cele mai semnificative titluri din în -
tinsa şi complexa creaţie literară a lui Dumitru
Radu Popescu reţine nuvelele Duios Anastasia tre-
cea, Somnul pământului, Dor, Umbrela de soare,
Ploaia albă, Mări sub pustiuri; romanele Vânătoa-
rea regală, F, Podul de gheaţă, Cei doi din dreptul
Ţebei, Ploile de dincolo  de vreme, Împăratul nori-

lor; piesele de teatru Aceşti îngeri trişti, Piticul
din grădina de vară, Pisica în noaptea Anului Nou
etc. Acestea, împreună cu numeroase alte creaţii
ale prozatorului, configurează o lume complexă şi
tensionată, în care se confruntă tipuri şi destine
umane angrenate într-o luptă acerbă, adeseori
absurdă peste care arareori adie credinţa că dra-
gostea are puterea de a că lăuzi personajele către
ideea salvatoare. Dis cursul narativ contu rează
imaginea unei existenţe umane labirintice, învă -
luită de umbrele întunericului. Ni se pare că deco-
dificarea simbolurilor şi a sensului imaginilor din
care se încheagă structurile narative ale creaţiei la
care ne referim este facilitată de mărturia autoru-
lui însuşi, ceea ce înlesneşte hermeneutica recep-
tării operei. 

„Mă obsedează demult – se destăinuie Dumitru
Radu Popescu – ideea labirintului ca spaţiu al lip-
sei de raţiune unde monstrul înghite flămând vieţi
şi oameni (...). Întortocheatele sale căi erau o pre-
judecată că la umbra întunericului totul era posibil.
A fost nevoie de o dragoste, de un fir de aţă ca
acest imperiu al nopţii să cadă; a fost nevoie de
cunoaştere, de raţiune (...) ca monstrul să fie răpus.
Libertatea vine dintr-o idee, întunericul a fost
învins de o idee. Şi, fi indcă ideile se adună în cărţi,
văd întunericul labirintului spulberat de lumina
unei cărţi” (Virgule, Cluj-Na poca, Editura Dacia,
1978, paginile 240–241).

Prin recurs la arhetipuri, resemnificarea unor
mituri celebre, Dumitru Radu Popescu încearcă să
răspundă unei acute interogaţii perene, privind ieşi-
rea din labirintul istoriei şi cucerirea tărâmului ade-
vărului, binelui şi libertăţii. În această ne curmată
aventură a spiritului, proza lui Dumitru Radu Popescu
dezvăluie, cu un realism fără menajamente şi umor
ce atinge, uneori, zonele cinismului, o existenţă
umană cuprinsă de o recurentă degra dare.  

Fugit irreparabile tempus
Marin Aiftincă*

* Profesor, secretar ştiinţific, Secţia de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie
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La fel ca în cazul oricărei creaţii artistice au -
tentice, opera lui Dumitru Radu Popescu exprimă în
formă estetică un adevăr despre emoţiile şi sen -
timentele pe care le trăim în preajma celor din ju rul
nostru, ceea ce reconfirmă virtutea cognitivă a artei.

În legătură cu valoarea artistică şi estetică a
creaţiei literare a sărbătoritului, s-au pronunţat cri-
tici şi istorici literari de marcă, încadrându-l în
orientări şi stiluri de creaţie, analizându-i registrele
tematice, procedeele şi tehnicile literare, căutându-i
modele şi precursori în domeniu. I s-a de limitat, ast-
fel, locul în literatura română, lăsând deschisă posi-
bilitatea reevaluărilor ulterioare. 

Dincolo, însă, de aceste aspecte definitorii, este
nimerit să mai adăugăm o idee semnificativă: desă -
vârşirea personalităţii devine realizabilă atunci când
omul pune în serviciul societăţii maximul de energie
cu care este în zes trat. Fi reşte, în cazul de faţă, esenţa
vieţii personale a lui Dumitru Radu Popescu este
cuprinsă în cărţile sale şi poate fi înţeleasă deplin
prin ele. Dar, la fel de important este şi faptul că
scriitorul nu s-a retras în universul artei sale; el s-a
dăruit şi se dăruieşte binelui, acţiunii în slujba cultu-
rii şi, evident, a comunităţii umane în ansamblu. 

A fost redactor şi apoi conducător al unor impor-
tante reviste culturale, pre cum „Contemporanul”; a

acţionat în fruntea unei Asociaţii scriitoriceşti şi
apoi ca preşedinte al breslei scriitorilor din România
(1981–1989); în prezent, academicianul Dumitru
Radu Popescu conduce Editura Academiei Române,
îndeplinind un rol deosebit în promovarea cărţii şti-
inţifice, a culturii româneşti şi universale. 

În toate poziţiile sociale deţinute, inteligenţa şi
raţionalitatea lui şi-au continuat opera pragmatică,
completând-o pe cea literară. Ambele dimensiuni
ale prezenţei sale în lume au beneficiat de conduce-
rea corectă şi prudentă în viaţă, sprijinite de caracte-
rul său cinstit şi demn. Pentru că, probabil, nu a uitat
cuvintele din Cartea lui Iov, cum că „Mânia ucide
pe cel nerod şi turbarea omoară pe cel fără de
minte”.

Ştim că numai prin ceea ce dăruieşte, fiecare
înseamnă ceva. De aceea, am arătat foarte succint şi,
desigur, lacunar ceea ce a oferit, până acum, culturii
noastre, Dumitru Radu Popescu. 

Acum, la fericitul ceas aniversar pe care îl tră-
ieşte, bogatele şi excelentele roade ale spiritualităţii

sale îndeamnă gândul nostru să se alăture cu dra-
goste tuturor celor ce-l preţuiesc şi-l iubesc, pentru
a-i ura, în continuare, mulţi şi rodnici ani, întru
bucuria creaţiei şi a vieţii.
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L-am „descoperit” pe D.R. Popescu înainte de
1989, ca elev, printr-o proză din manualul de limbă
şi de literatură română (Senin de august), urmată de
puternica Mări sub pustiuri. Eram, de pe vremea
aceea, suspicios faţă de temele ideologiei oficiale,
manipulate didactic, dar nu uit emoţia pe care Mări
sub pustiuri mi-a provocat-o (am realizat repede că
această scriere „de război” era departe de a fi un suc-
cedaneu propagandistic). 

Primul meu contact cu nuvela Duios Anastasia
trecea nu a fost livresc, ci prin intermediul ecraniză-
rii lui Alexandru Tatos, iar primele piese ale autoru-
lui mi-au devenit cunoscute prin emisiunile de Tea-
tru TV sau radiofonic. Ulterior, am intrat ca mulţi
alţi tineri ai epocii, în turbionul percepţiei „revizio-
niste” de după decembrie 1989, de care m-am des-
prins greu: D.R.P. devenise deja, pentru bună parte a
lumii noastre literare, scriitorul „important, dar ofi-
cial”, îndepărtat de la conducerea unei Uniuni a
Scriitorilor unde regimul îl instalase împotriva bres -
lei la începutul anilor ’80 (e adevărat că discreţia cu
care a străbătut anii ’90 i-a adus circumstanţe ate-
nuante din partea multor contestatari). Treptat, din
raţiuni de profesionalizare critică, dar şi din curiozi-
tate genuină, am început să-mi lărgesc orizontul lite-
rar în ce-l priveşte.

I-am citit bună parte din volume, în frunte cu
ciclul romanesc F şi continuând cu celălat mare
ciclu, Viaţa şi opera lui Tiron B. „Romane-anchetă”
şi incursiuni labirintice (cu deschideri simbolice) în
bolgiile istoriei recente, având în prim-plan „verigile”
epice din F, Vânătoarea regală şi Iepurele şchiop,
ele mi s-au impus drept realizări-reper. 

Romancierul îi datorează enorm nuvelistului, iar
modul în care îşi construieşte unele romane (prin
intermediul montajului de secvenţe cvasi-auto -
nome) arată un maestru al nuvelei. Cinematografica

Duios Anastasia trecea (reeditare în cheie grotescă a
tragediei Antigonei) e o capodoperă, ca şi alte scrieri
din anii ’60 (Ploaia albă, Dor, Leul albastru ş.a.).
Compuse pe o altă formulă, romanele de după Revo-
luţie (cel puţin cele pe care am apucat să le parcurg:
Dumnezeu în bucătărie, Paolo şi Francesca şi al
treisprezecelea apostol sau ceva mai recentul, şi mai
solidul Întoarcerea tatălui risipitor) nu mi-au mai
produs aceeaşi senzaţie: prea şarjate, prea strident-
demonstrative, în pofida unor merite importante şi a
mizelor puse în joc, ele m-au făcut să cred că acest
scriitor de prim-ordin al anilor ’60-’70 a dat ce avea
mai bun înainte de 1989, iar climatul de libertate a
expresiei (şi de indiferenţă marcată a receptării) nu
prea i-a priit. Prodigioasă, dar sensibil mai inegală
decât cea prozastică, opera dramatică nu e mai puţin
importantă (Piticul din grădina de vară, Pasărea
Shakespeare, Aceşti îngeri trişti sunt doar câteva
realizări de prim-plan).

O evidenţă devenită truism: D.R. Popescu este
cel mai faulknerian scriitor român, aşa cum alţii au
fost balzacieni, tolstoieni, dostoievskieni, zolişti,
proustieni, joyceeni, marquezieni... Primul volum
din F (F de la Faulkner, printre altele) a apărut în
acelaşi an (1969) cu cea mai valoroasă monografie
autohtonă despre autorul american (a lui Sorin Ale-
xandrescu). Este, să nu uităm, anul în care primul
preşedinte al Americii, Richard Nixon, vizita Româ-
nia. Yoknapatawpha, provincia imaginară a lui
Faulk ner, are un corespondent în triunghiul Câmpu-
leţ-Turnuvechi-Pătârlagele, o lume rural-urbană (rur -
bană!) cu reminiscenţe arhaice, scoasă brutal din
matca ei tradiţională. Iar compoziţia romanelor,
struc tura personajelor ş.a.m.d. sunt, şi ele, marcant
faulkneriene. Pregnantă, influenţa nu trebuie însă
absolutizată (există puternice legături de rudenie
literară şi cu realismul magic, cu prozatorii ruşi din

* Articol apărut în volumul „Leul albastru“ (Editura Academiei Române), publicat cu acordul autorului
**Lector universitar dr., Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti

Mări sub pustiuri. 
note despre literatura lui d.r. popescu*
Paul Cernat**



epocă sau cu naraţiunile lui Mircea Eliade şi Vasile
Voiculescu). Dincolo de orice consideraţii, definito-
rii sunt, pe de o parte, relativismul proliferant al per-
spectivelor (care complică progresiv romanele,
făcându-le câteodată greu de urmărit) şi, pe de altă
parte, obsesia structurilor de adâncime ale prozei şi
ale istoriei aferente, fie că e vorba de trauma celui
de-al Doilea Război Mondial, de dramele colectivi-
zării sau de dislocările tranziţiei postdecembriste. În
naraţiunile ex-centrice ale lui Dumitru Radu Popescu,
„legea nouă” se confruntă, pe viaţă şi pe moarte, cu
„legea veche” (tradiţia ancestrală, folclorică, arhaică
etc.), inocenţa cu vinovăţiile suprapuse, iar realis-
mul de suprafaţă se deschide către scenarii mitice
sau biblice. 

Dincolo de tragediile lumii moderne, se întrevăd
cu uşurinţă schemele tragediei antice greceşti. Există,
apoi, o cruzime care frizează, adesea, apocalipticul;
deşi comicul grotesc nu lipseşte, el nu face altceva
decât să potenţeze şi să sublinieze atrocitatea. Un
enorm sincretism al registrelor, procedeelor, temelor
e mobilizat în aceste scrieri dominate de obsesia cul-
pei şi a ascunderii/dezvăluirii ei. 

Mări sub pustiuri îmi pare a fi în acest sens, o
metaforă-cadru pentru întreaga literatură a lui
D.R.P., depăşind semnificaţia din nuvela propriu-
zisă. 

Este, înainte de orice, o metaforă a subconştien-
tului, fie el individual sau colectiv. 

O altă metaforă ar fi aceea a imensităţii fluide,
incontrolabile, dar vitale, care subminează teme -
iurile „tari”. Perspectivismul narativ extrem nu e
deloc gratuit, ca şi caracterul labirintic: el conţine, în
fapt, o „filosofie” care merită privită cu atenţie. O
filosofie în care distanţa dintre agresori şi victime
tinde să se estompeze, iar adevărul se pulverizează
(ca şi naraţiunea) într-o pluralitate deconcertantă de
adevăruri concurente. 

Unii comentatori mai noi s-au grăbit să găsească
o omologie între relativismul epic şi relativismul
etic, cu săgeţi biografice la adresa autorului „sub
vremi”. Însă lucrurile nu sunt deloc simple, cum
încearcă să le prezinte diferiţii procurori de serviciu.
Pentru a înţelege mai profund ce s-a întâmplat cu
noi în ultimele şase decenii, literatura problemati-
zantă a lui D.R.P. ne poate oferi o „cheie” potrivită. 

La 80 de ani, acest scriitor de vârf pare să fi ieşit
din zodia nefastă a revizionismelor est-etice, iar
opera sa e, din nou, înconjurată de preţuirea cvasi-
unanimă a confraţilor. Mă bucur să constat că începe
să i se facă dreptate. E şi acesta un semn că, inclusiv
în vremuri „relativiste”, de confuzie şi debusolare
axiologică, valoarea autentică rezistă, impune şi se
impune.

20
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Istoricul literar care încearcă să determine locul
prozei lui Dumitru Radu Popescu într-o tipologie a
prozei româneşti contemporane este pus în faţa unei
dileme. 

Din 1958, anul debutului editorial cu volumul
Fuga (schiţe şi povestiri), şi până acum, prozatorul
a acoperit întreg inventarul de specii al prozei, de la
cronica măruntă la ciclul epic, de la schiţă la roman,
de la povestire la nuvelă. Formula sa narativă s-a
schimbat şi se schimbă – insesizabil şi, totuşi, sem-
nificativ – cu fiecare carte, îndreptăţindu-ne să vor-
bim fie de conceptul fondului care-şi autogenerează
forma, fie de o programatică reinventare periodică a
scriitorului. 

Concomitent, Dumitru Radu Popescu scrie tea -
tru, scenarii de film, comentarii literare, articole
politice, pamflete şi, din când în când, chiar cronică
sportivă. O atare diversitate de preocupări şi de
modalităţi literare poate deconcerta pe istoricul lite-
rar, obligat să recurgă la formule definitorii, fatal-
mente aproximative şi reducţioniste, cea mai des
întrebuinţată fiind cea de „realism magic”, preluată
din inventarul romanului sud-american, dar prea
puţin adaptată unei tradiţii a prozei noastre, în care
intră, pe lângă basmul popular, Creangă, Sadoveanu
şi fantasticul eliadesc.

de la F la truman capote
Interesant, întâi şi-ntâi, este că publicul nu pare

derutat de politropia scriitorului, receptând texte de
facturi diverse, cu aceeaşi naturaleţe cu care acestea
sunt scrise. 

Căci prozatorul nu scrie sub imperiul vreunui
program sau a vreunei formule de împrumut.
Dumitru Radu Popescu, spuneam, nu este un dog-
matic al tehnicii narative, un prozator construit,
„făcut”, prizonier într-o metodă anchiloza(n)tă. El
scrie stăpânit, parcă, de o devorantă obsesie a

autenticităţii, căutând – paradoxal – un echilibru
„clasic” între poveste şi text, în ciuda meandrelor
unei naraţiuni parabolice, luxuriante. Textul este
baroc, fastuos, deoarece imaginaţia prozatorului –
şi, pe cale de consecinţă, poveştile şi personajele
sale – este fabuloasă. În cadrul textului, însă, exact
ca la Creangă şi Sadoveanu, limbajul, tropii şi
modalităţile narative sunt coerente şi motivate. Ca
dovadă, faptul că şi ele variază de la un ciclu la altul,
de la o etate narativă a autorului la alta. Căci, dacă
există metamorfoze pe orizontală, de la o ficţiune la
alta, există şi mutaţii pe verticală, subsecvente tre-
cerii scriitorului prin timp şi prin timpii prozei con-
temporane. E evident că, între Dumitru Radu Popescu
de dinainte de Leul albastru şi cel de după, ceva s-a
schimbat. La fel, între romancierul de dinainte de F
şi cel de după F. 

Prozele scurte din primii ani mergeau pe linia
realismului psihologic, cu fine intruziuni ale fanta-
sticului: un fantastic al „vero similităţii”, în
descendenţa lui Eliade. După Leul albastru, proza-
torul introduce auto referenţialitatea, ironia, burles-
cul. Simultan, romancierul sparge în F canoanele
naraţiunii realiste. Cum se întâmplă mai mereu în
asemenea situaţii, denunţarea unei retorici
generează ea însăşi o retorică, iar naraţiunea lui
Dumitru Radu Popescu dobândeşte acel timbru
inconfundabil pe care-l păstrează până astăzi, fie că
vorbeşte despre peripeţiile (reale) ale lui Moise
Cocrişel, ori despre cele (imaginare) ale cuplului
Paolo-Francesca.

Un alt moment important, în această meta -
morfoză narativă, este capodopera Duios Anastasia
trecea. În această nuvelă – una dintre cele mai bune
zece creaţii de gen româneşti din toate timpurile – se
produce intruziunea mitului în naraţiune. 

Viziunea tragică asupra existenţei se manifestase
încă de la primele proze, cele marcate de război şi de

dumitru radu popescu – 
prozatorul, gazetarul și sinteza genurilor*
Răzvan Voncu**

* Articol apărut în volumul „Leul albastru“ (Editura Academiei Române), publicat cu acordul autorului
**Lector universitar dr., Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti
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perioada imediat postbelică, însă acolo, lipsind
marile mituri, tragicul se îngemăna cu şi se camufla
în lirismul subiacent. Nu un lirism dominant, care să
altereze substanţa epică, ci unul de atmosferă, ca o
metaforă de final, ce deschide textul. În Duios Anas -
tasia trecea însă, apare un mit – cel al Antigonei –
ipostaziat în existenţa de zi cu zi a unui sat din
Clisura Dunării, în care nemţii împuşcă un partizan
sârb şi-l lasă neîngropat în mijlocul satului. Lirismul
este eliminat din combinaţie, fiind substituit de gro-
tesc, iar mai târziu, în alte proze, de ironie, în acea
formulă consacrată de folclor (şi reconsacrată de
Nichita Stănescu sub numele de râsu’ plânsu’).

Romanul F (1969) nu-şi devoalează atât de evi-
dent semnele naraţiunii mitice. Romancierul ex -
plorează mai curând zonele obscure ale psihologiei
umane, cele care frizează patologicul şi instinctele
bestiale îngropate în subconştientul uman, izbuc-
nind uneori, cu mare violenţă, la suprafaţă. 

Ipostaza pe care şi-o rezervă romancierul este
cea a exorcistului, de aceea personajul-liant al celor
trei naraţiuni din care este alcătuit romanul este un
procuror, Tică Dunărinţu, care încearcă să purifice
prin anchetă spaţiul ficţiunii. Asasinarea lui, înainte
de sfârşitul ultimei naraţiuni (Cele şapte ferestre ale
labirintului), şi, prin urmare, înainte de elucidarea
anchetei, are rolul de a denunţa limitele capacităţii
romancierului (realist) de înţelegere, cuprindere şi
ordonare a realităţii, şi de a justifica, astfel, modali-
tatea narativă neconvenţională aleasă în acest
roman.

Din acest punct de vedere, cred că nu greşim
dacă situăm importanţa lui F în evoluţia prozei
noas tre postbelice, ca şi în cea internă a operei lui
Dumitru Radu Popescu, în primul rând la nivelul
inovaţiei în materie de modalităţi narative. Nara -
ţiunile care alcătuiesc romanul (Ninge la Ierusalim,
Boul şi vaca, Cele şapte ferestre ale labirintului) se
leagă prin fire epice şi logice, ca şi printr-un spaţiu
epic comun. Personajul-procuror le străbate pe toate
trei, în postúri diferite: confident în prima,
anchetator în cea de-a doua, protagonist în ultima.
Comună este şi modalitatea de a povesti, în ge -
mănarea verosimilului cu neverosimilul, a gro -
tescului şi derizoriului cu tragicul, modalitate care
lasă un larg spaţiu de manifestare tenebrelor psihé-ei
unor personaje: diabolicul Ică, apoi Celce, Dimie şi
Moise. Totuşi, parcă spre a-şi şubrezi şi mai mult
poziţia (rigid) auctorială, în favoarea autenticităţii, a
vieţii cuprinse în ficţiune, Dumitru Radu Popescu
modifică mereu punctul de referinţă al anchetatoru-

lui, ceea ce răstoarnă şi ocultează şi mai mult ade vă -
rurile psihologice ale personajelor şi relaţiile dintre
ele. Ba chiar îl suprimă pe procuror care, pe de-o
parte, devenise periculos (în logica interioară a po -
veş tii: era pe cale să dezlege misterele asasinatelor
şi, deci, să-i dezvăluie pe asasini), pe de altă parte,
devenise inutil (schimbarea punctului de referinţă
subliniind îndeajuns incapacitatea creatorului de a
stăpâni lumea propriei ficţiuni).

Astfel, F inaugurează în proza noastră romanul-
recherche, romanul-anchetă, pe care, concomitent, îl
şi deturnează de la mizele sale iniţiale, într-un final,
chiar denunţându-l în întregime. Un moment fast al
epicii noastre, ce asimilează o modalitate de avan -
gardă propusă de „noul roman francez“, de care se
delimitează, totuşi, într-o anumită măsură prin in -
tervenţia originală, de factură recesivă, aş zice, a lui
Dumitru Radu Popescu.

Două decenii şi jumătate mai târziu, prozatorul,
cum spuneam, se reinventează. Şi o face pornind de
la aceleaşi resurse imaginative şi narative. Discursul
său romanesc, în fond, este animat de două impul-
suri devorante, care îl structurează pe orizontală şi
pe verticală, ca axe semnificante. Primul este setea
irepresibilă de povestire a personajelor, organizând
sintagmatic trama romanului, în funcţie de mean -
drele lingvistice ale enunţurilor performate de aces -
tea. Cel de-al doilea este excepţionala capacitate a
prozatorului de a imagina universuri simbolice şi
mitice, ce structurează paradigmatic reţeaua de sem -
nificaţii, justificând abaterile (permanente!) de la
schema clasică a povestirii în proză. Rezultatul
aces tei intersecţii este o naraţiune densă, care
imprimă lecturii un ritm mai lent şi întrucâtva mai
solemn, şi induce cititorului sentimentul că este
mar torul privilegiat al unei hierofanii. Prozatorul
este bântuit de câteva obsesii, pe care le inves -
tighează prin intermediul unor „reţele” mitico-sim-
bolice, mereu epuizându-le şi mereu reluându-le,
dintr-un alt unghi, cu alte arme. 

Cele câteva obsesii au fost deja semnalate de cri-
tica literară – războiul, întrepătrunderea sacrului cu
profanul în existenţa cotidiană, rolul simbolurilor în
configurarea destinelor individuale –, dar fără ca
reţeta completă a formulei literare a lui Dumitru
Radu Popescu să fie vreodată complet devoalată.

Astfel, într-un straniu contrapunct la F, în ciuda
conotaţiei senzaţionale, uşor parodice (ţintele fiind,
deopotrivă, postmodernismul şi paraliteratura), atât
titlul, cât şi subtitlul romanului din 1994, Truman
Capote şi Nicolae Ţic (romanţ), sunt cât se poate de
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transparente. Chiar prea transparente (autorul fiind,
se ştie, un om cu umor şi un scriitor ludic prin
excelenţă). Romanul este un romanţ, pentru că nu -
cleul epic îl constituie o întâmplare banală, trivială
şi romanţioasă. Gelos pe amicul Dinu, pe care-l
suspecta că întreţine legături amoroase cu soţia sa
Crina, Iezechiel, personajul principal, se hotărăşte
să-l omoare. Se întâmplă, însă, ceea ce juriştii
numesc o error in persona: în locul celui aşteptat
soseşte cel mai bun prieten al lui Iezechiel, Emil,
care cade sub cuţitul acestuia. Scriitorul îngroaşă
tuşele triviale, de gazetă de scandal, ale întâmplării.
Totul se petrece la un chef în locuinţa lui Iezechiel,
iar flirtul Crinei cu Dinu, ca şi intenţia soţului
încornorat de a-şi ucide rivalul nu mai constituie
secrete pentru convivi. De aceea, Iezechiel va fi
încuiat într-o cameră, iar Emil va mai rămâne puţin,
spre a preîntâmpina o posibilă nesăbuinţă a pri e -
tenului. În logica uzatului dicton „Drumul spre iad
e pavat numai cu intenţii bune”, Iezechiel evadează
pe fereastră şi îşi pândeşte rivalul la uşa casei. O
nevoie fiziologică îl deturnează, însă, pe Dinu către
closet, şi, în locul lui, coboară Emil. Întunericul
nopţii de iarnă, oboseala şi ameţeala alcoolică a lui
Iezechiel fac deznodământul inevitabil.

Avem de-a face, de fapt, cu o replică dată lui
Truman Capote, chiar în termenii acestuia. Ucigaşul
din Cu sânge rece era predestinat să ucidă de tot ce
constituia ante-povestea sa, iar romanul în sine era
re constituirea minuţioasă, fotografică, a traseului
prin care ucigaşul îşi împlineşte destinul. Întrebarea
care-l preocupă pe romancier este cum, nu de ce.
Iezechiel (nume simbolic) este şi el însemnat, dar,
mai degrabă, pozitiv: are trei testicule, spre uimirea
femeilor pe care le întâlneşte şi care îi prezic, toate,
o „cale regală” în amor. Truman Capote şi Nicolae
Ţic nu este o reconstituire a destinului ucigaş al lui
Iezechiel, ci un Bildungsroman, o Carte a trans for -
mărilor, după cum se numeşte chiar primul capitol.
Devenirea personajului principal nu este cres -
cătoare, extensivă, ci descrescătoare şi re ductivă. Pe
deasupra, naratorul nu pare a vedea în „semnele”
protagonistului stigmatul crimei. 

Dacă la începutul romanului, Iezechiel este un
tânăr sucit al satului, cu o aură magică, însemnat şi
vizitat de animale fabuloase, pe care doar el le simte
şi le vede, el îşi pierde treptat atributele magico-fan-
tastice, primind, la un moment dat, şi numele de
Iezechiel – Mitică. 

Degradarea şi transformarea, deci începutul
aventurii textuale a personajului, sunt declanşate de

omorârea unui animal fabulos, văzut de Iezechiel, de
către consăteni. Acum începe periplul lui prin lume,
urmărit de fantoma tatălui (confundată, uneori, cu
acest animal). Despre tată, plecat la război şi decla-
rat mort, se credea că ar fi fost salvat de nişte ţigani
din Transnistria şi ar fi revenit în ţară, căsătorit cu o
evreică, Estera. 

Războiul (care a marcat profund întreaga
generaţie de scriitori din care face parte Dumitru
Radu Popescu) introduce, în consecinţă, un alt ele-
ment de dezechilibru în existenţa lui Iezechiel, care,
pe măsură ce consumă noi experienţe, se apropie tot
mai mult de un răspuns la dilema morţii tatălui. Dar,
cu cât se apropie, energiile personajului scad, iar
angajarea sa în căutare descreşte.

Ca şi în F, universul de simboluri, mituri şi
arhetipuri rămâne, într-o oarecare măsură, obscur.
Obscurizarea este, în acest caz, exploatată tocmai
din perspectiva replicii date lui Truman Capote.
Destinul fiinţei este orb, la fel de orb ca fiinţa însăşi,
care trece prin durată fără a sesiza şi contracara
marea majoritate a conjuncturilor nefaste. 

Romanţul se populează cu fiinţe ciudate, maligne,
ce aduc nenorociri celor care îndrăznesc să le
însoţească în viaţă: Magdolna, Ina, Iezechiel însuşi,
nişte omniprezenţi arici etc. Astfel, romanţul iniţial
se transformă, în sens invers transformării prota -
gonistului, într-un tragic roman al căutării, a cărui
morală este că întotdeauna găseşti ceva, dar (în
opoziţie cu prozatorul american) acel „ceva” nu este
neapărat ceea ce cauţi.

Replica insolită pe care prozatorul român o dă
romanului-document (şi care, trebuie subliniat, nu
constituie principala miză a cărţii) este servită de o
formulă narativă pe măsură. La prima vedere, cu
greu se poate vedea în Truman Capote şi Nicolae
Ţic un roman. Cele 19 naraţiuni din care este
alcătuit par a avea o existenţă autonomă, fiecare
fiind fo calizată pe povestea unui alt personaj. În
realitate, romanul are o structură foarte rară, ar -
borescentă, naraţiunile complet autonome legân -
 du-se una de cea laltă prin personaje episodice, care
devin pro tagonişti ai episoadelor următoare, şi prin
cuplul Iezechiel-Emil, care se intersectează cu ma -
joritatea existenţelor împletite în coroana narativă.
Polifonia este amplă şi subtilă, totodată, ceea ce
accentuează impresia de complexitate psihologică a
lui Iezechiel. 

Efectul de contrapunct al deznodământului se
încarcă, în consecinţă, de atributele tragicului şi ale
misterului. Cititorul este privitorul direct şi privile-



giat, cum spuneam, al unei mişcări de relevare a
Destinului, adică a lui Dumnezeu însuşi.

Ţesătura semantică a cărţii respectă formula con -
sacrată de ciclul F. Prozatorul îşi plimbă cititorul
prin oraş şi prin sat, printr-o staţiune şi pe drumuri
(despre a căror funcţie în opera lui Dumitru Radu
Popescu cred că nu s-a vorbit îndeajuns), prin viaţă
şi prin cărţi, prin mitologia greacă, Biblie şi des -
cântece româneşti. Nu lipsesc referenţialitatea şi
auto-re ferenţialitatea, într-o manieră mai subtilă şi
mai puţin directă decât în Leul albastru. Se vorbeşte
de un dramaturg, Popescu, din Păuşa, alteori de o
piesă a sa, Piticul din grădina de vară, şi de regizo-
rul acesteia. Un personaj, Nae, moare moartea lui
Nicolae Velea, iar în altul, Măcăneaţă, recunoaştem
(amalgamaţi) doi cunoscuţi critici literari. Peste tot
apar simboluri, taine, scriitorul crezând, pe bună
dreptate, că sacrul nu a dispărut, absorbit de profan,
ci continuă să regleze şi să dirijeze, în chip secret,
existenţa terestră. 

Fibra dramatică a lui D.R. Popescu are apetit şi
pentru un alt dispărut din societatea contemporană:
tragicul. Existenţa umană musteşte de tragic, în Tru-
man Capote..., un tragic de factură metafizică, nici-
decum unul al rutinei, banalului, pornografiei şi
politicii, cum spunea, într-o carte clasică, Jean-
Marie Domenach. Palierul tragic este cel care anu -
lează trivialitatea subiectului romanului şi, în opinia
mea, contează mai mult decât replica literară cu
adresă Truman Capote.

Ne aflăm acum, fără doar şi poate, în faţa unui
anti-roman. Unul din puţinele anti-romane ale
perioadei postbelice. Faptul este cu atât mai demn
de remarcat, cu cât „isprava” aparţine unui scriitor
aflat, atunci, la o vârstă la care veleităţile experi-
mentalist-avangardiste, de regulă, încetau. 

Truman Capote şi Nicolae Ţic (ultimul,
mărturisesc că nu ştiu de ce figurează în titlu,
apărând doar ca narator al secvenţei omonime) este,
alături de ciclul F, punctul cel mai înalt şi mai ori-
ginal al artei romaneşti a lui D.R. Popescu. Din stir-
pea „noului roman“, el va fi, nu mă-ndoiesc, insen-
sibil la factorul timp şi la schimbarea modelor
literare.

În căutarea înţelesurilor literaturii/ societăţii
Spuneam mai înainte că văd în Dumitru Radu

Popescu un model literar exponenţial pentru acest
sfârşit de mileniu. 

O confirmare o constituie volumul intitulat uşor
ambiguu, Complexul Ofeliei: o culegere de publi -

cistică literară, ilustrând, aparent, o ipostază mai
puţin spectaculoasă a activităţii lui D.R. Popescu,
dar, care ne dezvăluie gânditorul literar din spatele
prozatorului şi dramaturgului, definind mai bine
originalul său fel de-a fi scriitor în literatura română.

Complexul Ofeliei nu este o premieră pentru
scriitor. Dacă nu mă înşeală memoria, în 1979, între
ciclul F şi Iepurele şchiop, Dumitru Radu Popescu
şi-a luat un respiro cu volumul Virgule, o plăcută
surpriză pentru toată lumea prin calitatea prezenţei
sale publicistice, într-o perioadă (1965–1980) deloc
săracă în mari scriitori-publicişti (Fănuş Neagu,
Marin Sorescu, Ion Băieşu, Eugen Barbu, Radu
Cosaşu, Teodor Mazilu, Adrian Păunescu, Gheorghe
Tomozei). 

Complexul Ofeliei are, cu tot acest precedent, o
încărcătură aparte. Se ştie că, după 1989, dintr-un
scrupul de conştiinţă pe care eu mi-aş permite să-l
consider exagerat, Dumitru Radu Popescu şi-a limi-
tat la maximum apariţiile publice. Nu acordă inter-
viuri, nu apare la TV şi doar pentru scurt timp a
acceptat să susţină o rubrică într-un cotidian de mare
tiraj. O disciplină a discreţiei, rară printre scriitorii
de azi, respectată cu aceeaşi rigoare cu care, de pa -
tru zeci de ani, D.R. şi-a impus şi o disciplină a scri -
sului puţin obişnuită la literatorul român. Însă forţa
de expresie a unei personalităţi nu poate fi înăbuşită:
Complexul Ofeliei adună recolta unei activităţi
gazetăreşti pregnante prin substanţa ei, şi mai puţin
prin recuzita formală.

Volumul este alcătuit într-o structură compozită,
titlul fiind furnizat de primul capitol, de fapt, o mini-
exegeză (48 p.) a capodoperei lui Shakespeare,
Hamlet. Pentru ne-amatorii de teatru (există şi
asemenea fiinţe!), capitolul „promite” să fie cel mai
puţin seducător, însă nu e deloc aşa. D.R. Popescu
nu are morgă de „shakespearolog”, nu face
investigaţii sursologice, ci brodează, în jurul clasi-
cului conflict, o interpretare-parabolă, rescriind
Hamlet într-un fel de palimpsest dramatico-eseistic,
a cărui autenticitate provine – paradoxal! – tocmai
din sublimarea acestei substituţii, prin intermediul
lecturii aplicate, uneori chiar de tip close reading, a
preacunoscutei capodopere. În consecinţă, D.R.
restituie lui Hamlet puritatea pierdută prin drama
Ofeliei, arătând că sursa acestei drame este tocmai
complexul eroinei, lipsa de iubire. Dramaturgul
român ilustrează unele raporturi obscure dintre per-
sonaje (de pildă, Polonius-Ofelia), justificând, cu
argumente noi, complexitatea şi perenitatea capodo-
perei clasicului englez. Concomitent, el ţese în tex-
tura operei propriile tâlcuri, în stilul său parabolic.24
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Pentru neamatorii de Shakespeare (şi de teatru),
următoarele capitole sunt, totuşi, mai interesante.
Cel de-al doilea poartă un titlu de o lapidaritate
cronicărească: Tăierea nasurilor. Textul inaugural,
care furnizează şi titlul ciclului, dezvoltă tocmai
acest episod provenind din cronici: tăierea nasului,
ca pedeapsă pentru trădare şi uneltire, în Evul Mediu
românesc. 

După această „ramă” teoretică, urmează texte
despre clasici (Ion Barbu, Nichita Stănescu, Marin
Sorescu, Grigore Vieru) şi mai puţin clasici (Victor
Felea, Petre Stoica), articole redactate, uneori, în îm -
prejurări convenţionale, alteori, împotriva împre -
jurărilor convenţionale, texte proaspete, ascuţite,
piezişe, băţoase ca şi acest scriitor masiv, căruia
doar cunoscătorii i-au putut ghici fineţea şi
tandreţea. 

Este important de notat: pentru Dumitru Radu
Popescu, noţiunea de solidaritate a valorilor are un
sens şi o consistenţă care justifică oricând textul
omagial. Omagiul însă nu echivalează cu encomio-
nul: scriitorul ia împrejurările ca pretext şi pro -
iectează asupra textelor confraţilor luminile gân -
dului său. 

Articolele din capitolul Tăierea nasurilor dove-
desc, prin chiar exemplul personal al unui mare
scriitor, că nu se poate face literatură română fără să
iubeşti literatura română, fără să cunoşti şi să-i în -
ţelegi valorile, fără să proiectezi mereu asupra lor
propriile interogaţii.

Al treilea capitol este şi el o expresie a acestei
iubiri de literatură română, tradusă printr-o mai
mare apropiere de viaţa literară şi de literatura con-
temporanilor. 

Domină preocuparea lui Dumitru Radu Popescu
pentru promovarea unor tineri prozatori, continuând
demersurile salutare dintre anii ’75–85, de la „Tri-
buna“, datorită căreia au debutat publicistic mulţi
dintre prozatorii optzecişti. 

Preferinţele lui Dumitru Radu Popescu merg
către literatura lui Tudor Du mitru Savu, Nicolae
Iliescu şi George Cuşnarencu.  Remarcabilă este şi
precizia cu care prozatorul, în ipostaza de editor,
recunoaşte încă de la primele texte, pe câţiva dintre
adevăraţii scriitori, dintre mulţii veleitari care
parazitau (şi mai parazitează şi azi) programul opt-
zecist.

Miturile naţionale sunt abordate în aceeaşi
manieră parabolică, ec-statică (spre a folosi termi-
nologia blagiană), în capitolul intitulat A murit mitro -
politul Satanasius! După ce scoate din uitare această

figură a istoriei naţionale, mitropolitul Atanasie al
Ardealului (cel care, în 1699, avea să semneze Uni-
rea cu Roma), D.R. Popescu coboară la alte perso-
naje ale mentalului nostru colectiv: populara
Mioriţa şi mai puţin îndrăgita Baba Cloanţa. 

S-ar putea crede că scriitorul se joacă sau că de -
mitizează aceste simboluri, în felul în care pro -
cedează şi în dramaturgia sa. Dimpotrivă. Pentru
D.R., literatura e un tot, e un spaţiu continuu, în care
nu există autori expiraţi – ca şi cum literatura ar fi o
modă –, ci numai talent, valoare, creativitate. In spi -
raţia scriitorului se poate apleca asupra oricărui su -
biect. Ceea ce contează este raza de lumină ce se
abate asupra lui. Deşi adaptată cerinţelor genului
publi cistic, scriitura lui D.R. Popescu din Comple-
xul Ofeliei poartă toate însemnele mărcii D.R.

Ultimul capitol are un caracter premonitoriu. El
reuneşte, sub titlul Ţara Jugovilor, texte scrise în
ultimul deceniu, adunate în carte cu doar câteva luni
îna inte de intervenţia NATO în Iugoslavia. Sunt
texte despre Miodrag Bulatović şi Miodrag Pav -
lović, despre prietenia literară româno-sârbă, totul
pus sub efigia întemeietorului culturii sârbe moderne,
Vuk Karadžić. 



Shakespeare şi ceahlăul piatra neamţ
Camuflat şi el sub un titlu enigmatic – sau, mai

curând, parabolic –, volumul Dudul lui Shakespeare
este, mă simt îndemnat să precizez (deşi, într-un stu-
diu omagial, ar putea părea superfluu), cel mai bun
volum de publicistică al lui Dumitru Radu Popescu.
Totodată, una dintre cele mai acute, mai obiective şi
mai inclemente investigaţii ale stării culturii şi na -
ţiunii în tranziţie, a comportamentului şi men ta -
lităţilor noastre, ale tuturor: politicieni, intelectuali,
afacerişti, poporeni. Prozatorul „ia în piept” rea -
litatea noastră cea de toate zilele, înarmat cu exact
aceleaşi instrumente cu care-şi construieşte ficţiu -
nile: o structură narativă parabolică, bazată pe acui-
tatea observaţiei şi pe inepuizabila capacitate aso -
ciativă, verbul colorat, sinteză de livresc şi „barbar”,
scriitură palimpsestică, subreptice prin definiţie. 

Realul nu este perceput, balzacian, în detalii şi
structuri armonice, ci în virtutea unor semnificaţii
decelate prin intermediul analogiilor, publicistul
pro cedând, de fapt, asemenea criticului impre -
sionist. 

Răsar, astfel, de sub haina prozaică, adesea –
vai! – nedemnă, a realităţii româneşti, mituri –
deopotrivă folclorice şi livreşti – , vechi întâmplări
istorice, proverbe uitate. 

Concomitent cu disecţia cotidianului, D.R.
Popescu exercită şi o restaurare a memoriei noastre
culturale, grav afectată (constată prozatorul) de
tranziţie şi de tarele vieţii noastre publice, nu numai
de azi, ci cam dintotdeauna...

Frapează, în textele publicistice, ca şi în cele de
ficţiune, ale lui Dumitru Radu Popescu, amestecul
subtil de luciditate şi admiraţie. Cu alte cuvinte, D.R
este un prozator care nu-şi urăşte niciun personaj,
oricât de decăzut, şi un moralist care nu-şi dis -
preţuieşte poporul, chiar când acesta se comportă
aberant (vezi textul În aer liber, morga, dedicat
ţăranilor din Hobiţa lui Brâncuşi, care, după ’89,
spre a-şi lua pământurile înapoi, au distrus cu
sălbăticie lucrările taberei de sculptură ce aspira la
perpetuarea memoriei Magistrului, consăteanul
lor!). Nu este axat, de altminteri, pe patologia poli -
tică şi nici nu vede în tembelismul clasei politice
cauza unică a dezastrului românesc de azi. El ex -
plorează, parcă deliberat, aspecte marginale ale
vieţii româneşti – un copil decedat după ce a consu-
mat resturi de la groapa de gunoi, amintirea unui
dascăl de liceu, înmulţirea nunţilor pe timp de vară
etc. –, spre a ne atrage atenţia că, de multe ori, în
viaţa noastră cea de toate zilele, uităm esenţialul,
care este chiar viaţa noastră cea de toate zilele! Ea
însăşi este sacrul camuflat în profan... Sau, cum ar
spune prinţul arab din Citadela lui Saint-Exupéry,
adesea ne ocupăm de ceea ce este urgent, neglijând
complet ceea ce este important. Scriitorul nu mora -
lizează defel, ci exercită o soterie blândă, simulând
inocenţa spre a camufla înţelepciunea, ori, când este
cazul, ridică în faţa cititorului zidul pamfletului
aspru, devastator. O morală de granit ascunsă într-o
scriitură de brocart, ca să parafrazez celebra zicere a
prinţului Bismark.

Dar, să revenim la (sau, mai bine zis, sub) Dudul
lui Shakespeare. În primul capitol, intitulat Titanii
faliţi, D.R. Popescu reflectează pe marginea campa-
niei – mai evidente sau mai disimulate – de demolare
a sistemului nostru de valori şi repere culturale. Pro-
zatorul nu recurge la teorii savant-estetice, nici la
complicate explicaţii de sociologie a literaturii şi, la
drept vorbind, la suprafaţa textelor sale nici nu se
distinge o angajare încrâncenată în aceste chestiuni.
Dar... sub brocartul scriiturii se află gândirea vie şi
solidă, care pune în rama istoriei culturale actuala
„contestare” a valorilor. În rama istoriei noastre şi a
istoriei altora, căci cultura nu e o invenţie post -
modernă şi postrevoluţionară românească... 26
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Dumitru Radu Popescu constată, în această
perspectivă, că nu e nimic nou sub soare. Geniile
literaturii lumii – Hugo, Shakespeare, Baudelaire –
au fost contestate şi ignorate de ilustrele medio -
crităţi cu care au fost contemporani. Casa lui Sha-
kespeare, cu dudul aferent, a fost vândută ca mate-
riale de construcţie de un demn reprezentant al bur -
gheziei engleze. Nici cazul encomiastului tancurilor
sovietice, ajuns, azi, procuror moral şi literar al lui
Arghezi, Sadoveanu, Călinescu, Preda, Nichita Stă -
nescu nu e nou: în secolul trecut, Vidocq, căpetenia
hoţilor parizieni, a ajuns şeful poliţiei (iar D.R.
Popescu scrie un articol intitulat, firesc, Contempo-
ranul nostru, Vidocq: atât de neverosimil de firesc,
că pare... o nuvelă). Prin „punerea în ramă”, scriito-
rul nu inten ţionează să acorde circumstanţe atenuante
spiritului primar agresiv, de care vorbea cândva
Marin Preda: el sugerează că nu există, de fapt, în
cultură o cutumă legitimă a injurierii, din
neînţelegere, a valorilor, cutumă în care să intre şi
contestaţiile post-revoluţionare. 

Contemporanii noştri, Bayarzii fără frică şi fără
prihană ai literaturii de după 1989, sunt (sugerează
scriitorul) de două ori culpabili: o dată, pentru că
sunt „surzi la sublim”, iar a doua, pentru incultura
crasă de a nu şti dinainte (şi a se feri din pudoare,
măcar) care sunt efectele actelor lor, în durata lungă
a culturii. 

Demolatorii inculţi ai lui Eminescu nu-şi află un
antecesor în canonicul Grama de la Blaj, ci eventual
în Nicolae Moraru, care în „ediţia centenară” (1950)
a Poesiilor îi reproşa poetului „îngustimea con -
cepţiei de clasă”  în Scrisoarea II... Pe acest fundal,
evident că spiritul românesc şi, mai cu seamă,
poporeanul (în care, până la urmă, acest spirit de
întrupează) trece nepăsător pe lângă valorile con-
temporane, mai mici ori mai mari. Dumitru Radu
Popescu practică, în con secinţă, şi gestul moral
contrapunctic, propu nându-ne să deschidem ochii
asupra oamenilor cu care avem privilegiul să fim
contemporani: Liviu Ciulei, Dumitru Fărcaş,
Elena Urdăreanu-Herţa, Eugen Tăutu, George
Bălăiţă. El crede în bună tatea valorilor, a artei, în
capacitatea ei de a ne scoate din marasm şi alie-
nare. Nu ne ţine predici, doar ne sugerează. Nici
nu trebuie, în realitate, mai mult.

Practic, întreaga carte stă sub semnul a două sin-
tagme complementare, ce traduc foarte fidel ati -
tudinea actuală a societăţii româneşti faţă de ea
însăşi. Prima este Ura urmaşilor (vezi textul cu
acelaşi titlu), iar cea de-a doua, Dudul lui Shakes-

peare. 
Prima sintagmă nu mai are nevoie de dezambi-

guizare. Dudul lui Shakespeare, la rândul său, a fost
tăiat şi vândut ca lemn de manufactură de seriosul
domn Castel, proprietar al locuinţei în care se
născuse dramaturgul, ulterior fiind lichidată şi casa.
Nu cred că trebuie să căutăm prea mult în jurul
nostru, pentru a găsi probe că ne aflăm sub „dudul
lui Shakespeare”, dovezi ale constituirii unei stări de
spirit delirante. Spiritul public e în criză, iar scriito-
rul percepe cu acuitate toate deambulările lui prin
infernul moral al tranziţiei.

Un suflu dantesc, amintind de un alt roman al
prozatorului (Paolo şi Francesca şi al treisprezece-
lea apostol), străbate textele pamfletare din capito-
lul al doilea, Picioarele broaştei ţestoase. 

Condeiul lui D.R. Popescu străpunge bolgiile
morale şi sociale ale realităţii româneşti, pe care le
ridică, prin scriitură, la demnitatea de subiecte de
reflecţie. Realitatea românească, prin urmare, este
ambivalentă, chiar promiscuă: dacă Anglia
înseamnă, conform definiţiei lui D.R., „Shakespeare
şi Manchester United”, ţara noastră nu poate fi
rezumată decât în sintagma „Eminescu şi Ceahlăul
Piatra Neamţ”. Această promiscuitate morală şi
axiologică e o trăsătură a tranziţiei, pe care prozato-
rul o explorează fără încrâncenare, cu umor, dar şi
cu o nedisimulată mirare şi ironie, semn – iarăşi: ca
şi în proză! – al delimitării prin adeziune.

Ultimul ciclu de articole, Ideea justă, conţine
texte la graniţa dintre publicistică şi ficţiune. Mai
concret, subiectele sunt împrumutate din realitatea
imediată (carisma Papei Ioan Paul al II-lea, alegerile
la români, dărâmarea statuii lui Lenin, scandalul
sexual de la Casa Albă), însă fantezia prodigioasă a
scriitorului a transformat clipa în eternitate, prin
texte antologice, amintind prin măiestrie de unele
articole caragialene, aflate şi ele – conform suma -
relor ediţiilor succesive – între gazetărie şi epică. E
aproape o banalitate să repet că, şi în acest volum,
Dumitru Radu Popescu şi-a respectat năravul – ar -
ghezian! – de a debuta cu fiecare nouă apariţie
editorială. Şi ca publicist, scriitorul este la fel de sur -
prinzător, de incitant, de proaspăt, cum este ca dra -
maturg şi scriitor. Iar transferul modalităţilor, din -
spre ficţiune înspre nonficţiune şi înapoi, defineşte
un spirit modern, pentru care genurile sunt simple
convenţii, ivite (cum spunea profesorul Ion Vlad)
din neînţelegerea lui Platon de către Aristotel...

(Secvenţe literare contremporane, vol.I, 2001)



Mi-am dorit să fiu scriitor din clasa a şasea. Pro-
fesoară la limba română: Rusu Viorica. La fel, adică
având aceleaşi nume şi prenume cu Viorica Rusu,
întâlnită peste ani ca soţie a lui Gabriel „Gabi”
Rusu, criticul, cel care îmi va cere transferul de la
„România literară” la „Tineretul Liber”, Secţia cul-
tură şi „Suplimentul literar-artistic”. Făcusem o
compunere despre albine, care aveau un regat şi
acţionau războinic. Citeam colecţia aia, publicată de
revista „Ştiinţă şi Tehnică”, colecţie de mici poves-
tiri s.f. O broşură cu o povestioară, uneori, două. O
luam de la tutungerie, unde mirosea a tutun, fireşte,
credeam eu că Matelot, dar şi a cerneală tipografică.
De-acolo am cumpărat într-o zi un „Amfiteatru”, o
revistă literară elegantă, pe foi lucioase. Am citit
ceva ce nu am înţeles, despre Zen, am văzut nişte
caricaturi, am citit poeziile publicate. Am început să
scriu şi eu la fel. Cred că, fie citisem până atunci, fie
am făcut-o în vacanţa dintre a şasea spre a şaptea,
dar îmi plăcuseră foarte mult poemele din Singur
printre poeţi, de Sorescu. Am parodiat şi noi, adică
eu împreună cu Valentin „Vali” Bundaru, cel mai
apropiat prieten de-al meu din gimnaziu, multe texte
şi le-am scris, de mână (cum altfel?), pe foi oficiale,
A 4, lipite apoi în spatele blocului, la ghenă. Au apă-
rut astfel două reviste, „Ariciul” şi „Polonicul” – nu
ştiu de ce – cu întâmplări din realitatea „blocistă”. 

Şi după cum vă spuneam, am poposit la „Româ-
nia literară” datorită lui D.R. Popescu, cel care în
toamna lui 1986 îmi va spune că are un post de func-
ţionărete la Uniunea Scriitorilor. Era ca un fel de
administrator al caselor de creaţie, acestea în număr
de şase, Sinaia-Cumpătul şi Bran, ambele adminis-
trate împreună cu Ministerul Culturii, care la acea
dată se numea Consiliul Culturii şi Educaţiei Socia-
liste, precum şi Neptun, Sovata, Valea Vinului, Căli-
măneşti. Am ieşit din învăţământ după o zi şi jumă-
tate de reflecţie şi după o discuţie cam aspră cu Mir-
cea Nedelciu care, ca fost onetist, ar fi vrut acest

post şi ar fi încercat prin Nae Prelipceanu, un fel de
locotenent al preşedintelui Uniunii, să-l obţină.
Chiar venisem pregătit să renunţ, dar am fost con-
vins pe loc de dom’ D.R. să-mi schimb opţiunea. A
fost foarte simplu. M-a întrebat „Ce vrei să faci în
viaţă: să fii un profesor obişnuit sau  să intri într-o
redacţie şi să scrii?”. Profesor fusesem, şi navetist şi
suplinitor şi neobişnuit, şi tocmai ce-mi obţinuse
directorul Ion Stanciu de la Liceul Economic 1, fost
„Mihail Sadoveanu” şi denumit apoi „Virgil Ma -
dgearu”, continuitatea de la Inspectorat. 

D.R. Popescu a avut ideea de a folosi scriitori în
administraţia Uniunii, mergând în linia generozităţii
lui înnăscute şi în linia experimentelor pe care le-a
încercat mereu. Astfel, am ajuns funcţionar, şef ser-
viciu case de creaţie, unde am încurcat repartiţiile ca
nimeni altul, ajutat fiind şi de Tata Iancu, Traian
Iancu, un om distins cu care m-am înţeles bine, mai
ales după ’90 şi când nu mai aveam de-a face cu
Uniunea. Fusese secretarul lui Petru Groza, şi venea
la birou întotdeauna la patru ace şi şiroind a lavandă.
Un singur dascăl am mai avut aşa, Al. Piru, cu nişte
cămăşi apretate şi „impecabil de albe”! 

Iar la „România literară”, la Secţia corectură,
poposisem după ce am fost transferat de la casele
de creaţie şi după ce mă ocupasem, împreună cu
bunul meu prieten, Traian T. Coşovei, de almana-
hurile Uniunii Scriitorilor, pentru copii şi pentru
adulţi. Primul era coordonat de Gica Iuteş, iar cel
de-al doilea de Constantin Ţoiu, cu care am avut
relaţii foarte corecte. Până atunci, pe la casele de
creaţie vor trece Mircea Nedelciu, Hannibal Stăn-
ciulescu, Mircea Cărtărescu, iar în 1989 nea Con-
stantin „Titi” Turturică, vecinul nostru de la scara
şase sau G, de la garsonieră, căci ultimul etaj, opt,
unde începea terasa pe care jucam fotbal cu nas-
turi, nu avea decât casa liftului, uscătoria şi o gar-
sonieră confort unu.
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cum mi-am mai petrecut 
tinerețea necesară*
Nicolae Iliescu**

* Articol apărut în volumul „Leul albastru“ (Editura Academiei Române), publicat cu acordul autorului
**Scriitor
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Ca „scrietor“ am debutat, cum vă spuneam, în
aprilie, la revista „Tribuna”, în 1978. Tot în numă-
rul patru al revistei „Amfiteatru”, care nu mai era
aşa lucioasă şi parcă nici atât de bună ca în copilă-
rie, am debutat cu o recenzie la Pasărea şi umbra,
de Sorin Titel. Acolo am dat de Dinu Flămând care,
ca şi D.R. Popescu, mă va împinge până la Premiul
„Amfiteatru” al UASCR, în valoare de trei mii de
lei, ridicat la începutul anului 1979, anul absolvirii.
În acelaşi an, am ridicat şi Premiul „Tribuna”,
acordat tot pe 1978. În vremea  facultăţii citeam la
cenaclu fel de fel de prostii în poezie, proză, ba
chiar şi cu dialoguri ionesciene-beckettiene-sores-
ciene. Acolo, Crohul mi-a zis că dacă vreau să
scriu proză, ar fi bine să n-o mai fac din cap şi să
las creionul să zburde. Nu l-am ascultat niciodată,
nici felicitările pe care le mai scriu sau postările de
pe facebook nu le las până nu le verific, până nu le
citesc de cel puţin două ori, până nu le bibilesc.
Paranoia? Schizofrenie compensată? Ambele belele?

Pe D.R. Popescu l-am cunoscut prima oară la
Cluj-Napoca, în biroul din redacţia „Tribuna”. Tri-
misesem, împins de Croh, profesorul şi îndrumăto-
rul nostru de cenaclu, Ovid S. Crohmălniceanu, o
proză, Fuga, care îmi place şi acum foarte mult şi
scrisesem în plic că mă cheamă Nic. Elian şi că,
după mine, cel mai bun prozator este adrisantul,
adică taman Dumitru Radu Popescu. Am luat „Tri-
buna” de la chioşcul de ziare de vizavi de Dinamo
trei săptămâni la rând, până mi-am văzut textul apă-
rut. Am impresia că spuneam undeva că sunt de fapt
Iliescu, iar Tudor Dumitru Savu, care va deveni unul
dintre cei mai dragi prieteni de-ai mei, îmi va
povesti cum DR umbla prin redacţie şi întreba cine
mă cunoaşte. Într-un târziu, şi-a amintit Tudorică,
zis Vusea, că a băut nişte coniace la bufetul facultă-
ţii de pe strada Horia cu unul cu acelaşi nume şi cu
ocazia „Zilelor Eminescu” şi că nu sunt actorul cu
fix şi din nou acelaşi nume, care jucase la Teatrul
Naţional din urbea transilvană! Distanţa dintre
Colocviul naţional „Eminescu“ şi întâlnirea povestită
este de fix un an, vara lui 1977 şi cea a anului urmă-
tor, 1978.

Prin liceu, ne încolăceam pe alei sporovăind
vrute, şi mai ales nevrute, împreună cu Mircea „Mir-
ciosu” Cărtărescu, vecinul şi prietenul adolescenţei
mele, de şedea la scara E, la etajul cinci. Avea şi o
soră, Nicoleta, cu numele meu. Prima mea pereche
de blugi de la mama lui mi-a luat-o mama mea, că ei

o cumpăraseră pentru Mircios, dar îi erau prea mari,
se pierdea în ei. Trei sute de lei, atât costaseră, de la
Cocor, mi se pare. Apoi, tot plimbându-ne noi pe alee
şi vorbind despre literatură, îl vedeam că trage cu
coada ochiului la mine şi la blugi. „Uite, Nicuşor, că
aşa-mi spunea, ţie îţi vin turnaţi”. Asta e, ce să-i faci!

Cum vă spuneam, vorba lui neica Zaharia Stancu
pe care ne-a împărtăşit-o nea Fane, căruia îi era
adresată: „Măi, Balzac, eu am învăţat boieria de la
boierii adevăraţi, nu de la ciocoi!”. Şi eu am învăţat
să fiu generos de la boierii literaturii, nu neapărat
născuţi, ci educaţi în ăst spirit. Sigur, ştim cu toţii,
vinovat e tot făcutul, dar scriitorii, oamenii de cultură
şi odihnă se construiesc singuri. Oameni cu care te
intersectezi, pe care îi întâlneşti, care îţi răspund la
telefon sau care nu-ţi răspund, dar apoi te caută ei.
Cu care probezi un fel de prietenie, care-ţi stau ală-
turi, cu care sărbătoreşti succesul sau cu care împarţi
pâinea amară a înfrângerii. Oameni cu care ieşi pe
stradă, cu prietenia cărora te mândreşti. Oameni care
îţi dau telefon şi te felicită pentru un rând reuşit sau
care îţi spun că ai zbârcit-o în cutare loc. Oameni care
îţi dau poveţe, care te ascultă atent, nu uitându-se în altă
parte, care ştiu să poarte un dialog, mai dai tu, ma lasă
el. Că dialogul un fel de comerţ este, cu vorbele!

Dumitru Radu Popescu nu este şi absolvent al
Facultăţii de Medicină, ci numai al celei de Filolo-
gie din Cluj, a terminat doar primii trei ani, stadiul
preclinic, cum se spune, şi mi-a mărturisit odată,
sau am visat că mi-a mărturisit că s-a oprit acolo, la
anul trei, fiindcă nu suporta sângele şi disecţiile, dar
le va descrie minunat, înşirând lupta dintre simţuri,
mirosuri şi detalii în toate prozele sale. Căci scrisul
lui este o continuă proză care amestecă toate struc-
turile şi mijloacele de expresie voluptuos şi lacom.
„Criticuşii”, aşa după cum însuşi îi denumeşte,
adică cititorii de meserie şi fără talent să compună
vreo compunere literară numesc realism aspru ceea
ce închide în sertarele dintre cuvinte acest scriitor
de excepţie. Care este un amestec strălucit de arde-
lenism inspirat adânc şi învăţat la Oradea şi la Cluj,
peste care se suprapune miasma de lavandă a şifo-
nierului plin de broboade al bunicii sudiste, dinspre
Dunărea Romanaţilor, adică mai pe radicale „o
dilatare a percepţiei până la fabulos şi mitic; reali-
tatea provoacă stări alienante, provocatoare la
rândul lor de trăiri paroxistice, halucinogene.
Detaliile, senzaţionale, şocante, sunt de fapt înzes-
trate cu o simbolistică adâncă, ale cărei interpre-
tări sunt la fel de neprevăzute; expresia aminteşte



de romanul sud-american. Sensul se structurează
pe mai multe planuri, dintre care cel de suprafaţă
este adesea al unui roman poliţist în care niciodată
nu se găseşte vinovatul, sau se găsesc mai mulţi
care mărturisesc fapta comisă”. 

O continuă proză, căci atât teatrul lui, nuvelele,
schiţele, romanele şi romanţurile, cât şi articolele,
pastilele, scrisorile şi planetele de însoţire ale câte
unui debutant, toate în proză sunt scrise. 

Şi proza este îndeletnicirea de bază a lui D.R.
Când era redactor-şef la „Tribuna” din Cluj, cea
mai iscusită revistă a Ardealului de pe vremea aceea,
revistă ce cuprindea rubrici de sport, de şah – D.R.
Popescu este un redutabil şi extrem de nesuferit
şahist care pierde foarte greu! – , de filosofie, de
jazz de etc., avea un birou pe care tronau trei dosare:
două dintre acestea erau mai subţiri, cel rămas al
treilea foarte voluminos. Pe cele două, sub influenţa
limbii maghiare, scria Verşec şi Criticuş, iar pe ăl
voluminos scria cu carioca, mare, cu verzale şi bol-
duit: PROZĂ. Acest concept, că un prozator poate
scrie şi articole despre iepuri, despre însămânţarea
grâului în hectarul de nămol, cronică plastică, cro-
nică sportivă şi critică de întâmpinare mi-a plăcut
întotdeauna. Ca un antrenor de fotbal, el îşi alegea
redactorii şi colaboratorii apropiaţi din rândul aces-
tor vietăţi, prozatorii. Sigur că nu numai, dar cu pre-
cădere şi mai ales. Aşa folosea pe vremuri, cred eu,
un mare antrenor de fotbal german pe  cei mai buni
fotbalişti de la fiecare echipă din campionatul
intern, neapărat intern, că dacă pleca vreunul, nu-l
mai selecţiona. Sau olandez să fi fost? 

Cert este că Dereul, cum i se spune zdravăn şi
zgomotos, este unul dintre acei autori care au intro-
dus cultura fotbalului în roman, mai abitir decât alţii
şi nu i-au subapreciat funcţia politică. Iar această
proză, dacă zgârii cu unghia pojghiţa subţire, are pe
dedesubt straturi de cor antic, zumzete flegmatice şi
corpolente din teatrul elisabetan, rumoare şi colorit
de Biblie, precum şi desene, frunze uscate şi ano-
timpuri din folclorul nostru cel mai neaoş. Putem
numi asta, cum s-a mai scris prin cele dicţionare,
„realism nelimitat”. Adică se extrage o poveste
veche din terfeloagele Eladei, se mijotează cu măr-
turii ale altor istorici şi se aplică peste un conflict
nelămurit din insuportabila noastră lume contempo-
rană prin dese flexionări verbale scoase din toate
culcuşurile sociale şi prin salturi grupate peste calul
cu mânere al simbolului. 

Marii scriitori, mă rog, scriitorii importanţi, pot
fi detectaţi de la mari depărtări începând de la

douăzeci de ani, mai întâi pe calea imitării lor, apoi
vrând să semnezi cu ambele mâini ceea ce au pro-
dus ei şi abia apoi simţind pofta de a-i reciti. Pri-
mul pe care am încercat să-l imit a fost, repet,
Sorescu. Apoi am scris piesete în stilul lui Durren-
matt, Giraudoux şi Ionesco, pentru ca pe urmă să-mi
compun un stil ca un amalgam dentar din expresii
înalte şi vorbe de clacă, mult apropiat de filonul
deloc pudic, chiar tăios şi fără prefăcătorii al litera-
turii de croşetă balcanicioasă, bizantină. Că Bi -
zanţul, asta pentru proştii cărora le plac imperiile
florale şi baroce legănate în vals cu prejudecăţi şi
menuet cu deodorant, este imperiul cel mai dăinui-
cios şi covârşitor, care nu a inventat decât poate
bizantinismul, dar ăsta plin de virtuţi motorizate
verbal. Asta nu înseamnă că nu pot înghiţi şi hapuri
însăilate în altă ţesătură. Tot de la Dere am învăţat-o,
Dereul care apreciază pe câte unul deşi scrie com-
plet diferit şi îi mai e şi neprieten! Că acum, sincer,
despre Doctor Popescu, cum îi spuneam pe alee, am
auzit intensiv în timpii facultăţii de la un lector de
limbă română, fost asistent al profesorului Coteanu.

Acum, să nu o fac pe niznaiul, dar auzisem des-
pre toţi, din manualul de liceu, dar nu ne apucase-
răm încă de intrat în lumea fiecăruia dintre ei. Pe
atunci, nu exista curricula de acum, citeam cam tot
din toate, încercam să aşezăm cărămizile literaturii,
să ridicăm pereţii şi să ne bălăngănim şi să ne stre-
curăm şi noi măcar pe lângă ei, pe lângă pereţi. Era
ca la primul ceai, ca la primul dans, lumina se învâr-
tea confortabil şi se infiltra în atitudinile noastre
stinghere, în sala de sport a liceului sau în sufrage-
ria, de unde masa din mijloc fusese mutată la fereas-
tră, iar scaunele stăteau ca la paradă în faţa ei. Ne
camuflam privirile şi ne uitam spre uşă, să nu apară
diriga sau mama gazdei. 

Căutam cocoşul roşu şi câte o replică genială, pe
care să o ţinem minte şi s-o redăm la momentul
oportun. Scriam cu nepăsare şi tot timpul despre
orice, nu ne gândeam să ne adunăm în volume, iar
când tot Crohul, „ca o cloşcă” – observaţie făcută tot
de Dere –  ne-a înarmat cu multă răbdare şi ne-a stâr-
nit să publicăm, am dat de-o editoare care ne-a
explicat în cuvinte simple şi albe ce-i cu adevărat
corvoada textului. 

Era o vreme când unul era textul scris şi altul cel
tipărit, am trecut şi am devenit adulţi în vremea aia,
şi mentorii noştri ne-au ajutat s-o depăşim. 

Crohul ducându-ne de mână până la uşa de in -
trare, Dereul preluându-ne şi aşezându-ne la birou.
Aşa a procedat cu o bună parte din generaţia noas-30
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tră, pe care a plantat-o în posturile deloc faimoase,
chiar meschine devenite vacante, dar gândind cu cel
puţin trei mutări înainte. Astfel, mulţi dintre noi au
fost angajaţi întâi corectori, cu câte o jumătate de
normă – aşa începuse el însuşi, preluat de A.E.
Baconski, la „Steaua” de Cluj! – , mici funcţionari,
referenţi, tehnoredactori. Cum se ivea în continuare
un alt post, venea din urmă altul. 

Aşa am fost angajaţi cu toţii, cum vă spuneam
mai dindărăt, eu, Traian T. Coşovei, Tudor Dumitru
Savu, Mircea Nedelciu, Florin Iaru, Hanibal Stăn-
ciulescu, Mircea Cărtărescu, Ştefan Agopian, Cris -
tian Teodorescu (pe locul lui intrasem la corectură
iar el păşise în cadrul Secţiei de publicistică-repor-
taj, condusă de Vasile Băran), Elena Ştefoi şi pentru
câţi o mai fi pus vreo vorbă bună  prin alte locuri,
cum ar fi Petru Romoşan. 

Chiar şi cu cei consacraţi proceda la fel, pe Nae
Prelipceanu l-a adus la Bucureşti, întâi la ICED,
apoi la „Viaţa Românească”; la „Tribuna”, după
mutarea din 1981 la Uniunea Scriitorilor, l-a propus
şi l-a lăsat pe prozatorul Vasile Sălăjan; la „Cartea
Românească” a insistat să fie numit George Bălăiţă...
Ideea de a folosi dramul de „putere mecanică“ pe
care îl îngăduia „vechiul regim“ pentru alţii, talen-
taţi sau cel puţin consideraţi astfel, l-a decupat şi l-a
singularizat în epocă. Se zice că a fost impus, cam
cum se făceau şi vedem că se fac în continuare ale-
gerile în lumea de azi, la Uniunea Scriitorilor, dar
era, cred eu, de departe cel mai în măsură, fiindcă
era polivalent, de raftul întâi şi cel mai echilibrat. În
plină epocă de constrângere, a girat cu mare abilitate
toate defecţiunile ideologice survenite pe parcurs,
multe dintre acestea dacă nu în întregime, vedem
astăzi cât se poate de limpede şi în libertate, provo-
cate de serviciile secrete. 

Dincolo de toate aistea, trebuie spus că aşa-
numita înţelegere şi sudură a compartimentelor
scriitoriceşti de dinainte de 1990 este o idee pre-
concepută. Nici atunci nu exista unire decât pe
mici interese de grup şi cu atât mai puţin preţuire.
Cei mari, cei care se simţeau astfel fiindcă social
erau avantajaţi, conduceau reviste, aveau catedre
sau măcar rubrici pe ici, pe colo, acţionau ca nişte
vătafi, se anturau de slugi, scriau unii despre alţii,
te mângâiau pe cap şi aveau grijă să nu le ieşi din
cuvânt. 

Factorul politic apărut după Revoluţie a mascat
marile contradicţii din cadrul breslei. Este foarte
puţin probabil ca un astfel de ingredient să rupă
definitiv legături prieteneşti de decenii, asta pre -

supune că respectivele legături erau false. Şi mie
mi s-a întâmplat să fiu apostrofat, ori de câte ori
m-am declarat de stânga, drept cominternist,
internaţionalist proletar, jidănit sau jidan de-a
dreptul. Nu sunt nimic din toate astea, mă declar
adeptul unei stângi de secol XIX, uşor tra diţi o -
nalistă, sunt sionist creştin, căci cred că evreii
trebuie să aibă căminul lor, iar pe ceilalţi, cei de
acasă, cu care sunt sau nu sunt prieten îi consider
egalii mei, vorbitori de şi truditori pe ogorul limbii
române. De exemplu, despre Crohul, ce s-a com-
portat cu noi ca o cloşcă, îndrumându-ne şi povă -
ţuindu-ne de aproape, am aflat că se numeşte Cahn
Moise, în clipa când mi-a dat recomandarea pentru
intrarea în partid, PCR adică, în anul al treilea, în
1978, că aveam medii peste opt şi eram secretarul
cenaclului „Junimea” al Facultăţii noastre, de
Limba şi literatura română, aşa se chema pe atunci,
acum îi zice de Litere, dacă mai există, fiindcă sunt
tot felul de relaţii internaţionale şi ştiinţele
comunicării, vezi bine! Mie nu-mi este ruşine să-mi
amintesc, aproape toată generaţia mea a trecut ast-
fel prin politică, de fapt cu excepţia lui Agopian,
care nu-şi terminase şcoala, şi a lui Florică Râpă,
cu porecla slavizată Iaru, care era un zăpăcit nein-
teresat de note, toţi din cei citaţi mai sus am fost
membri! Era un fel de sindicat, iar oamenii cu cap
spuneau, pe atunci „micile compromisuri te păzesc
de cele mari”.

Intervine apoi dorinţa de a avea şi de a fi mai
mult decât altul. Am în memorie, printre multe
altele, două imagini oribile de la Uniunea Scriitori-
lor. Prima, din seara de 22 decembrie 1990, când toţi
cei adunaţi în Sala oglinzilor nu ştiau cum să-l
umilească mai abitir pe Dereu şi se năpusteau pe
funcţii şi liste, şi a doua de pe la începutul lui ianua-
rie când, corector la „România literară” fiind, am
fost trimis, de către Rojică Roger Câmpeanu,
împreună cu Cristi Teodorescu şi cred că şi cu Ada
Bittel şi cu Fane Agopian să ne alegem pentru
redacţie două, trei maşini de scris de la ajutoare.
Aceeaşi hămesire şi năpustire vulturească am văzut,
chestie de care nu ne dezbărăm nici acum, la intra-
rea în mall-uri. Popor sărac şi oleacă primitiv, nu vă
supăraţi! 

Dacă vă supăraţi, nu vă fie cu bănat atunci când
zic că scrietoriul român este  primitiv, îşi cultivă şi
îşi gestionează cu abilitate marfa în vederea unor
mici privilegii – o carte pe an, adică anul şi cârla-
nul, niscai voiajuri plătite alături de consoartă, pre-
mii, croaziere şi simpozioane inutile –, ştie lângă
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cine să se tragă în poză şi e foarte  atent alături de
cine se aşază la masă. El tânjeşte, de fapt, după
mici comodităţi, nu vrea să schimbe macazele
lumii, nu-şi doreşte glorie deşănţată mai presus de-o
vilă şi de-o emisiune sau rubrică permanentă de
influenţă. Au fost şi sunt şi de categoria asta, unii
mai  egali  decât alţii, cu mari pretenţii şi cu trai pe
picior mare. 

Dereul nu a plecat, nici înainte, nici după anul de
răscruce 1990, în voiajuri şi burse, dimpotrivă, când
a putut le-a oferit cu generozitate altora. Mi-a
mărturisit că, deşi este impregnat de grecitate, nu a
pus piciorul niciodată pe pământul Eladei. Îmi
amintesc  că  eram  în spatele lui la nu ştiu ce maslu,
cum zic eu, nu  ştiu  ce  eveniment cultural, când l-am
auzit prezentându-ne, pe George Cuşnarencu şi pe
mine, lui Mircea Albulescu, care era pe atunci secre-
tar de stat la Cultură. „I-ai pe-ăştia !”, l-am auzit
îndemnându-l pe actor. „Da, dar nu-i ştie lumea”, a
venit acelaşi răspuns ca al lui Brucan, dat lui Petre
Roman. „Şi ce dacă, o să afle cine sunt”, a replicat
Dereul. De aici sar la alta: este generos şi cu ideile.
Te trezeşti dimineaţa că te sună să-ţi propună să scrii
cutare  schiţă sau cutare carte, că-i pe stilul tău, pe
potriva ta. A avut o idee năstruşnică să inventăm o
poetă şi criticeasă, şi George şi cu mine am debutat-o
cu niscai cronici pe Wilma Dumbravă, care a
dispărut, din păcate, şi s-a apucat de altă meserie!
Ne-a împins să facem o carte de interviuri cu
scriitori şi cu oameni de cultură care au depăşit opt-
zeci de ani şi care nu mai sunt în lumina reflectoa-
relor. Tot aşa l-a îndemnat pe bunul şi regretatul meu
prieten, Sorin  Preda, să scrie o saga a familiei Mo -
romete, a dat idei, se zice, prietenilor săi prozatori,
neprietenilor care se împotmoleau la cenzură, l-a
pus pe cutare amic să scrie teatru, că i se potriveşte,
a dat titluri (se zice că Biblioteca din Alexandria a
lui Sălcudeanu e a lui, a lui Dere!). Mai mult, a
intervenit pentru destui ca să primească o garso -
nieră, un apartament, un bilet de favoare, o viză, o
internare, un premiu. 

În noaptea de 21 decembrie, i-am dat numărul
lui Traian, care l-a sunat şi l-a rugat să intervină pen-
tru Florin Iaru, ce fusese reţinut şi care era insulino-
dependent. După câteva ceasuri, acesta se întorsese
la domiciliu, colea, pe Făinari. Era, este foarte gene-
ros cu confraţii şi chiar dacă este generos cu alţii,
nu-i place să iasă în faţă, nu dă interviuri. 

La „România literară” poruncise ca numele său
să nu apară în nicio înşiruire, în nicio citare. L-am

văzut la premiera unei piese la Teatrul  Mic  când nu
îndrăznea să stea în sală, mototolea cortina de la
intrare şi se ascundea după ea. 

La şedinţele Academiei, are locul lui în Aulă,
niciodată în stal, ci în pungile laterale, mascat de o
coloană. 

Un om nu-i un sfânt, fireşte, dar poate deveni.
Nu este cazul nostru, un om este egal cu un om, o
fiinţă aflată pe nişte axe de coordonare temporală şi
spaţială, niciodată altfel decât sub vremi, fie că astea
sunt noroioase, pline de ploaie, sau însorite. 

Dumitru Radu Popescu este, în primul rând, un
om dotat cu o inteligenţă sclipitoare şi aparte, pă -
timaş şi pălmaş pe ogorul literaturii, generos, drept,
tipicar şi extrem de chibzuit, foarte talentat. Din me -
trul liniar de cărţi găsibil în bibliotecă, e musai să
citeşti cu creionul în mână şi să reciteşti nuvelele –
este unul dintre cei mai redutabili autori ai speciei
din literatura noastră, de altminteri umplută ochi cu
nuvelişti extraordinari! –, Vânătoarea regală, F,
Oraşul îngerilor, Dumnezeu în bucătărie, Săptă -
mâna de miere, Paolo şi Francesca şi al treispreze-
celea apostol, piesele Cezar, măscăriciul piraţilor,
Aceşti îngeri trişti, Piticul din grădina de vară, O
batistă în Dunăre, Mireasa cu gene false, Domnul
Fluture şi doamna Fluture, publicistica. 

De pe când ne încolăceam pe Aleea Circului,
împreună cu Mirciosu, ne gândeam cum poate un
scriitor să fie întotdeauna altfel, cum îşi poate adapta
sau schimba rifful, termen din rock, cum îşi poate
schimba stilul, maniera, mijloacele, perioadele. Şi
făceam legământ ca de la o carte la alta să schimbăm
totul. Scriitorii, ca şi rockerii, încearcă, dar nu reu -
şesc. Abordează, termen marinăresc, realitatea alt-
fel, din alt unghi, cu alt procedeu, dar rămân aceiaşi. 

Nici marii chitarişti nu se schimbă fundamental,
Hendrix, Santana, Page, Lennon, Knopfler sunt uşor
de recunoscut. La fel şi Dereul. Chiar şi după schim-
barea de paradigmă literară de după ’90 susţin că el
a rămas acelaşi, poate mai apăsat. Ca şi Nichita, a
încercat să se rescrie şi a împins convenţia către  mar -
gine. Ba a semnat o carte cu un nume fictiv, ca un
soi de Pessoa. A introdus articole de ziar, poezii,
„confesiunea pitorească”, stilul zeflemist  şi plin de
vervă, a spart logica povestirii, a presărat personaje
şi evenimente reale. Omul „tooot“ învaţă şi învaţă să
se schimbe şi la optzeci de ani. Ba, încă este capabil
de surprize! La mai multe surprize şi la mai mulţi
ani, încă o dată pe atâta, Dumitru Radu Popescu!
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Pagini de filosofie românească

Lucian Blaga, după cum observase, cu oarecare
mirare, şi Constantin Noica, era foarte bine informat
în mai toate domeniile ştiinţifice şi, bineînţeles, în
cele filosofice şi artistice. Lucrul acesta se observă,
în ciuda faptului că nu obişnuia să dea citate, după
numele de autori menţionate şi uneori după titlurile
de lucrări. Ceea ce i-a permis lui Blaga să aibă ade-
sea o viziune corectă asupra anumitor situaţii în care
se găsea cultura occidentală şi chiar asupra unor
perspective ale acesteia. Dar, o spune chiar el, în
ultimul capitol din Eonul dogmatic, „perspectivele
ţin de viziune, nu de silogism”. Or, tocmai în acest
domeniu, al logicii, al „silogismului”, Blaga, după
aceleaşi criterii, se pare că nu mai era atât de bine
informat. Nu trebuie să uităm însă faptul că, mai
ales în cazul unui filosof de „formula unu“, adică
făcător de sisteme filosofice cum era Blaga, se pune
de regulă şi întrebarea firească: toate bune şi fru-
moase, dar, cum stăm cu logica?

S-ar putea considera că, spre deosebire de siste-
mele filosofice disciplinare, care încep de regulă cu
logica sau din care aceasta nu poate să lipsească,
cele categoriale, de influenţă estetizantă, de exem-
plu, ca la Schopenhauer sau la Nietzsche, nu mai au
niciun capitol de logică. În cazurile acestea, însă,
nu mai este vorba nici despre ştiinţe, pe când la
Blaga predomină consideraţiunile ştiinţifice şi des-
pre ştiinţe, aproape din toate domeniile şi din toate
timpurile. Ceea ce este bine şi chiar foarte bine.
Numai că tocmai problemele, adesea controversate,
mai ales din ştiinţele moderne, din fizică şi din
matematici, prin care îşi ilustrează Blaga enunţurile
dogmatice cu aspecte „paradoxiale”, sunt cele care
au necesitat soluţionări logice şi chiar elaborarea
unor tipuri speciale de logică: logica matematică şi
lo gica mecanicii cuantice, vestite şi prin anii în care
şi-a scris el lucrările. Logica matematică era bine
cunoscută din 1914, când apare Principia mathe-
matica a lui Whitehead şi Russell, de care ştia şi
Nae Ionescu (vide lucrarea lui de doctorat, redac -
tată între 1916–1919).

Bine că n-a ştiut de ele, s-ar putea zice în maniera
lui Noica, şi ne-a oferit propria lui interpretare. Dar
Blaga ştia totuşi de logica lui Hegel şi de celebra lui
dialectică, pe care Hegel o aplica tocmai la datele
ştiinţifice care, încă din vremea lui, conduceau la
numeroase contradicţii. Nu mai vorbim aici despre
„paradoxiile” dogmelor creştine, cum sunt cele refe-
ritoare la Trinitate, căci dialectica triadică a lui
Hegel porneşte tocmai de la Aceasta.

Dar, îl putem aminti aici chiar pe românul Şte-
fan Lupaşcu, preocupat de aceleaşi „paradoxii” ale
microfizicii, pentru soluţionarea cărora a şi inventat
„logica dinamică a contradictoriului”, pe când
Blaga, fără să facă, după cum observase şi Noica,
distincţia dintre intelect şi raţiune, nu mai vorbim
aici de speculaţiune, considera că acceptarea antino-
miilor poate fi postulată numai dogmatic, printr-un
fel de ieşire din sine a intelectului, cu încălcarea
principiilor gândirii, adică în afara logicii (tot a inte-
lectului, fireşte). Oricum, însă, ignorând logica mate -
 matică şi mai ales aplicaţiile acesteia, Blaga pierde
din vedere perspectiva „exploziei” tehnico-ştiinţi -
fice a societăţii, care se profila deja prin apropierea
treptată de al Doilea Război Mondial, când avea să
explodeze la propriu.

Ne găseam însă prin anii ’30 ai veacului trecut,
iar intelectualii europeni mai trăiau încă în lumea de
vis a „muntelui vrăjit” al lui Thomas Mann, la care
ajungeau doar ecourile frământărilor de la „cei de
jos”. Dar, oricât de curios ar părea, cu sau fără infor-
maţii de prima mână, Blaga descrie o seamă de per-
spective ale lumii care, în mod surprinzător, se ade-
veresc abia în zilele noastre. Spunem aceasta, pen-
tru că Blaga, spenglerian fiind, după venirea comu-
niştilor, zicea că „era” comunistă va dura 1000 de
ani, şi a murit cu această convingere. Or, pe vremea
comuniştilor nu s-a realizat niciuna din „perspecti-
vele” descrise de Blaga, căci ele erau perspectivele
„lumii libere”, la care noi am revenit, într-un fel sau
altul, abia după o jumătate de secol. Dar, tocmai
diferenţa aceasta de timp, imensă pentru cei care au

lucian Blaga despre noul eon 
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trăit-o, în care s-a construit o altă lume, care a fost
apoi zdrobită pur şi simplu, cum zicea Poetul
(„Zdrobiţi orânduirea...”), pentru a se institui cu
aceeaşi brutalitate (unii îi spun „sălbăticie”, de la
sintagma lui Marx: „perioada sălbatică de instituire
a capitalismului”) perspectivele care ţin de viziunea
lui Blaga, diferenţa aceasta şi contrastul, le fac însă
şi mai evidente, cel puţin pentru noi, căci „dincolo”,
ele s-au născut şi au crescut pe neobservate.

În plus, este explicabilă şi lipsa de interes a exe-
geţilor operei filosofice a lui Blaga pentru astfel de
probleme, deoarece abia acum au devenit, ca să zi -
cem aşa, „acute”, vizibile, stringente şi adesea d e -
ranjante. Căci una este să vezi ce se întâmplă şi alta
este să fii de acord sau să participi la evenimente.

Cine ar fi fost de acord pe vremea comuniştilor
şi a filosofiei marxiste cu „aspiraţia spre sinteze”, în
care „gândul asiatic şi gândul european” să „tindă
spre un amalgam superior”, cum s-a întâmplat „în
timpul imperiului spiritual al Alexandriei”. Şi nici
astăzi, cu anumite excepţii, n-am auzit de prea mulţi
adepţi ai acestei „aspiraţii”, dar librăriile şi pieţele
sunt pline de cărţi „asiatice” traduse în româneşte,
iar pe afişe domină anunţuri despre conferinţele
unor personalităţi „asiatice”, yoghini şi fachiri, ca şi
despre diferite asociaţii de profil. Ceea ce nu s-a
petrecut între 1945 şi 1990. Blaga se referă la antro-
posofia lui Steiner, căreia îi corespund în marile
noastre oraşe „societăţile antroposofice”, dar şi la
„noul spiritualism” al lui Keyserling, „noua spiri-
tualitate” fiind reprezentată şi la noi, cu aceeaşi titu-
latură, de asociaţii de tip New Age şi multe lucrări,
la data aceasta, care, după caracterizarea lui Blaga,
nu sunt „decât sinteze între doctrine asiatice, creştine,
ştiinţă şi filosofie modernă”. La toate acestea nu
putem adăuga decât faptul că „sintezele” respective
n-au devenit încă oficiale, n-au fost adoptate încă de
către oamenii de ştiinţă români şi nu se predau în
învăţământul de stat, în cel universitar privat făcân-
du-se uneori chiar exces de zel.

În privinţa lui Blaga, trebuie să avem în vedere
şi rezervele sale. „Se repetă, zice el, tot mai mult
această prezicere; noi o înregistrăm ca un simptom,
fără ca să ne exprimăm într-un fel sau altul asupra
îndreptăţirii unor astfel de «ştiinţe»”.

Pe baza ideii de „configuraţie” sau structură
(Gestalt) se face, după cum observă şi Blaga, tot un
fel de „sinteză”, de data aceasta între ştiinţe (psiho-
logie, biologie, fizică şi cosmologie), care să conducă
la un fel de nivelare a lor prin corespondenţe struc-
turale, dar şi la „renaşterea ştiinţelor magice” şi,

zice Blaga, având o „viziune” uluitoare: „Nu ne-ar
mira deloc ca pe temeiul unei filosofii a configura-
ţiei şi a corespondenţelor să vedem astrologia
reluându-şi rolul oficial”. Şi, într-adevăr, astăzi nu
mai există în România niciun post de televiziune sau
de radio care să nu dea „buletinul astrologic” şi dife-
rite zodiace şi horoscoape medievale, europene
sau/şi asiatice, ceea ce fac şi majoritatea ziarelor.
Viziunea lui Blaga se adevereşte total în această pri-
vinţă.

Aproape la fel de adevărată este şi constatarea
lui Blaga în legătură cu „Interesul tulburător pentru
fenomenele oculte”, care se manifestă la noi prin
apariţia revistelor specializate în parapsihologie,
magie, vrăjitorie (care a şi devenit o profesie), mis-
tere, divinaţie, spiritism, cu emisiuni speciale la
unele televiziuni şi multă literatură medievală şi
modernă.

„Cât priveşte curentele curat filosofice”, zice
Blaga, „acestea au astăzi, ca şi în perioada elenistă,
un caracter relativist. Scepticismul domina atunci,
pragmatismul şi ficţionalismul în zilele noastre”
(adică prin 1930). Pragmatismul domină şi astăzi
filosofia occidentală de inspiraţie anglo-americană,
având şi la noi adepţi declaraţi ai variantei lui John
Dewey. A cincea trilogie a lui Blaga trebuia să fie
Trilogia pragmatică. Oare cât de pragmatică ?

Blaga se referă şi la „gustul pronunţat pentru
filosofia istoriei”, pe care îl avea şi el însuşi, şi chiar
„sentimentul escatologic de sfârşit de lume şi senti-
mentul cosmic de început de lume”, Aici se dau
explicaţii despre termenul „eon”, care înseamnă eră
şi se dovedeşte că Blaga însuşi aştepta o nouă eră
(new age). Trecerea de la una la alta „nu se face fără
de grave crize sufleteşti şi intelectuale”. Aflăm însă
că eonul = eră nu mai coincide cu mia de ani a cul-
turilor spengleriene, ci cu cele două mii de ani ale
„marelui an cosmic”, cum îi spun reprezentanţii
astrologiei. Ne găsim, după Blaga, la sfârşitul
„eonului creştin”, şi la începutul unei noi ere, tot aşa
cum se găseau şi grecii în perioada elenistă, la sfâr-
şitul eonului păgân şi începutul erei creştine, când
pe plan filosofic apar „amestecul eteroclit de doctrine
încă necoagulate într-un întreg, relativizarea filoso-
fiei, năvala miticului în conştiinţa vremii, mijirea
sfioasă a unui nou ontologism vizionar, setea de
ultime sinteze şi tragica neputinţă a intelectului de a
le crea”. Aici intervine din nou concepţia lui Blaga
despre „depăşirea intelectului”, din cauza apariţiei
unor fenomene care încalcă legile gândirii corecte şi
determină „o deplasare de la intelectul enstatic spre34
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intelectul ecstatic”. În terminologia noastră este
vorba de apariţia unor fenomene de tip dialectico-
speculativ care necesită tipuri speciale de logică
(amintite deja), ceea ce nu înseamnă însă renunţarea
la gândirea intelectivă sau raţională valabilă pentru
restul fenomenelor.

Chiar dacă situaţia nu este atât de gravă încât să
presupună renunţarea la gândire în favoarea magiei
şi a vrăjitoriei, cu toate că reprezentanţii „noului
eon” vorbesc despre „revrăjirea Vărsătorului”, sunt
necesare într-adevăr „sinteze” cu delimitarea refe-
rinţelor ontice ale facultăţilor gândirii şi ale funcţio-
nalităţii acestora şi, cum se face deja, prin tehniciza-
rea (chiar excesivă) a inteligenţei.

Dar Blaga are, totuşi, dreptate într-o oarecare
măsură, căci, parcă în ciuda progreselor tehnico-şti-
inţifice, reprezentanţii „noului eon”, ai mişcării New
Age, popularizaţi după 1990 şi în ţara noastră, con-
sideră că noile fenomene, evidenţiate în fizica
modernă, conduc la „enunţuri pline de paradoxuri şi
contradicţii”, deoarece domeniul acestora este „din-
colo de logică” şi ţine mai degrabă de credinţă decât
de ştiinţă, dar nu de credinţa occidentală creştină, ci
de mistica orientală, asiatică, despre care vorbeşte
Fritjof Capra în celebra sa Taofizică (The Tao of
Physics). Şi trebuie spus că nici astăzi nu este recu-
noscută logica dialectico-speculativă pe baza căreia
ar putea fi soluţionate problemele fizicii cuantice
fără niciun recurs la mistica orientală.

Blaga însă merge mai departe decât taofizicienii
şi are viziunea, pe linia acceptării dogmatismului, de
reîntoarcere la un nou Ev Mediu, în care să se renunţe
şi la ştiinţă. Este amintită cu această ocazie cartea
Noul Ev Mediu al lui Berdiaev, pe care, zice Blaga,
ar fi precedat-o consideraţiunile sale anterioare căr-
ţii lui Berdiaev despre „o nouă dogmă şi spirituali-
tate” din cartea Filosofia stilului, scrisă în 1923 şi
publicată în 1924. Numai că Blaga nu este de acord
cu Berdiaev, după care „Noul Ev Mediu ar urma să
se realizeze ca o floră religioasă crescută sub soa-
rele dogmei creştine şi ca un complex de forme
sociale în centrul căreia ar sta Biserica creştină”.
Or, după Blaga, eonul creştin este pe sfârşite. Eonul

dogmatic „îl închipuim înzestrat cu toate virtuţile
ineditului. Nu vedem cum ar putea să intre în el ele-
mente de dogme specific creştine, după noi perimate
în conţinut”. În plus, tot pe linia previziunilor sale,
Blaga vorbeşte despre „ivirea unei noi religiozităţi,
care să pună personalitatea omenească în slujba
dogmei de mâine”. Şi, ca un fel de  consecvenţă a pre -
viziunilor, înălţate adesea în „stratosfera spirituală”
spre care ar tinde noul eon, prin cumulări de dogme,
a căror justificare rezidă numai în postularea lor,
Blaga se întreabă, pe bună dreptate, dacă nu cumva,
după exemplele din trecut, se vor institui şi mijloace
de impunere silită a dogmelor. „Va asista viitorul şi la
reeditarea dogmaticului în înţeles de constrângere?”,
se întreabă Blaga.

Este interesant faptul că el nu face nicio referinţă
la cele două regimuri „dogmatice” pe care le expune
Berdiaev pe larg în Noul Ev Mediu: fascismul şi
comunismul, care nu mai ţineau de previziuni, şi
care instituiseră deja constrângerea, impunerea dog-
melor prin forţă. Dacă Blaga s-ar fi referit la acestea,
el n-ar mai fi fost şi pentru noi un prevestitor, căci
cele două regimuri ţin deja de trecut. Că era la cu -
rent cu ele, este evident, dar faptul că nu le prevede,
că nu are „viziunea” lor, se datorează, de bună
seamă, faptului că nici nu le dorea. Se aştepta însă la
constrângeri, dar, având în vedere durata eonului, le
considera ca şi depăşite. „Dar nici acea eventuală
stabilizare a noilor dogme prin măsuri de constrân-
gere, zice Blaga, nu va fi ceva definitiv, căci istoria
nu cunoaşte definitivate”. Cu alte cuvinte, va trece şi
asta. Şi conchide Blaga: „Viitorul e domeniul visu-
lui; şi deocamdată putem visa mult şi nepedepsiţi”.

Şi câtă dreptate avea Lucian Blaga, ce bine este
să visezi, cum zicea Poetul, „la lumi ce nu există”,
„atât cât drumurile vieţii mai au pe margini bucu-
rii”. Visul poetului din Lancrăm a durat, cu anumite
intermitenţe, până în 1948, când s-au ivit şi con-
strângerile şi pedepsele. A fost mult? A fost puţin?
Nu se mai întreabă nimeni. De ce? Deoarece, ori-
cum, visul a fost frumos.



Conceptul „Web Semantic“ definit de Tim Ber-
ners-Lee, James Hendler şi Ora Lasila („The
Semantic Web“ in Scientific American, 2001) a fost
privit la început ca o proiecție vizionară pentru
generațiile viitoare de utilizatori ai web-ului (inven-
tat tot de Sir Tim Berners-Lee). Excepționale pro -
grese științifice și tehnologice (de exemplu, apariția
„internetului lucrurilor“ – IOT) ale ultimilor zece
ani au transformat această viziune într-o realitate
presantă, aflată pe agenda tuturor instituțiilor res-
ponsabile (de la agenții internaționale și/sau
naționale de finanțare a cercetării, de la marile com-
panii nu doar din domeniul software la agenții de
monitorizare a cyberspațiului). Web-ul semantic
este web-ul datelor interpretate, ce creează premi -
sele valorizării lor drept cunoștințe, accesibile atât
oamenilor, cât și agenților software – extensii inteli-
gente ale cunoașterii umane. Uriașele volume de
date existente pe web (pagini web – aproape cinci
miliarde, arhive și depozite de date accesibile web,
texte, imagini, înregistrări video/audio) conțin o
mare parte a cunoașterii omenești, motivând o afir -
mație făcută cu câțiva ani în urmă, conform că reia
pentru orice întrebare rațională există, undeva în
oceanul cyberspațiului, unul sau mai multe răspun-
suri. Problema este de a găsi aceste răspunsuri!
Creșterea exponențială a volumului de date publi -
cate/postate pe web-ul datelor, web în care „oricine
poate spune orice despre orice“1, a impus o serie de
programe de cercetare privind standardizarea repre-
zentării datelor, a metodelor de acces la ele, a stabi-
lirii de relații și dependențe între ele, cu alte cu vinte,

de a face ordine în noianul informațional. Consorțiul
internațional W3C, fondat și condus de Tim Ber-
ners-Lee, este forumul responsabil de dezvoltarea
tehnică a web-ului, și prin comisiile sale tehnice
elaborează standarde și metodologii de „bună-
practică“ în domeniul web-ului semantic2. Astfel, s-a
ajuns la statuarea unui nou concept, fundamental
pentru web-ul semantic, respectiv „date interconec-
tate“ (Linked Data – termenul a fost introdus tot de
Tim Berners-Lee, în 2006), pentru realizarea căruia
s-au alocat și se alocă resurse financiare și umane de
către Comisia Europeană și alte organisme inter -
naționale de finanțare a cercetării; se pot menționa
proiectele FP7 „Multilingual Web“, „Multilingual
Web-LT“3, „LIDER“ și multe altele.

În contextul eforturilor mondiale de structurare
și interconectare a datelor de pe web, datele lingvis-
tice au un rol esențial și, deci, au primit o atenție
specială. „Linguistic Linked Open Data“ (LLOD)
definește o campanie, o serie de acțiuni, promovând
o serie de principii despre publicarea datelor lingvis -
tice pentru prelucrarea limbajelor naturale în con-
formitate cu următoarele comandamente (conform
http://www.linguistic-lod.org/):

l Data should be openly license using licenses
such as the Creative Commons licenses.

l The elements in a dataset should be uniquely
identified by means of a URI.

l The URI should resolve, so users can access
more information using web browsers.

l Resolving an LLOD resource should return
results using web standards such as HTML. RDF 
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or JSON-LD (Content Negotiation may be used to
show different versions to different users).

l Links to other resources should be included to
help users discover new resources a provide seman-
tics.

Această direcție de focalizare a eforturilor cer-
cetărilor internaționale a apărut în urmă cu doi–trei
ani și a fost instrumentată de Comisia Europeană
prin finanțarea proiectului LIDER (noiembrie
2013–no iem brie 2015).

Dacă în 2003, Școala de vară EUROLAN a avut
ca subiect „The Semantic Web and Language
Techno logy. Its Potential and Practicalities“: 

- http://eurolan.info.uaic.ro/2003/ (la numai doi
ani de la apariția conceptului, printre lectorii de
atunci numărându-se și James Hendler), în același
spirit vizionar, ediția din acest an s-a desfășurat sub
titlul „Linguistic Linked Open Data“;

- http://eurolan.info.uaic.ro/2015/, având printre
distinșii lectori, coordonatorul și alți reprezentanți ai
proiectului LIDER, dar și al altor grupuri de cerce -
tare implicate în mișcarea LLOD.

Ediția a douăsprezecea a Școlii internaționale de
vară EUROLAN4 s-a desfășurat în perioada 13–25
iulie, 2015, în orașul cetate Sibiu, care din 2007 (an
în care a fost capitala culturală europeană) continuă
să surprindă prin bogăția de evenimente pe care le
oferă oaspeților săi. Cum era firesc, instituțiilor
organizatoare tradiționale (Universitatea „Alexan-
dru Ioan Cuza“ din Iași, Institutul de Cercetări pen-
tru Inteligența Artificială „Mihai Drăgănescu“ al
Academiei Române din București și Vassar College
din New York), în acest an li s-a raliat și Facultatea
de Științe a Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu,
ca partener local. Colectivul de informatică din
cadrul acestei facultăți a fost la rându-i foarte impli-
cat în organizarea și derularea acestei ediții a Școlii
de vară EUROLAN și, cu această ocazie, exprimăm
cele mai calde mulțumiri colegilor sibieni și condu-
cerii Universității „Lucian Blaga“. Fără sprijinul lor
direct, fără înțelegerea de care au dat dovadă în toate
problemele legate de desfășurarea optimă a unui
eveniment de anvergura EUROLAN, succesul (pen-
tru că, fără îndoială, a fost un succes științific și
organizatoric) nu ar fi fost deplin. 

Tematica EUROLAN 2015 (Linguistic Linked
Open Data), foarte modernă și ofertantă, a adus
împreună mai mult de 50 de cercetători, practicieni
și studenți din 14 țări. Subiectele abordate au pornit
de la motivațiile cercetării în acest domeniu și pre-
zentarea principiilor de bază privind inter opera -

bilitatea și multilingualitatea resurselor lingvistice,
urmate de introduceri în formalismele de reprezen-
tare a resurselor lingvistice, folosind tehnologii
inferențiale ale web-ului semantic, precum formatul
RDF (Resource Description Format), limbajul OWL
(Ontology Web Language) și limbajul SPARQL de
interogare a web-ului semantic. Au fost discutate, de
asemenea, metode de extragere a informațiilor din
resurse lingvistice și exploatarea lor, cu prezentarea
unor resurse lingvistice vaste, realizări tipice ale
LLOD: Babel-Net, DBpedia, FreeBase, Wiktionary,
Alveo s.a. și desigur LLOD cloud (http://linguistic-
lod.org/llod-cloud).

EUROLAN se adresează întotdeauna, deopo -
trivă, informaticienilor și lingviștilor și nici de data
aceasta nu s-a abătut de la acest concept organizato-
ric. Prelegerile au avut un accentuat caracter didac-
tic interactiv, iar sesiunile de lucru online au fost foarte
apreciate, ca întotdeauna, pentru ilustrarea practică a
conceptelor și metodelor prezentate în sesiunile teo-
retice. 

Ediția din acest an a Școlii de vară EUROLAN
a avut ca invitați 12 profesori, dintre cei mai reputați
specialiști ai domeniului, precum și şapte asistenți ai
acestora care au avut prelegeri și demonstrații
online5, susținând demersul de învățare activă. Pro -
gramul Școlii de vară a fost deosebit de intens: trei
ore de prelegeri teoretice asupra principiilor, con-
ceptelor, metodelor și tehnicilor LLOD, urmate,
după pauza de masă de prânz, de alte trei ore de
exerciții practice și demonstrații online referitoare la
subiectele teoretice discutate în sesiunile de
dimineață.

Cursurile Școlii de vară au început cu prelegerea
lui Paul Buitelaar și Gabriela Vulcu (Linguistic Lin-
ked data for Emotion and Sentiment Analysis),
urmată de comunicarea Georgetei Bordea și Ioanei
Hulpuș (From Text to Knowledge Graphs and back:
Taxonomy Extraction and Text Enrichment), de la
Universitatea Națională din Irlanda Galway. 

Școala și-a urmat cursul, aducându-i în fața
participanților pe: Gerard de Melo (Information
Extraction and Knowledge Integration), de la Uni-
versitatea Tsinghua din Beijing, China; Roberto
Navigli (BabelNet 3.0: a core for Linguistic Linked
Data and NLP), de la Universitatea Sapienza din
Roma, Italia; Nancy Ide (Annotations as linked
data, interoperability), de la Colegiul Vassar, New
York, SUA; Steve Cassidy (The Alveo Virtual Lab:
working with an API for Linguistic Data), de la Uni-
versitatea Macquarie din Sydney, Australia; Assun-



cion Gomez-Perez, împreună cu doi cercetători post-
doctorali, Jorge Gracia și Daniel Vila-Suero (Gene-
ration and publication of Linguistic Linked Data on
the Web), de la Universitatea Politehnică din Madrid,
Spania; Christian Chiarcos (Annotation interopera-
bility), de la Universitatea Frankfurt, Germania, John
McCrae (Linked Data for Lexicons), de la Universi-
tatea Bielefeld, Germania; Thierry Declerck
(Towards a Pan European Lexicography by means of
Linked (Open) Data), de la DFKI GmbH din Saar-
brücken, Germania; Michael Zock (Needles in a
haystack and how to find them. Building a resource
to help authors (speakers/writers) to overcome the
Tip of the Tongue problem), de la Universitatea Aix-
Marseille, Franța; Dan Cristea (Towards interoper-
ability of discourse annotation. Use cases of corpora),
în colaborare cu Andrei Scutelnicu (Interconnection
of lexicographic re sources) de la FII-UAIC și Dan
Tufiș (Challenges in building a publicly available
reference corpus), partea a doua, în colaborare cu
Tiberiu Boroș de la ICIA. 

În cadrul Școlii de vară EUROLAN – 2015 au
fost, de asemenea, organizate două evenimente sate-
lit: un Consorțiu doctoral și atelierul de lucru pri-
vind Mediile sociale și Web-ul datelor interconec -
tate (RUMOUR – 2015), ambele dedicate, mai ales,
tinerilor (studenți, masteranzi, doctoranzi și cerce -
tători, aflați la începutul carierei).

Consorțiul doctoral, moderat de Gabriela Haja,
de la Institutul de Filologie Română „Al. Phili ppide“
al Academiei Române, a avut loc în 17 iulie și timp
de o oră și jumătate tinerii participanți au avut posi-
bilitatea să-și prezinte temele de cercetare în fața
profesorilor amintiți. Lucrările au fost centrate pe
Date lingvistice interconectate în regim de liber
acces (Linguistic Open Data) și Web-ul semantic
(Semantic Web). 

RUMOUR – 2015, moderat de Diana Trandabăț
și Daniela Gîfu, de la FII-UAIC, s-a desfășurat pe
parcursul zilei de 18 iulie, aducând în atenție abor-
dări inovatoare pentru exploatarea mass-mediei
sociale, folosind tehnologii ale Web-ului semantic și
din domeniul datelor interconectate. RUMOUR a
reunit practicieni, cercetători și studenți, care au
împărtășit din experiența acumulată prin practica,
teoriile și analizele făcute pe mediile sociale, identi-
ficând teme de interes comun. Lucrările workshop -
ului prezentei ediții vor fi publicate de Editura
„Springer“ în seria Communications in Computer
and Information Science.

Pe parcursul celor două săptămâni, nu au lipsit
momentele de socializare, în fiecare seară, în cadrul
Sibiu by night, comunitatea EUROLAN – 2015 bu cu -
rându-se de o bogată gamă de evenimente culturale
în Piața Mare sau Piața Mică, oferind parti cipanților
posibilitatea de a interacționa într-o atmosferă rela-
xantă, muzică bună și tradiționala pălincă ardele-
nească.   

La mijlocul Școlii de vară EUROLAN a fost
organizată și o excursie în trei dintre cele mai vestite
cetăți ale Transilvaniei: Cetatea Făgăraș (fostă
reședință nobiliară și princiară, începând cu a doua
jumătate a secolului al XVI-lea, restaurată de
curând, Cetatea Râșnov (cetate de refugiu și apă -
rare), cunoscută drept „Cetatea Țărănească“ și cele-
brul Castel Bran („Castelul lui Dracula“ atracție ine-
fabilă pentru străini), obiectiv turistic plasat între
mit și realitate istorică. 

Prezenta ediție a Școlii de Vară EUROLAN s-a
încheiat cu o masă rotundă, o formă de evaluare a
așteptărilor și percepțiilor celor prezenți asupra
organizării acestei manifestări. Pe lângă aprecierile
și remarcile pozitive, profesorii invitați, deopotrivă
cu tinerii cercetători, au făcut sugestii interesante și
utile referitoare la viitoarele ediții ale EUROLAN-
ului. 

Școala de vară EUROLAN – 2015 a fost media-
tizată pe larg în presa sibiană: „Tribuna“, „Ora de
Sibiu“, „Știri din Sibiu – eSibian“, „Turnul Sfatului“
și „Revista Presei ULBS“.

note
1 Anyone can say Anything about Anything (AAA), cf. Tim

Berners-Lee.
2 A se vedea recentul set de recomandări referitoare la pro -

tocolul adnotării resurselor de date: W3C First Public 
Wor   king Draft of Web Annotation Protocol, 02 July 2015.

3 În proiectele Multilingual Web și continuarea acestuia,
„Multilingual Web-LT“, ICIA a fost partener și nu este lipsit 
de importanță a menționa că lansarea oficială a proiectului Multi-
lingual Web (kick-off meeting) a avut loc la Bu cu          rești, în prezența
reprezentanților celor mai importanți actori în domeniul web-ului
semantic: W3C, Microsoft, Facebook, Opera, SAP, TAUS, XTM
International, precum și a unor importante institute de cercetare şi
universități euro pene.

4 Pentru o prezentare a istoricului Școlilor de vară
EUROLAN, ca și a personalităților de prim rang care au 
con fe rențiat de-a lungul anilor (peste 100), a se vedea 

http://eurolan.info.uaic.ro/2015/previous/. 
5 Prezentările, exercițiile și unele dintre instrumentele software

folosite în sesiunile practice sunt accesibile online pentru par -
ticipanții înregistrați la Școala de vară.38
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Acesta a fost titlul unei sesiuni organizate în
cadrul Congresului Anual al Asociaţiei Medicale
Române (16–18 aprilie 2015), la care au participat
anatomişti, diabetologi, chirurgi, biologi şi matema-
ticieni-filosofi.

Ca de obicei, lucrările congresului s-au desfăşu-
rat în perimetrul Academiei  Române, datorită rolu-
lui major pe care Nicolae Kretzulescu l-a jucat în
întemeierea acestor două instituţii fundamentale ale
României: Asociaţia Medicală Română (1857) şi
Academia Română (1867). La aceasta din urmă,
Nicolae Kretzulescu a îndeplinit funcţia de preşe -
dinte în două mandate diferite (1872–1873 şi
1895–1898).

Titlul sesiunii Enigmele pancreasului a fost sugerat
de numeroasele necunoscute pe care acest organ încă
le ascunde. L-am numit, undeva, organul celor două
black-box-uri, întrucât în alcătuirea lui se regăsesc
două organe diferite: pancreasul exocrin (denumit şi
acinar), care produce enzimele prezente în sucul pan-
creatic ce se varsă în duoden şi pancreasul endocrin,
reprezentat de un set de numeroase aglomerări celu-
lare denumite insulele Langerhans, reprezentând
numai 5% din masa pancreasului.

Ţesutul acinar este format din acini de dimen-
siuni vizibile cu ochiul liber şi reprezintă 95% din
întregul organ. El este primul black-box, numit ast-
fel, întrucât studiul său in vivo este practic imposi-
bil, deoarece organul reacţionează violent la orice
agresiune mecanică. În acest ţesut, are loc uneori
aşa-zisa dramă abdominală, denumită astfel de un
celebru chirurg francez, Delafois, reprezentată de
pancreatita acută. Nici pancreatita cronică nu este
lipsită de dificile probleme chirurgicale, ca să nu
mai vorbim de cancerul de pancreas, unul dintre cele
mai mortale forme de cancer. Aceasta explică parti-
ciparea la acest congres a unui număr mare de chi-
rurgi si oncologi.

Trebuie menţionat că pancreasul, deşi este
amplasat în cea mai protejată regiune a corpului (în

spatele stomacului, ficatului şi rinichiului stâng), nu
posedă o capsulă peripancreatică propriu-zisă aşa
cum o au alte organe parenchimatoase (ficatul, rini-
chii, de exemplu). Această capsulă a făcut obiectul
unui studiu atent al anatomistului-chirurg român
Mihai Gilorteanu, care, în anii ’70, a publicat o lucrare
extrem de interesantă denumită Zona reflexogenă
pancreatică (1973), din păcate puţin cunoscută şi
valorificată în prezent, deşi el a descris reacţia vio-
lentă vasculo-inflamatorie, care poate conduce la
moarte. În această lucrare, el a propus o metodă
origi nală de decompresie a pancreasului inflamat,
efectuând mai multe  secţiuni paralele superficiale a
capsulei pancreatice, cu mare  atenţie  pentru a nu
leza  ţesutul acinar, care, având un pH foarte alcalin,
poate irita peritoneul, declanşând o peritonită acută.
Chirurgii români s-au întrecut în a prezenta com -
plexa problematică a patologiei pancreasului acinar,
care sperăm că va fi reluată şi cu ocazia altor con-
grese naţionale.

În interiorul acestui pancreas, care are o formă
alungită de circa 25 cm lungime şi cântăreşte circa
70 g, se găsesc dispersate din loc în loc, într-o ma ni eră
aparent aleatorie, circa trei milioane (după datele
noastre) de mici aglomerări celulare descrise în
1869 de un tânăr cercetător, Paul Langerhans
(1847–1888), descrierea acestor aglomerări celulare
fiind obiectul tezei sale de licenţă susţinută la vârsta
de 22 de ani! Descrierea este frumoasă, iar imaginea
histologică desenată după câmpul microscopic este
foarte precisă. Tânărul cercetător nu le-a putut oferi
nicio semnificaţie, dar mai ciudat este că nici maestrul
său, marele patolog Rudolf Virchow (1821–1902),
n-a sesizat importanţa acestei observaţii, ulterior,
epocale.

Teza de licenţă a lui Langerhans a fost  descope-
rită de anatomistul Edouard Laguèsse (1861–1927)
în 1893, după ce, în prealabil, marele clinician fran-
cez Étienne Lancereaux (1829–1910) a publicat pri-
mele constatări tipărite între anii 1877–1883 privind

enigmele pancreasului*
Constantin Ionescu-Târgoviște
Membru corespondent al Academiei Române

*Alocuţiune susţinută la sesiunea organizată în cadrul Congresului anual al Asociaţiei Medicale Române 
(16–18 aprilie 2015)



relaţia dintre diabet şi pancreas, folosind chiar terme-
nul de „diabet pancreatic”. Această constatare a fost
confirmată experimental de von Mering (1858–1931)
şi Minkowski (1958–1931), întâmplător, după efec-
tuarea unei pancreatectomii la câine, intenţia lor
fiind de a studia digestia lipidelor în intestin. Întru-
cât funcţia ţesutului acinar pancreatic era deja
cunoscută, ideea că aceste insule ar putea fi sediul
secreţiei interne a pancreasului, a fost susţinută de
date experimentale efectuate, printre alţii, de Ale-
xander Sobolev, Emmanuel Hédon, Eugen Gley,
motiv pentru care Eduard Laguèsse le-a numit din
acel moment „insulele Langerhans”, pe care le-a
identificat şi le-a studiat atent. La acea vreme, pre-
zenţa hormonului antidiabetic pancreatic era atât de
logică, încât fiziologul belgian Jean de Meyer, în
1909, a propus ca atunci când acest hormon va fi
descoperit să poarte numele de insulină. Hormonul
a fost descoperit de Nicolae Paulescu (1869–1931),
în anul 1921, după o serie de experimente magistral
efectuate, care nu lasă niciun dubiu asupra funcţiilor
fundamentale ale acestui nou hormon pe care el l-a
numit pancreină, dar în 1922, după introducerea în
tratamentul diabetului a noului hormon, MacLeod şi
echipa sa din Canada au adoptat termenul de insulină.

S-ar putea spune că descoperirea insulinei ca
hormon antidiabetic, descriindu-se toate funcţiile
sale metabolice (1), a fost făcută în Europa şi chiar
numele noului hormon a fost de sorginte europeană.
Utilizarea acestui hormon în tratamentul diabetului
a fost posibilă datorită purificării extractului pan-
creatic de către Collip, sub supravegherea lui
MacLeod, în timp ce Banting şi Best au fost numai
martorii acestui eveniment. Decizia Universităţii din
Toronto de a atribui acest merit lui Banting şi Best a
fost o decizie naţional-politică, fără o corespunză-
toare judecată ştiinţi fică (2).

Acest ansamblu de insule reprezintă cel de-al
doilea „black-box” pancreatic, denumit astfel întru-
cât procesele fiziologice, secreţia de insulină sau cele
patologice (distrucţia progresivă a acestor in sule, în
special a celulelor secretoare de insulină denumite
celule β-pancreatice) n-au putut fi studiate până în
prezent, nici anatomic şi nici funcţional in vivo şi in
situ la om. Interesul pentru ele a crescut datorită fap-
tului că diabetul rezultă din pierderea progresivă a
celulelor β-secretoare de insulină, care se produce
într-o manieră rapidă, prin intervenţia unui proces
distructiv autoimun care apare, de regulă, la vârste
tinere (sub 20 de ani), uneori, însă şi la vârste ceva
mai mari. Acesta este cunoscut ca Tipul 1 de diabet,

denumit şi insulino-dependent, întrucât viaţa pa -
cienţilor depinde de administrarea zilnică a insu -
linei. Acest tip de diabet reprezintă mai puţin de
10% din toate cazurile de diabet. În marea majori -
tate a cazurilor care au un debut după vârsta de 40
ani şi care cel mai adesea se asociază cu obezitate,
reprezintă circa 80% din cazuri, făcând menţiunea
că o parte din aceştia (circa 10%) dezvoltă o formă
de diabet pe care noi am denumit-o diabet interme-
diar (IDM – Intermediary Diabetes Mellitus), deoa-
rece, într-adevăr, în mecanismul lor de producere se
asociază şi unele fenomene de autoimunitate, dar şi
o supravieţuire mai scăzută a celulelor β-pancrea tice
secretoare de insulină, similară cu aceea întâlnită în
Tipul 2 de diabet.

Interesul pentru diabet şi obezitate a crescut
enorm în ultimele decenii, când organismele inter-
naţionale au fost alertate de creşterea marcantă a
incidenţei acestei patologii metabolice, denumită şi
diabezitate, care afectează patru miliarde din cele
peste şapte miliarde de persoane existente în pre-
zent. Dintre acestea, 3,5 miliarde de persoane sunt
supraponderali şi obezi, dintre care se recrutează
pacienţii cu patologie cardiovasculară, dar şi pacien-
ţii diabetici. Declaraţi ca fiind diabetici sunt circa
400 milioane de pacienţi, care necesită tratament şi
se află în evidenţele organismelor naţionale şi inter-
naţionale.

Noi considerăm că acesta reprezintă numai vâr-
ful iceberg-ului, întrucât un număr mult mai mare de
pacienţi se află în stadiul „prehiperglicemic”, pe
care l-am denumit astfel, deoarece „hiperglicemia”
re prezintă o etapă tardivă a bolii care începe cu
mulţi ani sau cu multe decenii înainte şi se caracte-
rizează prin pierderea progresivă a celulelor secre-
toare de insu lină. Din păcate, nu avem în prezent o
metodă practică de a identifica această scădere, care
în momentul apariţiei hiperglicemiei, care permite
susţinerea diagnosticului de diabet, mai mult de
50% din masa β-celulară este iremediabil pierdută.
Acesta este motivul pentru care, de mai multe ori
(3–8) am propus modificarea criteriului de definire
a diabetului, care să nu mai fie epifenomenul hiper-
glicemic, ci fenomenul însuşi, cel care a condus la
apariţia acesteia şi care este scăderea progresivă a
ma sei/funcţiei β-celulare. Este adevărat că meto -
dele imagistice actuale, care pot pune în evidenţă
scă derea masei β-celulare, nu sunt încă disponibile
pentru utilizarea lor în clinică (9). În schimb, există
mai mulţi markeri biochimici care indică prezenţa
disfuncţiei β-celulare, printre care enumerăm proin-40
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sulina plasmatică crescută sau creşterea semnificativă
a raportului proinsulină/adiponectină, a căror costuri
sunt considerate prea mari pentru a putea fi decon -
tate de casele de asigurări de sănătate (5, 6, 8). Există
identificate, în prezent, sub termenul de „metabolo -
mică” modificarea mai multor parametri biochimici,
care sunt modificaţi în etapa prehiperglicemică (10).

Punctul nostru de vedere este acela că cel puţin
statele bogate ar trebui să adopte o nouă strategie de
abordare a acestei patologii, întrucât în stadiul pre-
hiperglicemic al diabetului se produc modificările
vasculare de tip aterosclerotic în vasele cerebrale
sau coronariene soldate cu accidente vasculare cere-
brale,  respectiv infarct de miocard, ale căror costuri
sunt infinit mai mari decât cele ale investigaţiilor
menţionate mai înainte şi care ar putea conduce la
prevenirea acestor complicaţii, prin numeroasele
mijloace de modificare a stilului de viaţă, care în
unele studii prospective mari, efectuate în Finlanda
(11) sau Statele Unite (12) s-au dovedit a fi efi ci ente.
Menţionăm, totuşi, că pentru a obţine aceste rezul -
tate pozitive, la persoanele incluse în eşantioanele
urmărite, costurile desfăşurării lor nu au fost deloc
neglijabile.

Pancreasul endocrin este un organ special care
controlează cel mai mare sistem al organismului
uman, anume ansamblul metabolic, cel care asigură
energia necesară funcţionării tuturor celulelor orga-
nismului uman. De prezenţa insulinei, în concentra-
ţii care se modifică în funcţie de nevoile organismu-
lui,  depinde aportul de alimente, absorbţia şi prelu-
crarea lor, precum şi utilizarea carburanţilor energe-
tici (glucide, lipide, proteine) în toate celulele orga-
nismului. Este adevărat că reglarea  metabolismului
energetic este puternic influenţată de mediul socio-
economic în care trăim. Este interesant de notat că
patologia metabolică şi cardiovasculară a devenit o
problemă majoră, iniţial în ţările dezvoltate (mode-
lul de succes economic al SUA s-a propagat rapid).
În această ţară, deja în anii ’70, se predicţiona că
dacă nu se vor lua măsuri de prevenţie a acestei
patologii, ea va deveni o problemă majoră în anul
2000, an pe care cei din generaţia noastră îl perce-
pea a fi ceva foarte îndepărtat. Predicţiile au fost nu
numai adeverite, dar ele au fost progresiv ajustate la
niveluri din ce în ce mai înalte (13). Din acest punct
de vedere, sănătatea populaţiei globului este ame-
ninţată de mediul economico-politic, cel care este
obligat să impulsioneze consumul (inclusiv cel ali-
mentar), dar şi să diminueze activitatea fizică prin
robotizarea multora dintre activităţile care odinioară
întreţineau activităţile muşchiului omului, cel mai

mare consumator de energie din organism. Vânzarea
acestor dispozitive casnice sau de grădinărit auto-
matizate întreţine, alături de consumul alimentar şi
de băuturi zise răcoritoare, creşterea economică ce
s-a dorit să fie continuă. Ne aflăm, în prezent, într-o
„capcană”, în care omenirea a intrat de bunăvoie,
urmând mirajele societăţii postindustriale, promo -
vate de mass-media şi aprig susţinută financiar de
economiile aflate în expansiune şi care produc mult
mai mult decât necesarul obişnuit al omului (14).

Omul este cea mai evoluată structură biologică a
acestei planete, care a fost capabilă să împingă
societăţile pe spirale de bunăstare din ce în ce mai
înalte, ajungând, în final, undeva sus în faţa unei
prăpastii, de unde se întrevăd numai două soluţii: ori
căderea în prăpastie (ceea ce ar însemna dispariţia
speciei umane), ori reîntoarcerea înapoi cu una-două
spirale, unde pot fi menţinute avantajele civilizaţiei
moderne, dar trebuie înlăturate, prin decizii politico-
economice, toate pericolele pe care le presupune ali-
mentaţia modernă cocacolizată şi macdonaldi zată,
care presupune vehicularea prin miliardele de pro -
duse alimentare aflate în prezent în numeroasele
depozite de alimente care asediază toate metropolele
lumii şi unde se adună, prin nefericitul proces de
globali zare, un imens arsenal de substanţe chimice în
cele mai sofisticate modele de prezentare, ţinta predi-
lectă pentru promovarea consumului lor fiind copiii şi
persoanele ti nere, dar şi majoritatea persoanelor lipsite
de o cultură suficientă, pentru a înţelege pericolele
lumii în care trăim şi a învăţa cum să se apere de ele.

Revenind la enigmele pancreasului, am încercat
şi, în mare parte, am reuşit să facem o primă ana liză
exhaustivă a unui pancreas uman obţinut de la un
donator de organe, care credem că va modifica
viziunea actuală privind arhitectura sistemului hor-
monal ce asigură homeostazia energetică a organis-
mului, dar şi posibilele vulnerabilităţi ale acestui
sistem. Menţionăm acest lucru, pentru că cele mai
multe date existente pe piaţa ştiinţifică internaţio -
nală provin din analiza pancreasului unor animale,
de regulă şoareci sau şobolani, care dezvoltă o
formă sau alta de diabet, uneori asemănătoare cu
cele întâlnite la om. Aşteptăm cu interes dezvolta-
rea metodelor imagistice, care să permită punerea
în evidenţă a unor procese ce se desfăşoară în acest
conglomerat de mici „cutii negre” aflate în pan-
creas, încercând să înţelegem cum comunică între
ele pentru ca, în final, să îşi desfăşoare concertat
activitatea lor normală, în acelaşi timp apărându-se
de agresiunile colaterale la care sunt supuse de
către societăţile moderne. 



Pentru prima dată în istoria lui multimilenară,
construcţia biologică a omului se confruntă cu o
provocare nouă şi neaşteptată în care criza nu mai
este de adaptare la un aport alimentar mic şi cu ran-
dament energetic mare, ci dimpotrivă, adaptarea la
un exces de aport alimentar mare. Acest aport neuti-
lizat, din cauza sedentarismului promovat de socie-
tatea modernă (13,15), conduce la depozitarea lui  în
ţesutul adipos, al cărui volum poate creşte de două,
trei sau zece ori mai mult, întrucât sistemul biologic
al omului nu a prevăzut o asemenea conjunctură
pentru a-şi dezvolta supape eficiente de înlăturare a
excesului energetic acumulat în organismul uman.
Aşa a apărut şi s-a dezvoltat rapid chirurgia baria -
trică formulă costisitoare, dar, uneori, inevitabilă.

Întrucât decidenţii economico-politici nu vor
găsi niciodată soluţii pentru criza biologică în care
ne aflăm, oamenii de ştiinţă încearcă să găsească şi
să propună soluţii, reunindu-se în diferite părţi ale
lumii în congrese de anvergură mai mare sau mai
mică. Unul dintre acestea, intitulat The 4th Interna-
tional Symposium on Adipobiology and Adipo -
pharmacology (ISAA), se va desfăşura la Bucureşti
între 28 şi 31 octombrie 2015, gazda fiind Academia
Română. Deschiderea va avea loc în după-amiaza
zilei de miercuri 28 octombrie, în Aula Academiei
Române, acolo unde s-a desfăşurat în primăvară şi
Sesiunea „Enigmele pancreasului”, de această dată
abordând problematica ridicată de Enigmele ţesutu-
lui adipos, sau după formularea unuia dintre iniţia-
torii acestui simpozion Homo Obesus (16). Sperăm
că în concluziile finale vom oferi forurilor naţionale
şi internaţionale responsabile de sănătatea tuturor
naţiunilor, soluţii practice vizând în primul rând pre-
venţia, întrucât calculele făcute pentru consecinţele
pe termen lung ale patologiei cardiometabolice/car-
diovasculare se dovedesc a nu putea fi acoperite de
nicio societate, oricât de bogată ar fi aceasta.

Generaţia actuală de cercetători în domeniul dia-
betului, nutriţiei şi bolilor metabolice va trebui să se
ridice cel puţin la nivelul generaţiei lui Nicolae Pau-
lescu (1869–1931), cel care a făcut cea mai mare
descoperire din acest domeniu, şi a profesorului Ion
Pavel (1897–1991), membru al Academiei Române;
acesta, la 30 noiembrie 1941, a înscris în Registrul
de Diabet din Bucureşti primele sute de pacienţi dia-
betici, ca urmare a unui anunţ făcut în presa timpu-
lui în care se preciza că pacienţii cu diabet pot bene-
ficia de un „tichet de carne”, produs care, evident, se
găsea mai greu în acea perioadă. Aşa s-a născut
Registrul de Diabet din Bucureşti, care funcţio nează

neîntrerupt din 1941 şi până astăzi, când numărul
pacienţilor înregistraţi în Bucureşti şi în împrejurimi
a depăşit 300 000 de cazuri. Este probabil cea mai
mare bază de date colectate în Europa (posibil şi în
lume) într-un singur centru de-a lungul a şapte dece-
nii împlinite. Homo Diabeticus îşi are originea în
SUA, de unde a migrat în Europa de Vest şi de acolo
destul de rapid şi în Europa de Est. Studiul epide-
miologic PREDATORR, recent publicat la noi
(2015), ne informează că Homo Diabeticus se află
în România, ca la el acasă.  
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Istoria Bisericii Ortodoxe din Monarhia Hab-
sburgilor în perioada secolelor XVII–XIX este încă
puţin cunoscută şi din cauza faptului că organizarea
şi statutul juridic al acesteia era diferit de la o ţară
sau posesiune politică la alta, în funcţie de tradiţia
istorică a domeniilor Casei de Habsburg şi de con-
textul istoric în care acestea au fost cucerite şi înglo-
bate în Monarhia Austriacă. Aşa se face că, în timp
ce în Croaţia, în Ungaria şi în Banat, Ortodoxia, orga-
nizată ca provincie mitropolitană autonomă cu
sediul la Carloviţ, se bucura încă de la începutul
veacului al XVIII-lea de o serie de privilegii, nu mite

„ilire”, care garantau liberul exerciţiu al cultului,
edificarea de biserici, dreptul de a deţine proprietăţi
funciare, de a susţine fundaţii religioase şi de a-şi
autoadministra fondurile bisericeşti şi şcolare în
interesul dezvoltării culturale a comunităţilor1, în
Bucovina şi în Dalmaţia, Biserica Ortodoxă, deşi
înglobată în jurisdicţia Mitropoliei Carloviţului în
timpul lui Iosif al II-lea, nu se bucura de privilegiile
ilire, având practic un statut de semitoleranţă, iar în
Transilvania instituţia mitropolitană şi ierarhia
bisericească a ortodocşilor ardeleni îşi încetase
existenţa în anul 1700 prin Unirea cu Biserica
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Romei2. Abia după răscoala lui Sofronie de la Cioara,
autorităţile imperiale vieneze au fost nevoite să
recunoască faptul că proiectul unirii cu Roma al
tuturor românilor ardeleni eşuase, astfel că, în sco-
pul restabilirii păcii sociale şi a concordiei confesio-
nale, Viena a acceptat prezenţa unui ierarh ortodox
în Transilvania, însărcinându-i în acest sens pe epis-
copii Budei cu administrarea „bisericilor neunite de
rit grecesc din Ardeal”, începând cu anul 17613.
Restauraţia instituţională s-a produs abia în peri oada
împăratului Iosif al II-lea, care a restabilit de jure şi
de facto ierarhia ortodoxă în Transilvania, numindu-l
ca „episcop plin” pe Ghedeon Nichitici (1783–1788),
instalat oficial de către guvernatorul Samuel von
Brukenthal la Sibiu, în 12 iulie 1784, şi subordo-
nând Episcopia „neunită” a Ardealului „in dogmati-
cis et pure spiritualibus” faţă de Mitropolia de la
Carloviţ, relaţie care va dura până la sfârşitul anului
1864. În timpul următorului episcop, Gherasim Ada-
movici (1789–1796), structura organizatorică orto-
doxă se consolidează şi dobândeşte prin articolul de
lege 60 al Dietei clujene din 1790–1791 dreptul de
liber exerciţiu al cultului, rămânând însă, în conti-
nuare, în afara sistemului celor patru religii recepte.
Situaţia se va perpetua şi în cursul lungii păstoriri a
primului ierarh român de după unire, Vasile Moga
(1810–1845), când eparhia este supusă unui prozeli-
tism unit sistematic, prin concursul autorităţilor civile
şi a celor eclesiastice catolice de ambele rituri4.

În studiul de faţă, voi urmări itinerariul denumi-
rii oficiale a Bisericii Ortodoxe din Monarhia Hab-
sburgilor între Revoluţia de la 1848 şi naşterea dua-
lismului austro-ungar din 1867, analizând o serie de
documente edite şi inedite emise de Curtea de la
Viena, de Biserica Catolică de ambele rituri şi de
ierarhia bisericească ortodoxă, sârbească şi româ-
nească, din jurisdicţia Mitropoliei Carloviţului. 

Denumirea episcopiilor şi a ierarhilor ortodocşi
din Imperiul Habsburgic cade sub incidenţa actelor
cancelariei imperiale vieneze şi astfel a utilizării ter-
minologiei consacrate în documentele oficiale emise
de Curte, odată cu sfârşitul secolului al XVII-lea,
respectiv începutul veacului al XVIII-lea, referi -
toare la Mitropolia Carloviţului. Cu toate că în
timpul împăratului Leopold I (1658–1705) actele
administraţiei austriece dedicate naţiunii sârbeşti
vorbesc despre „orientalis ecclesia graeci ritus”,
terminologia care se va încetăţeni treptat în
următoa rele decenii va fi cea de „orientalis ecclesia
graeci ritus episcopi non unitorum” sau „episcopi
graeci ritus non unitorum”5, apoi, începând cu dom-

nia Mariei Theresia (1740–1780), se va generaliza şi
standardiza, cuprinzând toate comunităţile acestei
Biserici din Imperiul Habsburgic. Titlurile „credinţa
grecească neunită”, „ritul grecesc neunit”, „episco-
pul neunit”, „legea grecească neunită”, „legea greco-
neunită”, „bisericile, consistoriile şi mănăstirile
neunite”, consfinţite de „Rescriptul declaratoriu”
(1779) şi de „Sistema Consistorială” (1782)6 vor fi
în     trebuinţate apoi în mod oficial şi permanent până
la Revoluţia de la 1848. Respectivele denumiri ne -
gative defineau, de fapt, identitatea acestei Biserici
prin raportarea ei la Biserica unită cu Roma, având,
în concepţia ortodocşilor, o conotaţie peiorativă, de -
preciativă şi discriminatorie.     

Ierarhia sârbească şi românească de la condu-
cerea tuturor episcopiilor Mitropoliei Carloviţului
a păstrat şi a cultivat, însă, în mod conştient, dar
nu ostentativ sau provocator, în rândurile păstori-
ţilor lor ortodoxia credinţei, în pofida denumirii
nega tive impuse de autorităţi comunităţii lor ecle-
siale. Cel mai bine se poate sesiza acest program
pastoral din titulatura pe care au înscris-o pe anti-
misele7, singheliile şi cărţile de cult, difuzate
regulat către toate parohiile din cuprinsul eparhii-
lor. Atât în cazul arhiereilor sârbi din Croaţia,
Ungaria şi Banat, dar şi a celor sârbi şi români din
Transilvania şi Bucovina, ediţiile succesive de
antimise greceşti, slavoneşti, sâr beşti şi româneşti
din cursul secolului al XVIII-lea şi din prima jumă-
tate a celui de-al XIX-lea, titulatura imprimată pe
antimise îi definesc drept episcopi „pra vo -
slavnici”, uneori „pravoslavnici şi neuniţi”8. Prin
apelativul „pravoslavnic” atât în forma sa de sub-
stantiv, cât şi în cea de adjectiv, era de fapt defi nită
în cel mai intim mod identitatea lor eclesială cla-
sică şi se sublinia aderenţa liberă şi conştiinţa
explicită a apartenenţei lor şi a eparhiilor lor la
Biserica dreptmăritoare, cea Ortodoxă. Pe de altă
parte, utilizarea, ce-i drept mai rară, a celui de-al
doilea termen de „neunit” se explică prin relaţia sa
de antinomie cu cel de „unit”, astfel definiţia ecle-
siologică a ortodocşilor devenind mai clară şi prin
delimitarea clară de clerul şi credincioşii uniţi cu
Roma, cu alte cuvinte de catolicii de rit grecesc
sau bizantin. Folosind concomitent ambele titluri
de „neunit şi pravoslavnic”, episcopii au dus astfel
o politică confesională prudentă pentru a nu se ex -
pune în faţa braţului secular habsburgic şi a puter-
nicei Biserici Catolice, autorităţi civile şi biseri-
ceşti care au continuat să-i numească, pe întreaga
durată a veacului al XVIII-lea, episcopi „greco-
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neuniţi” sau „schismatici”, comunităţii lor ecle -
siale fiindu-i conferită în mod oficial denumirea
de „Biserică grecească neunită”9.

Chestiunea redenumirii titulaturii Bisericii a fost
luată în discuţie în şedinţele primului sinod eparhial
de la Sibiu, din martie 1850. În paragraful şapte, la
punctul trei, se prevedea că „Întru adevăr Biserica
noastră din vechime s-au numit Biserică răsări -
t eană – şi numai târziu au început alte confesiuni a
numi pre Biserica noastră prin o definiţiune nega -
tivă Biserica greco-neunită”, în acest sens, soborul a
hotărât înlăturarea acestei „numiri necuvenite” şi
introducerea „pentru totdeauna a adevăratei vechi
numiri Biserica răsăriteană”, rugându-l pe „Majes-
tatea sa a sancţiona ştergerea numirei cei negative
şi vătămătoare [...] şi prea milostiv a porunci ca pre
viitoriu să se numească «Biserica răsăriteană»”10.

Această repudiere deschisă a denumirii negative,
impusă din exterior, nu i-a aparţinut însă episcopului
Andrei Şaguna în mod exclusiv, ci a fost una dintre
doleanţele comune exprimate de diferiţi membri ai
ierarhiei ortodoxe din întreaga monarhie. Prima ce -
rere adresată către Ministerul Cultelor, pentru a se
schimba oficial titulatura negativă a Bisericii Orto-
doxe în toate raporturile ei cu autorităţile, a fost înre-
gistrată la Viena la începutul anului 1849, prin me -
moriul, în cinci puncte, înaintat de mai multe comu-
nităţi pravoslavnice din Dalmaţia, care cereau în pri-
mul rând „ca denumirea de greco-neunit sau acato-
lic al ritului nostru să nu mai fie utilizată, ci aceasta
să fie numită Biserica dreptcredincioasă (rechtgläu-
bige) sau răsăriteană (morgen län dische)”11. Această
chestiune sensibilă şi de onoare a Bisericii Ortodoxe
din Austria a fost discutată deschis în cadrul şedinţe-
lor conferinţei episcopilor ortodocşi din Monarhia
Habsburgică, desfăşurată la Viena în perioada 15
octombrie 1850–2 iulie 185112. În cadrul întrunirii
din 4 noiembrie 1850, episcopul Eugen Hackmann al
Bucovinei a ridicat această problemă pe ordinea de
zi, cerând ca sinodul să adreseze un apel autorităţilor
ca pe viitor Biserica Ortodoxă să fie numită „Bise rica
orientală dreptcredincioasă”, dorind însă ca el să fie
recunoscut ca iniţiator al acestei cereri. Dorinţa lui
Hackmann a întrunit unanimitatea participanţilor,
aceştia obiectând însă faţă de pretenţia episcopului
de a fi considerat iniţiatorul cererii şi subliniind la
unison că „toţi episcopii de ani de zile şi-au mani-
festat do rinţa de a schimba denumirea negativă de
până acum a Bisericii, mai mulţi dintre ei înaintând
înaltului guvern propunerile lor referitoare la această
problemă”12. 

Andrei Şaguna a fost de părere ca această
doleanţă să fie trimisă autorităţilor într-un memoriu
mai larg care să înglobeze toate cererile ortodocşilor
către guvern; în acest sens, în ziua următoare, a pre-
zentat plenului conferinţei un proiect, în opt para-
grafe, care exprima viziunea sa despre problemele
arzătoare, comune tuturor ortodocşilor din Imperiu.
Pentru a sensibiliza autorităţile, Şaguna pleca de la
ideea egalei-îndreptăţiri a Bisericii răsăritene cu
celelalte biserici creştine din monarhie, principiu
statutat de drepturile fundamentale garantate prin
actul constituţional din 4 martie 1849 şi pretindea că
„denumirea negativă de Biserică neunită trebuie
înlăturată, prin înlocuirea acesteia cu denumirea
pozitivă Biserica răsăriteană dreptcredincioasă”
(„morgen-ländische Rechtgläubige Kirche“)13. Chiar
dacă proiectul episcopului ardelean nu a fost asumat
de către întreaga ierarhie ortodoxă din Austria, el a
continuat această luptă, în vederea schimbării oficiale
a denumirii ortodocşilor, trimiţând pe adresa Minis-
terului Cultelor o serie întreagă de adrese ce atin-
geau, între altele, şi chestiunea titulaturii biseri-
ceşti14. La multe din demersurile sale, Şaguna nu a
primit niciun răspuns din partea ministrului Leo
Thun, în acest caz văzându-se îndreptăţit să apeleze
direct la împăratul Franz Joseph, căruia i-a înaintat
un memoriu, în forma unei broşuri tipărite, la 1 de -
cembrie 185515. Punctul culminant al petiţiilor adre-
sate ministrului Cultelor s-a înregistrat între anii
1853–1856, când ministerul a realizat un raport către
împărat referitor la subiectul denumirii oficiale a
episcopului Şaguna, care fusese numit în anumite
acte guberniale şi guvernamentale fie „episcop de
Sibiu”, fie „episcop greco-oriental al Transilva-
niei”, astfel că Thun dorea să înlăture orice neclari-
tate în această privinţă. Decizia ministerială, sanc-
ţionată de împărat, a fost emisă în august şi decem-
brie 1856, când Thun mandata autorităţile să utili -
zeze în continuare în toate documentele oficiale titu-
latura de „episcop greco-neunit al Transilvaniei”16.

În vara anului 1860, chestiunea titulaturii a reve-
nit în atenţia ministerului, în urma petiţiei patriarhu-
lui Iosif Raiacici către împărat, care solicita din nou
aprobarea unei „denumiri rezonabile în locul celei
de greco-neunit” şi stoparea sprijinului acordat de
către autorităţi „în favoarea prozelitismului uniat”18.
În luna iulie, pe adresa ministerului, au intrat mai
multe solicitări venite de la diferiţi episcopi şi stareţi
de mănăstiri care propuneau trei posibile denumiri,
considerate potrivite, pentru a fi asumate de autori-
tăţi în raporturile acestora cu Biserica şi credincioşii
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lor. Faţă de opinia lui Andrei Şaguna, care propu sese
termenul „greco-răsăritean”, sârbii veneau cu denu-
miri mai explicite, din punct de vedere dogmatic:
„Biserica ortodoxă-orientală”, „Biserica ortodoxă-
catolică orientală” şi „Biserica orientală-ortodoxă”.
În urma acestor sesizări, ministrul Thun l-a însărci-
nat pe consilierul său, Constantin Jirecek, răspunză-
tor cu problemele bisericeşti ortodoxe, cerându-i să
realizeze un referat ministerial, pe baza căruia să
transmită Consiliului de miniştri un răspuns. După
ce prezenta o schiţă istorică a titulaturii uzitate de
cancelaria imperială, pentru a-i identifica pe orto-
docşi, Jirecek evidenţia faptul că orice trimitere la
particula „catolică”, care reproduce definiţia ecle-
siologică a simbolului niceo-constantinopolitan
(katoliki eclesia) este inacceptabilă, deoarece poate
duce la confuzii şi ar stârni o reacţie negativă din
partea Bisericii Romei. Din acest motiv, se aprecia
drept potrivită eventuala utilizare a denumirii „Bise-
rica ortodoxă-orientală”, care ar satisface doleanţele
petiţionarilor19. Chestiunea a fost discutată în şedinţa
Consiliului de miniştri din 20 septembrie 1860,
aceasta figurând sub numărul 4 al doleanţelor comune
exprimate de patriarhul Iosif Raiacici şi de episcopii
Samuil Maşirevici şi Andrei Şaguna. Thun preciza
însă că „acest punct ar fi preferabil să rămână nere-
zolvat, deoarece nu este potrivit pentru o aprobare”.
Duplicitatea ministrului reiese mai ales din observa-
ţia pe care o nota în dreptul acestei cereri, circum-
scrisă în petiţia patriarhului, menţionând că „nu este
vorba de a rezolva toate punctele solicitate de peti-
ţionari, ci doar despre acelea pe care ei pun cel mai
mare preţ şi care ar duce astfel la liniştirea sârbi-
lor”20. Poziţia ministrului Thun faţă de această ches -
tiune se observă cel mai bine din actul expediat, cu
două luni înainte, locotenenţei Transilvaniei, guver-
natorilor Banatului, Dalmaţiei şi Transilvaniei,
banului Croaţiei şi preşedintelui dietei Bucovinei, în
care menţiona în mod limpede că „trebuie să res-
pecte cu exactitate observaţiile anterioare stipulate
în actul din 14 decembrie 1856”, care consfinţea
nimic altceva decât „corectitudinea istorică” a titu-
laturii de „Biserică greco-neunită”21. 

Problemei i s-a găsit o soluţionare pozitivă abia
patru ani mai târziu, în timpul cabinetului Schmer-
ling, care a înaintat împăratului spre sancţionare
propunerea ca Biserica greco-neunită să primească
în toate documentele oficiale şi publice denumirea
de „greco-orientală”, termenul „ortodoxie” sau
„dreaptă credinţă” fiind unul inacceptabil, deoarece
nu i-a fost atribuit de către stat nici măcar Bisericii

Catolice22. Astfel, împăratul Franz Joseph a semnat,
în 26 noiembrie 1864, decretul maiestatic prin care a
aprobat introducerea termenului, propus de Şaguna
cu un deceniu înainte, de „greco-oriental” (grie-
chisch-orientalisch), pe care toate autorităţile publice
au fost îndatorate să-l utilizeze în relaţia lor cu Bise-
rica Ortodoxă, începând cu 29 noiembrie 186423. 

Desigur, întrebarea firească ce se naşte în urma
celor prezentate este de ce au avut nevoie autorită -
ţile austriece de paisprezece ani pentru a recunoaşte
o denumire bisericească, pe care, oricum, ierarhii
ortodocşi au folosit-o în mod curent după revoluţia
paşoptistă, nemaisocotind faptul că, uneori, chiar şi
cancelariile centrale sau regionale au făcut uz de ter-
menii „ortodox” sau „greco-oriental” în acte oficiale,
din partea guvernatorului Transilvaniei Karl
Schwarzenberg primindu-se chiar o cerere expresă
pentru rezolvarea pozitivă a situaţiei24. Răspunsu -
rile pot fi multiple şi nuanţate. Referitor la cazul par-
ticular al Transilvaniei şi al episcopului Andrei
Şaguna pot fi conturate în principal două motivaţii.
În primul rând, este vorba de atitudinea conserva-
toare şi de vădită sprijinire a Bisericii unite de către
autorităţi, nu numai până în momentul Revoluţiei
din 1848, ci şi în deceniul neoabsolutismului, tradi-
ţie de care cercurile politice vieneze şi Casa impe-
rială apostolică, deci misionară, cu greu se puteau
despărţi, mai ales în cazul Transilvaniei, care era
atât de expusă din punct de vedere naţional şi politic
„pericolelor daco-romanismului” şi „panslavismului
ortodox rusesc”, pe care destul de multe voci din-
lăuntrul şi din afara Ardealului îl incriminau şi se
grăbeau să-l dezavueze, mai ales în momente critice. 

În al doilea rând, este vorba de opoziţia vădită a
ierarhiei catolice faţă de „ambiţiile” şi „pretenţiile”
lui Şaguna, care, începând cu primii ani de după
momentul de răscruce 1848–1849, a fost privit drept
o veritabilă piedică în faţa extinderii unirii religioase.
Astfel, odată cu acuzele lui Vasile Erdély, episcopul
unit al Oradiei, cel ce trimisese în ianuarie 1850
ministrului de Interne un act incriminator la adresa
episcopului Şaguna, care ar fi făcut „apel la reveni-
rea uniţilor de la unire”25, încurajând, aşadar, de -
fecţiunile înregistrate de „Sfânta unire” în părţile
bihorene în anii 1846–185326, acţiuni care necesitau,
în opinia primatului Ungariei, o întărire grabnică a
Bisericii greco-catolice prin înfiinţarea a două noi
episcopii în Ungaria şi Transilvania27, în ciuda fap-
tului că energicul episcop de la Sibiu îşi câştigase un
credit politic masiv la Viena, miniştrii Bach şi Thun
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au căutat pe toată durata neoabsolutismului să tem-
pereze anvergura popularităţii crescânde a acestuia,
respingând majoritatea doleanţelor sale confesio -
nale şi discutând, în anii 1852–1853, oportunitatea
strămutării lui Şaguna în altă „dieceză greco-neunită”
din Ungaria, pentru a anihila, sau, cel puţin, limita
acţiunile sale „schismatice”, ce întreţineau în opinia
miniştrilor „separaţia dintre românii uniţi şi ne -
uniţi” din Transilvania28. După Vasile Erdély, cel
de-al doilea prelat unit, care a intervenit la Viena
împotriva rezolvării pozitive a redenumirii titulaturii
Bisericii Ortodoxe şi a restaurării Mitropoliei
Ardealului a fost episcopul Alexandru Şterca Şulu-
ţiu de la Blaj. La începutul anului 1853, a expediat
Ministerului Cultelor o plângere în care reclama ile-
galitatea utilizării de către Andrei Şaguna în docu-
mente publice, bisericeşti şi civile, a titulaturii de
baron şi episcop greco-oriental al Transilvaniei,
solicitând guvernului sancţionarea ierarhului de la
Sibiu şi interzicerea categorică pe viitor a folosirii
acestei titulaturi. Considerându-o ilegală, Şuluţiu
propunea ministrului Thun ca în toate actele publice
şi oficiale, atât episcopul Şaguna, cât şi eparhia orto-
doxă a Transilvaniei împreună cu toţi credincioşii ei
să fie definiţi prin apelativele „schismatici” sau
„neuniţi”, consfinţite de legislaţia şi practica aus-
triacă şi catolică, începând cu prima jumătate a seco-
lului XVIII. Ministerul i-a răspuns episcopului de la
Blaj, încredinţându-l că guvernul respectă termino-
logia invocată, reglementând încă din mai 1850 titu-
latura de „greco-neuniţi” pentru toţi credincioşii
neuniţi cu Roma din întreaga monarhie, dar îi atră-
gea, totodată, atenţia că „la fel ca şi în toate statele
şi ţările lumii civilizate” nu îi este îngăduit în „afa-
cerile oficiale” să jignească confesiunile necatolice,
prin utilizarea termenului „acatolici”29. 

În ciuda acestor piedici, ierarhii ortodocşi nu s-au
descurajat, ci au stăruit în definirea bisericii lor, atât
în documente oficiale, cât mai ales în acte şi cărţi
bisericeşti drept „greco-răsăriteană”, considerând că
acest apelativ defineşte cel mai bine identitatea pro-
prie a comunităţii eclesiale ortodoxe, în raport cu
statul şi cu celelalte confesiuni. În faţa împăratului şi
a miniştrilor săi, ierarhii Bisericii Ortodoxe din
Imperiul Habsburgic au definit biserica lor ca fiind
păstrătoarea fidelă a credinţei apostolice şi patristice
nealterate, dar nu au redus graniţele eclesiale la limi-
tele Ortodoxiei, pe care, cu toate că au definit-o cea
dreptcredinciosă, nu au considerat-o şi singura Bise-
rică adevărată a lui Hristos, evitând, aşadar, să cadă

în aceeaşi gândire eclesiologică exclusivă susţinută
de Biserica Romei, care continua să se vadă pe sine
a fi singura deţinătoare a plenitudinii credinţei apos-
tolice.
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La Târgu Neamț, lângă impunătoarea cetate
mușatină și „Ozana cea frumos curgătoare”, a avut
loc, de curând (10–12 septembrie a.c.), o reuniune de
breaslă a dascălilor de istorie, din inițiativa inspecto-
ratului de resort (prin distinsa profesoară Elena
Preda), reuniune la care au luat parte și unii specialiști
din domenii conexe, preocupați și ei de tematica
identității de grup la nivel local, național, mondial. 

Asociația Profesorilor de Istorie din localitate și
din alte județe s-a implicat lăudabil în realizarea
acestei reuniuni, gândită din capul locului ca un
experiment cu semnificație majoră pentru școala
românească de orice nivel, instituție ajunsă, neîn -
doielnic, în mare impas. 

Un argument pro domo atrăgea luarea-aminte, în
programul reuniunii, asupra situației vitrege a școlii
noastre și, mai ales, a istoriei ca disciplină uma nistă,
tratată cu totul nedemn de factorii responsabili. În
mod firesc, s-a pornit de la ideea că „criza profundă

de identitate națională, confuzia creată de proble-
mele economice pot fi depășite cu certitudine, dacă
pe parcursul procesului educațional sunt create pre-
misele educației pentru conștiința apartenenței la
un popor cu o istorie remarcabilă, stima de sine și
față de valorile perene românești, care au creat
condițiile pentru rezistența în fața oricăror vicisitu-
dini istorice”.

Fenomenul globalizării este privit, contextual, ca
un factor agravant, de natură a spori confuzia, deruta,
lipsa de șanse resurecționale. „Scopul conferinței, se
spune în preambul, este acela de a sensibiliza și coa-
gula factorii de decizie, la nivel național și inter -
național, prin crearea unei conjuncturi favorabile
pentru decizii de maximă prioritate, cu privire la
educația tinerilor prin și pentru istorie și identitate
națională.” 

Dezinteresul tinerilor în raport cu identitatea
colectivă, neimplicarea adecvată în viața socială fac
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parte din criza pe care lumea o traversează de la un
timp, criză multiplă și cu urmări nespus de grave, cel
puțin în viitorul apropiat.

Un memorandum pe măsură, întocmit de ca drele
didactice și de reprezentanți ai cercetării științifice,
este menit a sensibiliza pe cât posibil factorii de răs-
pundere, de la președintele țării, parlament și guvern
până la cei de nivel mai modest, constituind un apel
la mobilizarea interesului public pentru soarta școlii
românești. 

Locul istoriei, ca disciplină, în acest cadru, a
constituit însuși miezul alocuțiilor rostite la Târgu
Neamț, în sobra sală de festivități pusă la dispoziţia
organizatorilor.

Istoria românilor și criza identității naționale,
tema reuniunii, pare să fi primit, la reuniunea evo-
cată, un impuls benefic, într-un moment când lumea
noastră cunoaște noi motive de neliniște, dacă nu și
de abandon păgubos. Profesorii Gheorghe Cliveti și
Florin Alexandru Platon de la Alma Mater Iassien-
sis au adus contribuții notabile la definirea unor
aspecte din vasta și complexa problematică pusă în
discuție. 

Personal, am socotit că nu este abuziv să evoc,
în prima parte a sesiunii, unele repere valabile din
istoriografia română, tocmai pe linia discursului
iden titar și a statalității noastre moderne. 

Sunt teme la fel de complexe, pe cât de aporetice,
din care se pot degaja noi argumente în sprijinul
istoriei ca disciplină didactică. 

Câteva nume, dintre intervenienți, se cuvin
amintite, aici, date fiind competențele lor: dr. Dan
Dumitrescu de la ministerul de resort; profesorii
Călin Felezeu și Nicolae Păun de la Universitatea
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Ludmila Coadă și
Ion Gumenâi din Chișinău, fiecare antamând as -
pecte ale problemei în orizontul experienței per -
sonale, însă ținând cont și de contextul epocii. A
rezultat din cele mai multe alocuțiuni că Sistemul
„Bologna” trebuie părăsit, ca unul ce a compromis
anumite valori tradiționale, fără a le înlocui cu al tele
mai solide. 

A fost o soluție nefericită, după cum au recunos-
cut chiar unii dintre promotorii săi din capitală și din
alte centre universitare.

Apelul preconizat, la finele sesiunii, ca o con-
cluzie firească a dezbaterilor, se vrea un semnal de
alarmă, încă unul, asupra situației precare a învă -
țământului istoric, îndeosebi a celui preuniversitar,
diminuat mereu și incoerent, la nivel de programă,
ca și în manualele respective.

Un mic reviriment pare a se fi produs, în ultimul
timp, sub presiunea societății civile, dar poate și ca
efect al unor mutații sesizabile în sfera geopolitică și
în unele zone ale puterii. Textul, revendicativ și pro-
gramatic, emis de profesorii adunați anume la Târgu
Neamț este un memento deontologic la care se va
face recurs în perspectiva noilor reglementări din
zona didactică. Îl așteptăm cu tot interesul.
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Opinii

rezumat
Modelul prezentat propune o abordare care

poate descrie dinamica neliniară în timpul unei
crize, astfel încât să cuantifice şi să prezică un com-
portament discontinuu potenţial. 

În acest caz, comportamentul de criză, asociat cu
realocarea de fonduri financiare între diferite instru-
mente de credit, descrise ca meme cu sensul lui
Dawkins, este dovedit a fi de natură discontinuă
generată de o penetrare logistică în nişa de compor-
tament financiar. De fapt, funcţia de penetrare logis-
tică este tipică în crearea comportamentului ciclic al
structurilor economice, după cum arată Marchetti şi
alţii din IIASA. 

Descrierea procesului se face cu o ecuaţie Fok-
ker-Planck, a cărei soluţie staţionară conduce la o
soluţie cu o bifurcaţie şi cu traiectorii de evoluţie pe
o catastrofă de tip „cusp“, care poate descrie com-
portamentul de decizie discontinuu.

cuvinte cheie: nonlinear models, decision,
financial crisis, meme

JEL classification: C3, C61, C62, D7, D87.
realitate socială şi comportament colectiv
Într-o lucrare din anii ’80, Marchetti identifica

răspândirea ideilor (de exemplu, inovaţia tehnolo -
gică), ca având proprietăţi biologice, cum sunt
mutaţiile, selecţia şi difuzia. El s-a concentrat asupra
celui mai evident dintre cele trei mecanisme, adică
difuzia, identificând penetrarea logistică şi unde de
comportament economic în diverse domenii, cum
este energia. 

Mai înainte, Dawkins a dezvoltat noţiunea de
meme ca un concept care prezintă proprietăţi biolo-
gice, cum sunt reacţia, difuzia, mutaţia, selecţia etc.

Moda ca şi alte tipuri de comportament sunt des crise
folosind acest concept.

Câteva meme asociate instrumentelor de credit
penetrează nişa instrumentelor financiare (portfolio)
evoluând în mod logistic, adică încet la început, apoi
rapid, pentru a se satura la sfârşit. Decizia de a aloca
fonduri pentru noua memă financiară poate fi des-
crisă cu o ecuaţie Fokker-Planck, a cărei soluţie sta-
ţionară prezintă comportament neliniar. Modelul
descrie decizia discontinuă de a abandona un anumit
tip de instrument şi de a aloca fondurile către restul
portfolio-ului. Parametrii care determină această
decizie sunt costul de control al riscului şi benefi-
ciul.

dinamica meme-lor
Mişcarea ideilor şi principiilor între membrii

unei colectivităţi creează o dinamică, unde se for-
mează nişe socio-culturale cu sensul lui Popper
(1973). 

Pentru o analiză mai detaliată, vom considera
meme-le introduse de Dawkins (propoziţiile simi -
lare cu viruşii în terminologia lui Douglas Hofstad-
ter), care descriu cadrul conceptual de bază pentru o
asemenea analiză (Purica 1988).

Există o intercorelare a meme-lor într-o socie-
tate care reacţionează şi difuzează între indivizi.
Considerând lumea financiară, se poate vedea că
sunt îndeplinite criteriile tipice descrise mai sus pen-
tru o nişă, în care diverse instrumente financiare co-
există sub formă de meme financiare şi au o dina-
mică specifică.

În cele ce urmează, vom analiza modul în care
meme-le financiare penetrează şi ocupă nişa. Subli-
niem că o specie dată de meme ocupă o parte mai
mare din nişă (piaţa financiară), în funcţie de per-

Ionuț Purica*

criza financiară – saturație 
și criză produsă de decizii discontinue

*Prof. univ.dr., expert pentru energie şi mediu în Academia Română, 
Institutul de Prognoză Economică
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cepţia decidentului asupra avantajului potenţial al
instrumentului dat. În plus, trebuie spus că decizia
de a extinde utilizarea unui instrument depinde şi de
percepţia dată de efectul colectiv care se creează.

Percepţia noului instrument financiar se face
mai încet, la început, apoi accelerat pentru a se sa -
tura în final. Aceasta este o descriere tipică pentru
funcţia logistică. 

Trebuie subliniat că acest tip de comportament a
fost descris şi pentru cazul penetrării în nişe tehno-
logice. Marchetti, Nakichenovich, ca şi alţi cercetă-
tori din IIASA, în Laxemburg au făcut cercetări
extensive asupra penetrării logistice cu rezultate
importante pentru înţelegerea procesului.

Putem menţiona că Marchetti încearcă o analiză
a evoluţiei creditului luat de la bănci, care identifică
unele caracteristici ale acestui comportament, fără
însă a identifica principala cauză care este legată de
decidenţii din instituţiile financiare. 

Aici aducem valoare prin introducerea meme-lor
definite mai sus şi descrierea deciziilor discontinue,
care întăresc sau abandonează alocarea de fonduri
pentru o memă dată.Comportamentul logistic este perceput în cazulinstrumentelor financiare în momente de criză dupăce un anumit instrument care a ocupat o porţiunemare din nişă se saturează, adică decade rapid.

Datele din crizele trecute, ca şi cea din 2007,
prezintă acelaşi comportament evident legat de
instrumente diferite.

Aşa cum am arătat la începutul analizei noastre,
se pare că există perioade repetate de penetrare şi
saturare a diverselor instrumente financiare. Vezi şi
figura 1.

Dar, în lumea de azi, planificarea dezvoltării sis-
temelor financiare impune luarea în considerare a
unor categorii variate de indicatori, reprezentând nu
numai aspecte economice, dar şi politice, sociolo -
gice, de mediu etc.

Buna descriere a datelor statistice cu funcţia
logistică dă planificatorului financiar posibilitatea
de a prezice evoluţia instrumentelor financiare în
viitor. Ea nu permite însă schimbarea sau controlul
acestei evoluţii.

În tabelul 1 şi figura asociată 2 (pagina 53) se
arată o asemenea penetrare legată de evoluţia instru-
mentului financiar „sub-prime“, precum şi poziţia
acestuia în alocarea de assets-uri în SUA în peri oada
1999–2007. 

Aceasta este prezentată în tabelul 1 (pagina 51),
care rezumă compoziţia colateralelor medii pentru
742 de tranzacţii Security Asset Backed CDO făcute
între 1999 şi 2007.

Figura 1. Evoluţia diverselor instrumente financiare în 2007–2008. Sursă IAES Conference, Boston, octombrie 2009.
Un comportament tipic logistic apare în nişa instrumentelor financiare descrise ca meme, care prezintă creşterea sumelor
alocate unor instrumente pe măsură, ce ocupă porţiuni mai mari din piaţa financiară, pentru a scădea după saturare şi
trecerea către alte instrumente meme.
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Evoluţia din Tabelul 1 este prezentată în Figura 2. 
Ne vom concentra acum pe REL (Residential

Equity Loan) reprezentând sub-primes. Se vede că
evoluţia lor în această nişă prezintă un caz tipic de
penetrare logistică a REL, în detrimentul instrumen-
tului dominant anterior OSAB (Other Securities
Asset-Backed).

Figura 3 reprezintă dinamica celor două instru-
mente şi funcţiile logistice respective în două seturi
de date.

Setul de funcţii logistice este prezentat mai jos: 

Aşa cum se vede din descrierea penetrării logis-
tice, avem un caz de curbă „sigmoidă“ care ocupă
porţiuni din nişa financiară, în detrimentul instru-
mentului dominant anterior, care scade tot după o
funcţie logistică. Este un proces descris de Marche tti,
Nakicenovic, Pry, precum şi de alţii care au studiat
acest proces în diverse nişe. Am arătat în analiza
noastră că procesul de pe netrare logistică are loc în
nişa de instrumente financiare, care stă la baza func-
ţionării sistemelor financiare.

Tabel 1. Alocarea medie pe clase de instrumente. Prescurtări: 
REL – Residential Equity Loan (include toate RSMB less than prime), 
RSMB – Residential Securities Mortgage-Backed (by prime borrowers), 
CSMB – Commercial Securities Mortgage Backed, 
OSAB – Other Securities Asset-Backed (including auto-loans, credit-cards etc.). 
Sursă: Lehman Live and Barnatt-Hart (2009)

Anul tranzacţii rel rSmB cSmB cdo oSAB
1999 1 0% 14% 9% 3% 74%
2000 16 5% 1% 2% 12% 80%
2001 28 7% 6% 8% 18% 61%
2002 47 16% 6% 7% 8% 63%
2003 44 29% 14% 3% 18% 37%
2004 101 35% 14% 6% 17% 28%
2005 153 37% 16% 10% 11% 25%
2006 217 33% 16% 7% 9% 35%
2007 135 34% 12% 8% 14% 29%

Figura 2. Sursă: Calculele autorului bazate pe 
Lehman Live, date din Tabelul 1 de mai sus.

pentru rel 
logistic rel

pentru oSAB
logistic oSAB

a = 263,5 a = 8,11

b = 1,388 b = -0,158

b = 0,3554 c = 8,5

REL =(1+a*exp(-b*x)) OSAB=c/(1+a*exp(-b*x))

Figura 3. Sursă: Calculele autorului bazate pe date 
Lehman Live
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Aceasta reprezintă doar o afirmaţie experimen-
tală, una foarte importantă şi necesară, dar nu o teo-
rie consistentă care să furnizeze criteriile şi mijloa-
cele de a influenţa şi de a controla evoluţia sisteme-
lor financiare.

Vom încerca să furnizăm un mijloc de a acoperi
această lipsă, prin analizarea cazului de alocare de
fonduri, măsurate în unităţi monetare pentru intensi-
ficarea unuia sau altuia dintre două instrumente în
competiţie, cu variaţia impusă sau dorită a parame-
trilor externi, reprezentaţi de indicatori de beneficii
şi cost al riscurilor. În acest fel, deciziile de dezvol-
tare pot fi luate, astfel încât să se evite discontinui-
tăţi bruşte şi nepregătite care pot provoca impacturi
ce afectează evoluţia programelor financiare.

descrierea modelului
Ideile principale care au contribuit la construirea

modelului sunt prezentate extensiv în Gheorghe and
Purica (1979), Ursu, Gheorghe, Vamanu and Purica
(1985), Purica (1991) and Purica (2010). 

Vom menţiona pe scurt că, bazat pe penetrarea
logistică, se determină o ecuaţie Fokker-Planck pen-
tru procesul de decizie de alocare de fonduri către
un instrument în competiţie cu altele. Soluţia staţio-
nară a acestei ecuaţii are un comportament care
poate fi reprezentat de o traiectorie ce evoluează pe
o suprafaţă a unei catastrofe de tip „cusp“, având ca
parametri de control beneficiile (u) şi costul de con-
trol al riscurilor (v) (vezi figurile 4 şi 5). 

Aproape de marginea fold-ului descrisă de
valoarea curbei limită v=SQRT(4u^3/27), o schim-
bare mică în percepţia parametrilor poate genera o
schimbare bruscă de comportament, asociată cu

decizia de a abandona finanţarea instrumentului fi -
nan ciar dat, adică o „criză financiară“.  

Figura 4 prezintă traiectoriile pe suprafaţa topo-
logică. 

Limita critică nu este traversată, dacă benefi ciile
primului instrument sunt crescute, de exemplu prin
găsirea de noi aplicaţii pentru el, care sunt de interes
pentru societate.

În cazul instrumentelor „sub-primes“ conside -
rate mai sus, traiectoria pe suprafaţa  „cusp“ compa-
rată cu limita de discontinuitate este prezentată în
fi gura 5, unde curba limită are valoarea 

v=SQRT(4u^3/27)=2.96, în timp ce 
vr=POWER(u^2/16*27,1/3) asociată cu u pe

traiectoria de decizie este 2.95, ceea ce este o bună
indicaţie că traiectoria de evoluţie a trecut de limită,
deci, o decizie de a abandona alocarea de fonduri
pentru acest instrument.

Figura 4. Traiectorii care trec peste fold – potenţial
comportament de criză (sursă: autor)

Figura 5. Traiectoria REL în spaţiul de decizie (sursă: calculele autorului)
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Exemplul arată că numerele, având un sens dat
de abordarea neliniară, pot avea o valoare predictivă
mai mare decât modelele liniare uzuale cu care sun-
tem obişnuiţi. Evident, imaginea unei traiectorii de
decizie, care evoluează într-un spaţiu de decizie cu
limite de discontinuitate posibil în mişcare care pot
sau nu să fie trecute cu consecinţele asociate, repre-
zintă o metodă mai bună de vizualizare a acestui tip
de comportament.

concluzii: dincolo de rezilienţă – 
decizii pentru siguranţă 
Apare întrebarea:  
Care sunt  amplitudinea şi fre c  venţa unor ase-

menea şocuri, pe care economia unei naţiuni le
poate absorbi, fără a fi complet perturbată?

Avem aici însăşi definiţia rezilienţei aşa cum
este data de Haefele (1977). Dar, modelul nostru
merge mai departe prin capacitatea de a discerne
între amplitudinea şocurilor şi frecvenţa lor de apa-
riţie, astfel dând o limită de amplitudine – fonduri
transferate – o limită de frecvenţă şi o limită a
numărului total de şocuri. Atunci când oricare din-
tre acestea este atinsă, economia este drastic pertur-
bată.

Prin extinderea analogiei mecanice, putem
defini o limită de „oboseală“ măsurată prin numărul
de şocuri ciclice (realocări de fonduri) pe care o eco-
nomie le poate susţine înainte de a deveni complet
epuizată, fiind forţată să-şi schimbe întreaga dezvol-
tare pentru a se putea recupera. Efecte combinate de
amplitudine şi de şocuri pot fi analizate de acest
model.

O altă componentă a acestei abordări este posi-
bilitatea de a prezice apariţia şocurilor şi de a decide
cea mai bună cale de a varia parametrii de control,
pentru a evita şocul sau pentru a absorbi impactul
său.

Capacitatea de a lua asemenea decizii dă planifi-
catorului de sisteme financiare posibilitatea de a
optimiza efortul social pentru dezvoltare, contri-
buind astfel la creşterea securităţii economice,
sociale şi de mediu a unei naţiuni. 
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Pagini de istorie
moștenirea pierdută a cnezilor 
din familia cantemir
Cătălina Opaschi*

*Muzeograf

„…se vor prohorisi vrăjmașii noștri de ne vor
face a pierde ceea ce nădăjduim...“

Rememorând evenimentele din Valahia „perioa-
dei regulamentare”, doctorul şi politicianul Nicolae
Kretzulescu face un frumos portret istoric lui Iancu
Câmpineanu, unul dintre cei mai înverşunaţi opo-
zanţi ai „articolului adiţional1” şi ai politicii abuzive
a „Puterii protectoare”. După ce a traversat Turcia
călare, pentru a depune protestul „partidei naţio -
nale” în mâinile guvernanţilor de la Constantinopol,
el a plecat spre Franţa. Abordând cabinetele de la
Paris şi apoi de la Londra, a încercat să sensibili zeze
puterile europene pentru cauza românească. Deşi n-a
primit încurajări făţişe, Nicolae Kretzulescu judeca,
mai târziu că misiunea „a lăsat [...] urmele sale,
care nu puţin a contribuit asupra politicii ce ele au
adoptat [...] în afacerile noastre”.2

În plan personal însă, dincolo de neplăcerea
supravegherii permanente de către agenţii ruşi, de
reţinerea sa la graniţa austriacă şi de arestul prelun-
git la mânăstirea Mărgineni, care i-a ruinat sănăta-
tea, acţiunea lui Iancu Câmpineanu contra politicii
Rusiei „l-a costat atât pe dânsul, cât şi pe întreaga
lui familie, sacrificiul unei averi colosale3”. Era
vorba de moştenirea rudei Câmpinenilor, ultimului
cneaz Cantemir, Dimitrie Constantinovici, care se
stingea bolnav în Rusia, fără moştenitori direcți. Se
încheia astfel pe linie masculină, ramura Cantemi-
reştilor înstrăinaţi, din sângele voievodului Antioh,
fratele domnului cărturar.

Pentru a înţelege afirmaţiile doctorului Kretzu-
lescu trebuie să ne întoarcem cu peste 200 de ani în
timp, urmărind soarta urmaşilor lui Antioh vodă
(1695–1700; 1705–1707). El a avut cinci copii din
căsătoria cu Ecaterina Ceaur, cea „vestită de fru-
moasă” (dar, se pare, și purtătoarea unei boli incura-
bile, pe care o va transmite urmașilor), fiica marelui
stolnic Dumitraşco Ceaur din Valea Seacă (nepotul

după frate al lui Gheorghe Ştefan). Copiii lor au
fost: Ioniță Cantemir – mare ban, mort în 1754, care
a avut trei fiice din căsătoria cu Marghiolița Cara-
gea; Dimitrie (1700–1758), ofițer în armata rusă,
necăsătorit, fără descendență; Maria – căsătorită cu
marele logofăt Constantin Dudescu, cu descendență;
Anița – căsătorită de două ori cu Radu Brânco veanu
și Toader Palade, cu descendenți Palade; Constantin
(1700–1776), tatăl ultimului Cantemir4, la care ne
vom opri mai pe larg5.

Constantin era al doilea fiu şi a avut o viaţă zbu-
ciumată şi aventuroasă. Se născuse la Istanbul,
înainte de anul 1700 şi până la 1737 a locuit în Mol-
dova şi Ţara Românească. Cât a stat în Moldova, îl
întâlnim menţionat în documente în legătură cu
probleme privind averea moştenită de la mama sa,
Ecaterina Ceaur6, în alte procese pentru averea
rămasă de la unchiul lui, Vasile Ștefan Ceaurul, în
17287, sau făcând împrumuturi la un turc din Iaşi,
pentru a plăti vechi datorii ale tatălui său8. Antioh
Cantemir amanetase satul Valea Seacă ca să plă-
tească o datorie a cumnatului Constantin Ceaurul.
La începutul anului 1733, împreună cu fratele
Dumitrașcu donau surorii lor Anița Palade satul
Urlați din ținutul Fălciu, moșia Țigani şi niște robi,
din moștenirea mamei lor. Constantin mai este
menționat în Valahia, între 1733–1737, în Divanul
ţării, cu rang de mare stolnic al lui Grigore al II-lea
Ghica, pe care-l urmase în domnia munteană. În
acest timp, în Moldova, fratele său mai mic, Dimi-
trie, îi achita o serie de datorii lăsate la acelaşi turc
din Iaşi, Mahmut aga, și altele pentru acoperirea
celor adunate din vremea când administrase „desea-
tina ţinutului Neamţ”9.

Probabil a intrat în conflict cu domnitorul Gri-
gore al II-lea Ghica, ori s-a lăsat influențat de par -
tida antiotomană – al cărei fruntaș era cumnatul său,
vel logofătul Constantin Dudescu – căci, în 1737
(sau 1738) a plecat în Rusia, să ceară ajutorul ţarinei



57

Anna Ivanovna pentru a revendica tronul părintesc,
în 1738 fiind semnalat la Kiev. 

Fratele lui, Dumitrașcu, născut tot la Istanbul
prin 1700, este menționat în documente în legătură
cu diferite împrumuturi și tranzacții la același Mah-
mut aga din Iași sau făcând drumuri la Țarigrad.
După 1737 îl va urma pe fratele său Constantin, în
Rusia. Drumul lui n-a fost fără peripeții căci, dorind
să fie pe placul turcilor, contele Potocki l-a arestat
pe pământurile sale și l-a ținut mai multe luni osta-
tic, eliberându-l abia după insistențele generalului
Keith, comandantul Kievului10. Cantemireștii nu au
uitat ofensa și mai târziu s-au răzbunat, pustiindu-i
moșiile cu ostașii lor din Korpul Voloh, aflați în slujba
Rusiei. A rămas în armata rusă și după campania din
1739, slujind în același corp de ostași provenind din
Principate. Nu a fost căsătorit și nu i se cunoaște
vreun urmaș. În anul 1758 a murit, fiind înmormân-
tat în biserica Sfinții Constantin și Elena din incinta
mănăstirii Sf. Nicolae din Moskova, unde fusese
înhumat și unchiul său, al cărui nume îl purta, prin-
cipele cărturar Dimitrie Cantemir și mătușa sa
Doamna Cassandra11. Biserica fusese înălțată de
fostul domnitor după moartea Doamnei Cassandra,
în 1713, pentru a fi gropnița familiei.

Cei doi frați, fiii lui Antioh Cantemir, au trăit în
Rusia frământărilor dinastice de după dispariția lui
Petru cel Mare, sub patru țarine – Anna Ivanovna
(1730–1740), Anna Leopoldovna (1740–1741), Eli-
sabeta Petrovna (1741–1761), Ecaterina a II-a Alexe-
evna (1762–1796) și sub trecătorul țar Piotr al III-lea
Fiodorovici – fondatorul ramurii de Holstein-
Gottrop a dinastiei Romanovilor. Era perioada când
se înfruntau cele două curente privind viitorul
Rusiei: cel novator, cu deschidere spre restul Euro-
pei aflată în plină epocă a Luminilor și cel tra -
diționalist, conservator, susținut de puternicele cla-
nuri nobiliare ce doreau să aibe sub control puterea
centrală și să încetinească procesele de modernizare
începute de Petru cel Mare.    

Anna Ivanovna, fiica țarului Ivan al V-lea –
neputinciosul frate al lui Petru cel Mare –, fusese
educată de unchiul ei în spiritul culturii occiden tale,
însă asimilarea incompletă a educației făcuse ca
viitoarea țarină să fie superficială și frivolă. Căsăto-
ria aranjată de unchiul ei cu nepotul lui Friedrich I
al Prusiei, prințul Friedrich-Wilhelm al Curlandei,
s-a desfășurat cu un fast nemăsurat în 1710, pig-
mentat de căsătoria paralelă a piticului-bufon al
țarului, totul desfășurându-se într-un festin măreț și
grotesc.

În urma exceselor culinare extreme și a bețiilor
prelungite, prințul Curlandei a sucombat pe drumul
spre capitala sa Mitau (actuala Ielgava din Leto-
nia), la numai două luni după căsătorie. Anna s-a
întors la curtea unchiului ei de la Sankt Petersburg,
dar nu pentru mult timp. Țarul a trimis-o în
Curlanda, însoțită de marele șambelan Piotr Mihai-
lovici Bestujev-Riumin, pentru a o supraveghea,
pentru a „rentabiliza” ducatul în folosul finanțelor
imperiale și pentru a deveni... favoritul Annei.
Petru dorea să transforme ducatul într-un stat-tam-
pon între Rusia și Suedia și să anihileze aici
influența Poloniei.  

În Curlanda, Anna trăia constrânsă de puținele
mijloace financiare hotărâte de unchiul ei („doar”
40.000 ruble pe an) și nemulțumită de depărtarea
care o separa de strălucirea Sankt Petersburgului. În
1726, după rechemarea în capitală a lui Bestujev-
Riumin, Anna a făcut o pasiune pentru un mic nobil
venit la curtea sa, din Königsberg, Ernst-Johhan
Biron, pe care l-a copleșit cu favoruri și care va
deveni una din cele mai influente persoane de la
Curte, peste un deceniu. 

După moartea vărului ei Petru al II-lea, în plină
criză dinastică, Consiliul Suprem al nobilimii a
hotărât să-i ofere tronul Annei, după respingerea
tuturor pretendenților din linia lui Petru I. Anna a
trebuit să semneze niște Condiții care-i limitau dras-
tic puterea, statul fiind condus, practic, de Consiliul
Suprem format din opt reprezentanți ai marii nobi-
limi, în care dominau clanurile Golîțin, Orlov și
Dolgoruki, Dimitri Mihailovici Golîțin fiind cel mai
influent12. 

Deși semnase Condițiile, înainte de încoronarea
de la Moskova, la îndemnul nobililor moscoviți,
nemulțumiți de prevederile Condițiilor și pentru că
nu li se aprobaseră amendamentele propuse de ei,
Anna a rupt documentul, declarând că va guverna ca
un autocrat, păstrând tradițiile ruse și i-a trimis la
închisoare pe membrii Consiliului. Conducerea sta-
tului a fost încredințată unui Cabinet de cinci
miniștri dominat de contele Andrei Iurevici Oster-
man, care decidea în problemele legislative, de poli-
tică internă și externă, urmând în mare direcțiile
politicii lui Petru cel Mare. Senatul a fost restabilit
în funcțiile sale cu cele cinci Colegii, deși Colegiile
Afacerilor Externe, de Război și al Amiralității erau
lipsite de autoritate și erau efectiv conduse de Oster-
man13. 

Anna nu s-a implicat direct în problemele de
stat, după stabilirea curții la Sankt Petersburg, fiind
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ocupată cu acordarea de numeroase privilegii favo-
ritului, care era prim-ministru – din acest motiv,
domnia Annei Ivanovna a fost numită „bironovcina” –
favorit instalat de ea pe tronul Curlandei în 1737,
sau abandonându-se petrecerilor opulente, dineuri-
lor pantagruelice, spectacolelor de teatru, ne -
sfârșitelor partide de cărți și de vânătoare14. 

Perioada domniei Annei Ivanovna a fost totuși
fastă pe planul dezvoltării economice, legislative
și culturale, deoarece administrația era în cre -
dințată unor persoane capabile și competente,
majoritatea de origine germană. S-a reglementat
sistemul de angajare în slujbe – civile și militare –
al fiilor de nobili și tot pentru ei s-a înființat, în
1731, Kadețkii Korp, pentru educarea lor com -
pletă, menită să asigure, în timp, administrației și
armatei, funcționari competenți și să elimine
treptat înalții funcționari și ofițerii superiori străini
din slujbele rusești. 

Tot în această perioadă, Academia de Ştiințe,
creată de Petru cel Mare, și-a extins semnificativ
activitatea. Acum s-a ridicat Palatul de Iarnă, de
către arhitectul Bartolomeo Rastrelli, viitoarea
reședință imperială, care va deveni prototipul pentru
nenumăratele palate ale nobilimii ridicate pe malu-
rile Nevei, în pomposul stil al „barocului rusesc”15.
În 1738 s-a înființat prima școală de balet, care va
aduce faimă Rusiei peste ani. 

Este perioada în care Antioh Cantemir
(1708–1744), eruditul fiu al savantului domnitor al
Moldovei, va deveni unul dintre primii literați ruși,
excelând în satire și epigrame. În vreme ce Antioh
o slujea pe țarină la curtea Angliei și apoi a Franței,
verii lui, Constantin și Dimitrie Cantemir, se pre-
găteau de război și sperau să recapete tronul Mol-
dovei.

Andrei Ivanovici Osterman16, ca președinte al
Colegiului Afacerilor Externe, își orientase alianțele
spre Habsburgi, în intenția de a îndepărta influențele
franceze crescânde, considerate periculoase pentru
politica rusească. Rusia s-a implicat, în 1733, în
Războiul de Succesiune polonez, împotrivindu-se
numirii lui Stanislas Leszczynski la cârma Poloniei
și, profitând de cererea opoziției conservatoare, a
intrat cu trupe, l-a alungat de pe tron și a asediat
Danzigul. În 1735, Rusia a reușit să neutralizeze
Franța – care-l susținea pe Leszczynski – şi să-l
instaleze pe tron pe August al III-lea Poniatowski,
asigurându-și această parte a granițelor și obținând
Curlanda, unde fusese instalat favoritul țarinei,
Biron. Dar nu la fel de ușor au decurs lucrurile cu

Imperiul otoman, nemulțumit de amestecul Rusiei
în problemele poloneze și de îmblânzirea Franței. Pe
de altă parte, Rusia dorea să-și ia revanșa pentru
pierderea Azovului, pentru înfrângerea din 1711 și
să recapete acces la Marea Neagră. 

Pretextul războiului l-a constituit hărțuirea tătari-
lor din Crimeea, aliații Imperiului otoman. Comanda
trupelor rusești a fost încredințată încercatului
mareșal Burchard Christoph Münnich17, care a re -
purtat câteva succese răsunătoare în Crimeea.  

Încurajată de campania victorioasă asupra Cri-
meei din 1736, când rușii ocupaseră Backcisaraiul,
țarina plănuia să atace Turcia. Aşa cum era de aştep-
tat, o parte din operaţiuni urmau să se desfăşoare pe
teritoriul Principatelor, locul cel mai apropiat unde îi
puteau ataca pe turci. Cum poziția Cantemireştilor
în armata rusă era cunoscută și erau mulți ostași care
veneau din Principate să se angajeze alături de ei,
mareşalul Münnich a organizat un corp de oaste for-
mat exclusiv din români şi condus de cei doi fraţi,
Constantin şi Dimitrie A. Cantemir.

Încă de la plecarea domnului Dimitrie Cantemir
în Rusia, în 1711, îl urmaseră câteva mii de moldo-
veni, boieri și slujitorii lor, care au primit pământ în
Rusia în jurul Harkovului, această zonă ajungând să
fie un areal populat aproape exclusiv de români, în
secolul al XVIII-lea. Aceștia erau încadrați militar
în unitățile de cavalerie ușoară, ca armă indepen-
dentă, condusă de ofițeri de origine română. 

În 1707, primul regiment de husari din armata
rusă, alcătuit la porunca lui Petru cel Mare, era for-
mat din 300 de români care emigraseră mai înainte
din Principate, Serbia sau Transilvania și s-a numit
Horongva Vo lohă. 

În 1711 existau deja șase regimente „volohe”,
iar în 1723, când s-a format Regimentul de husari
„sârbi”, românii (moldoveni, munteni și chiar ar -
deleni) alcătuiau majoritatea trupei, imediat după
sârbi18. 

În 1736, în războiul cu turcii, toate unitățile mili-
tare de români au fost unite în așa-numitul Korp
Voloh, ca unitate de sine stătătoare, care nu avea uni-
formă de husari, ci costum național (probabil, costu-
mul de ostaș specific românilor). 

În aceeași perioadă, prințul Constantin Cantemir
fugise din Moldova în tabăra rusă și s-a implicat
mult în organizarea acestei unități militare. În 1739,
Korpul Voloh a fost dotat cu armele moderne ale
timpului și, la insistențele prințului Constantin, i s-au
dat opt steaguri, de care Constantin Cantemir s-a
ocupat personal, împodobindu-le cu simbolul na -
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țional al Moldovei – pe culoarea roșu/auriu, capul de
bour cu stea între coarne, timbrat de coroană și
susținut de sabie și buzdugan în crucișate19. Pentru
zelul cu care s-a implicat în organizarea acestei
trupe, prințul Constantin a fost înaintat la gradul de
general de brigadă. 

Ce s-a întâmplat în acest război în Moldova și
cum s-au comportat Cantemireștii ne relatează Cro-
nica Ghiculeștilor. În țară, respectându-şi obliga -
ţiile faţă de sultan, Grigore al II-lea Ghica și-a pus
ostașii sub comanda turcească. Moldova era plină și
de „cătanele austriece” încă din 1737, trupele tur-
ceşti şi ruseşti se masau la graniţele ţării, iar o parte
dintre tătari se răsculaseră împotriva hanului lor
Mengli Gherei, aliatul Porţii, ameninţând şi ei cu
raiduri de jaf. În 29 mai 1738, „un groaznic şi
înspăimântător cutremur [...] care a ţinut douăzeci
de minute20 a lovit Moldova, după care a izbucnit
ciuma...“ 

Retras treptat până spre Codrul Herţei, domnito-
rul a fost înştiinţat de luptele dintre ruşi şi trupele
seraschierului Hamza paşa și, „luând mai mulţi
prinşi [...], au aflat că Constantin Cantemir, care
fugise la moscali şi îl făcuseră brigadier, [...] a por-
nit împotriva domnului21”. Cu el se afla şi fratele
său Dimitrie, cei doi fraţi fiind „turbaţi împotriva
domnului”, şi „[...] după ce au prădat [şi ei!!] o
parte din Moldova şi au jefuit un număr însemnat de
vite [pentru hrana trupelor], s-au întors la tabăra
lor22”.

După căderea Hotinului în mâinile ruşilor,
mareşalul Münnich, care-i comanda pe Cantemi-
reşti  „unul ca brigadier, iar celălalt ca maior [...]
a trimis pe Constantin Cantemir, împreună cu gene-
ralul său aghiotant şi cu destulă oaste să meargă la
Iaşi.” Astfel încât, „[...] la 1 septembrie (1739),
vrând Cantemir să intre în Iaşi, a poruncit caima-
camilor [lăsaţi de Gr. Ghica în capitală], să iasă cu
alai întru întâmpinarea lui, cu toate breslele.” De -
sigur, credea că, datorită serviciilor aduse pravo-
slavnicei îm părății va fi impus de ruşi ca domnitor.
„Deci au ieşit boierii cu tot poporul în întâmpina-
rea lui, la Copou, înfăţişându-i, potrivit unei porunci
ce le trimesese el mai înainte, şi cheile curţii pe o
tavă de argint [...] sosind cu un număr însemnat de
ostaşi (trei mii de dragoni, husari şi valahi), toţi cu
săbiile scoase [...]23” O adevărată demonstraţie de
putere şi intrare triumfală, demnă de un cap înco-
ronat.

Numai că, odată ajuns la Iaşi în 3 septembrie,
feldmareşalul rus, instalat în palatul domnesc, a

cerut de la boieri douăsprezece mii de florini ungu-
reşti, plocon, în afară de alte mii pentru ţarină, neţi-
nând seama că ţara era pustiită de jafuri. Aceste
sume, pe lângă „[...] zahereaua peste măsură de
mare şi de alte cereri ce nu era cu putinţă să se înde-
plinească.” 

Apoi, Münnich a trimis la casa hatmanului
Theodor Paladi (a cumnatului lui Constantin, căsă-
torit cu Aniţa Cantemir şi care se afla în tabăra lui
Grigore Ghica) „nişte ponturi scrise în limba rusă,
cu porunca să le primească şi să le iscălească”
boierii țării. Acestea prevedeau obligaţia Moldovei de
a primi la iernat, anual, douăzeci de mii de sol daţi (!)
şi de a aduce grabnic lacomului feldmareşal, zece
mii de galbeni, plus – pentru trebuinţele... bucătă-
riei lui – în fiecare an, încă două mii de galbeni. În
ciuda opoziţiei lor, boierii moldoveni au trebuit să
se supună, dar, desigur, nu i-au privit cu simpatie pe
cei doi Cantemir, mai ales pe Constantin, care îi
obli gase să iscălească „ponturile” profitorului
mareșal.

Cu toate că se conformase tuturor pretențiilor
ruseşti, Constantin nu a obţinut dorita coroană a
Moldovei. Odată întorşi în „tabăra cea mare” de
peste Prut, unde îi „invitase” pe boieri şi pe mitro-
politul Antonie, feldmareşalul, voind desigur să-i
impresioneze pe moldoveni cu desfăşurarea de
forţe, i-a ţinut trei zile... „înveselindu-i” cu tiruri de
artilerie şi marșuri militare. După o sfeştanie, iar
„[...] au tras cu bombardele şi cu puştile, potrivit cu
arta militară, arătând boierilor moldoveni pricepe-
rea şi măiestria lor ostăşească. Apoi pe boieri i-a
făcut senatori, iar pe Constantin Cantemir, prin mij-
locirea lor, l-a făcut protosenator. Boierii au mijlo-
cit pentru aceasta, spre a putea fi apăraţi, prin pu -
terea acestuia, de cazaci şi de cătane24”. Înţelegem
că, dacă boierii moldoveni nu ar fi intervenit nădăj-
duind să fie protejaţi de abuzuri, nicidecum din sim-
patie pentru el, ruşii nu se grăbeau sa-l răsplătească
în vreun fel. Iar titlul de „protosenator” era departe
de tronul domnesc.

Deşi Cronica Ghiculeştilor, care descrie faptele,
este vădit favorabilă lui Grigore al II-lea Ghica, tre-
buie să fim de acord cu autorul ei că moldovenii nu-l
doreau pe Constantin Cantemir, mai ales că „cele
mai mari jafuri şi prădăciuni le-au făcut moldovenii
ce se făcuseră cătane” în trupele lui. Probabil că
dezamăgirea lor fusese cu atât mai mare, văzându-i
pe moldovenii care-și schimbaseră haina, compor-
tându-se mai aprig decât păgânii.   
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Abuzurile şi pagubele comise de trupele ruseşti,
care „au risipit curţile domneşti de la Frumoasa” (o
adevărată minunăţie cu grădini şi havuzuri, aşa cum
o descrie cronicarul), care jefuiseră mai rău ca tăta-
rii, feldmareşalul Münnich, care ordonase prădarea
şi incendierea Iaşilor, toate acestea au făcut ca mol-
dovenii să nutrească „[...] mare ură împotriva mos-
calilor, a căror cruzime şi neomenie n-o cunoscu -
seră încă bine până atunci25”. Desigur, îi asociau pe
Cantemireşti acestor resentimente încât, după înche-
ierea păcii, Constantin a plecat definitiv în Rusia,
pierzând  „[...] pentru totdeauna, prestigiul de domn
eliberator26”, pe care şi-l dorise. De altfel, pentru
jafurile comise de subordonații lui a fost sancționat
și, pentru un timp, i s-a luat comanda Regimentului.
El se abătuse din drumul stabilit, cu fratele său
Dimitrie, arzând și pustiind în Polonia domeniile
contelui Potocki, cel care-l arestase la plecarea lui
din Moldova.

Între timp, țarina Anna Ivanovna murise în 1740.
Pentru a ține departe de tron descendența lui Petru
cel Mare, la sugestia contelui Osterman, țarina de -
semnase ca moștenitor pe urmașul nepoatei de soră,
al fiicei Ecaterinei Ivanovna, Anna Leopoldovna. Ea
era fiica ducelui de Meklenburg, Karl Leopold și a
Ecaterinei Ivanovna – fiica țarului Ivan al V-lea, fra-
tele lui Petru. Născută Elisabeta Catarina Cristina,
odată adusă de la Rostock la curtea mătușii ei, a fost
botezată în rit ortodox și a luat numele de Anna,
după numele țarinei. S-a căsătorită, la 3 iulie 1739,
cu nepotul împăratului Carol al VI-lea de Habsburg,
Anton Ulrich de Brunswick-Bevern-Luneburg, şi în
august 1740 a adus pe lume așteptatul moștenitor,
Ivan Antonovici. 

Aflată pe patul de moarte, Anna Ivanovna l-a
desemnat succesor pe micul Ivan al VI-lea Antono-
vici (avea doar două luni), sub regența favoritului
ei Ernst-Johann Biron. Cum Biron stârnise multe
nemulțumiri în rândul nobilimii ruse, din cauza
aroganței și abuzurilor îndelungate, la numai o
lună de la moartea protectoarei sale, a fost înlăturat
de la regență, printr-o lovitură de palat regizată de
rivalul său contele Minih și a fost numită regentă
Anna Leopoldovna. Deși scurtă de numai un an,
regența Annei Leopoldovna s-a remarcat prin
încercarea de a restabili ordinea în finanțele
imperiului și limitarea cheltuielilor, crearea
funcției de „maestru al petițiilor” (reketmeister),
care trebuia să raporteze zilnic despre rezolvarea
petițiilor ce zăceau de mulți ani neluate în seamă,
reorganizarea sistemului de uniforme militare, prin

pro movarea industriei textile rusești etc. În plan
extern, a avut de susținut războiul cu Suedia, în -
ceput în 1741, ca urmare a intrigilor franceze, răz-
boi încheiat mai târziu, în 1743, cu înlăturarea
amenințării suedeze imediate. 

Ceea ce nu a reușit să facă Anna Leopoldovna a
fost stoparea intrigilor și comploturilor de curte,
care au dus, după numai un an de regență, la
arestarea ei și a țareviciului, de către ostașii Regi-
mentului Preobrajenski, conduși de fiica lui Petru
cel Mare, Elisabeta Petrovna27. 

Elisabeta Petrovna s-a autoproclamat țarină și,
fidelă jurământului de a nu semna niciodată o con-
damnare la moarte, a întemnițat familia Annei Leo-
poldovna în fortăreața Dunamunde, apoi la Riazan.
Țareviciul a fost separat de restul familiei și, după
moartea mamei lui din 1746, a fost transferat la for -
tăreața Slusselburg. În 1764, în urma unei con -
spirații ce urma să-l aducă pe tron, nefericitul ța -
revici a fost ucis de gărzile fortăreței.

Elisabeta Petrovna (1741–1761) venită pe tron
cu ajutorul Regimentului de Gardă creat de tatăl ei,
era foarte populară în rândul ostașilor și le cultiva
atașamentul prin vizite dese și recompense gene -
roase. Era o persoană cultivată, vorbea mai multe
limbi străine, era foarte prezentabilă, iubitoare a
artelor, a fastului și serbărilor grandioase. Deși
pretendenți de marcă îi ceruseră mâna, ea a rămas
fidelă amintirii logodnicului mort prematur, Karl-
August de Holstein. Simpatia față de dinastia Hol-
stein a determinat-o să-și îndrepte atenția spre nepo-
tul ei de soră, nepotul lui Petru cel Mare, Karl Pieter
Ulrich (viitorul țar Piotr Feodorovici), fiul Annei
Petrovna și al Marelui duce de Holstein, Karl Frie-
drich. Pentru a asigura descendența din ramura lui
Petru cel Mare, Elisabeta l-a adus în Rusia, unde a
fost botezat ortodox, și la 7 noiembrie 1742 a fost
declarat urmaș la tronul Rusiei. După destituirea
personajelor detestate la Curte – Osterman, Minih,
Golovkin a pus conducerea statului în mâna
diverșilor favoriți, dezinteresându-se de treburile
împărăției. Organiza serbări și baluri grandioase,
înconjurându-se de un fast imperial, impunând în
scris, prin ukazuri, tipul de toalete și bijuterii ce tre-
buiau purtate de doamnele de la Curte în diferite
împrejurări și recepții.

În 1745, pentru a asigura continuitatea dinas -
tică, l-a căsătorit pe viitorul Piotr al III-lea Feodoro-
vici (1761–1762) cu Sofia-Frederica-Augusta de
Anhalt-Zerbst28, care, după botezul ortodox, și-a
luat numele de Ecaterina.  Politica ei externă s-a reo-
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rientat spre Franța, influența franceză devenind
dominantă la Curte, iar limba franceză a devenit a
doua limbă vorbită, ca limbă cultă și de salon. A
încurajat dezvoltarea învățământului, fiind fonda-
toarea Universității din Moskova, a Academiei de
Belle Arte, a primului teatru rus. 

Pe plan intern, a dat Senatului cea mai mare pu -
tere în stat, a încurajat dezvoltarea manufacturilor, a
desființat barierele comerciale interne, a dat nobili-
mii depline puteri asupra pământurilor locuite de
șerbi, întărindu-le privilegiile și dându-le posibilita-
tea de a dobândi mai multă putere la nivel local. A
participat cu succes la trei războaie importante: cu
Suedia, încheiat prin pacea de la Abo, câștigând Fin-
landa meridională; războiul de succesiune din Aus-
tria, în 1746, și războiul cu Prusia (de şapte ani,
1756–1762), care era să-l coste tronul pe Friedrich
cel Mare, când trupele ruse au ocupat Berlinul, Pru-
sia fiind salvată datorită morții Elisabetei. Nepotul
ei, mare simpatizant al Prusiei și al lui Friedrich, a
încheiat pacea. 

Trebuie amintit că, în luptele din Landul
Brandemburg și cele pentru cucerirea Berlinului,
Regimentul Moldovenesc din armata rusă condus de
colonelul Podgoricean și aflat sub comanda ge -
neralului Cernâșev s-a acoperit de glorie. În fruntea
trupelor care au intrat în Berlin defilau husarii
români, așa cum i-a imortalizat pictorul A. Kotze-
bue. De altfel, Regimentul Moldovenesc era consi-
derat „ partea cea mai bună a cavaleriei” ruse, după
cum constata un spion prusac29. 

În tot acest timp, frații Cantemir și-au urmat
cariera în armată, participând la operațiunile mili -
tare de pe diverse fronturi, sau la modernizarea
oștirii.

Constantin Cantemir a ajuns până la gradul de
general-porucic. La 14 octombrie 1741, o or do nanță
a Consiliului Militar al Rusiei, hotăra ca Regimentul
Moldovenesc de husari să aibă în com ponență numai
moldoveni și munteni. Numărul lor ajunsese la 1063
de ostași, aceștia căpătând o uniformă proprie:
caftane și cușme albe, pantaloni roșii și tunici de
culoarea „albăstriței”. Pe steaguri s-au adăugat acum
și simbolurile imperiale ruse, alături de capul de
bour. Erau două tipuri de steaguri ale Regimentului
Moldovenesc: unul azuriu cu franjuri aurii, purtând
vulturul bicefal rus, care ținea în gheare un scut cu
stema  Moldovei (capul de bour cu stea între coarne),
celălalt vulturul bicefal așezat pe o suliță aurie, ală-
turi de Sfinții Constantin și Elena cu cruci în mâini
pe avers, iar pe revers stema Moldovei.

Prințul Constantin Cantemir a participat cu regi-
mentul său, reorganizat, la campania ruso-suedeză
din 1741–1743, având însărcinări de cercetași. Deși
s-au comportat cu multă vitejie, ostașii Corpului
Voloh se învățaseră cu prada și jefuiau cu sălbăticie
satele întâlnite în cale.

În anii 1742 și 1744, prințul Constantin a trebuit
să facă față la două anchete, fiind chestionat despre
jafurile trupelor lui, dar a scăpat spunând că jefuito-
rii erau din trupele cazacilor, cu care acționau
împreună în trupele de cavalerie. 

La sfârșitul războiului a fost ridicat la gradul de
general maior și a fost decorat cu medalia comemo-
rativă bătută cu ocazia victoriei. El a mai primit
drept recompensă satele Goetovo și Abramovka din
ținutul Mojaisk, din Ucraina, unde se afla și locul
permanent de staționare al Regimentului Voloh30.
În anul 1756 fusese trimis să apere cetăţile din
sudul Rusiei31 și a fost înaintat la gradul de general-
locotenent, fiind numit comandant al Diviziei
Ucrai nene, compusă din unitățile Harkov, Ostro-
gojsk, Ahtârsk, Sumsk, Izium, cu reședința în
orașul Harkov. Deși a menținut ordinea și a
înăbușit, în 1759, o răscoală a „haidamacilor”, a
continuat să abuzeze de poziția sa pentru a acapara
pământurile subalternilor, pe care-i folosea ca pe
propriii servi, la diverse corvezi. În urma re -
clamațiilor, Senatul a deschis o anchetă, după care
prințul Constantin Cantemir a fost trecut în rezervă,
păstrându-și gradul militar de general-locotenent.
El s-a retras la moșia Rogani, unde a și murit la 6
octombrie 1776, fiind înmormântat la ctitoria
Cantemireștilor de aici, Biserica Înălțării Domnu-
lui32. A stat 28 de ani în slujba ruşilor, dar tronul
Moldovei nu l-a dobândit.

Aşa cum remarca Voltaire într-o scrisoare, din
1739, către Antioh Cantemir, ambasadorul ţarinei
în Franţa (vărul lui Constantin), referindu-se la
serviciile aduse Rusiei de familia lor: „Vous
n’avez pas peu contribué, sans doute, à introduire
la politesse qui s’établit chez ces peuples et vous
leurs avez fait plus de bien que vous n’en avez
reçu“33 (s.n.).

Din studiile genealogice ale lui Sever Zotta34,
ştim despre Constantin că a avut trei căsătorii. Prima
soţie era moldoveancă, fiica marelui vornic Ioan
Balş şi a Saftei sin vistiernicul Grigore Ursachi35, cu
care s-a căsătorit înainte de plecarea în Rusia şi cu
care a avut o fată, Maria, la care vom reveni. A doua
soţie a fost Natalia Ivanovna Golovina, fiica amira-
lului Ivan Mihailovici Golovin, colegul lui Petru cel
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Mare la ucenicia de marinar de la Amsterdam36. Ea
însă a murit la scurt timp după căsătorie37. Din a
treia căsătorie, cu Sofia Bogdanovna Pasek l-a avut
pe fiul său Dimitrie Constantinovici Cantemir, năs-
cut în anul 1749. 

Dimitrie Constantinovici a fost tot militar, avan-
sând până la gradul de locotenent-colonel, distin-
gându-se prin bravură în războiul cu Turcia dintre
anii 1768–1774. În 1769, regimentul colonelului
Dimitrie Constantinovici Cantemir – regimentul de
carabinieri „Astrahan” – a fost înglobat în armata
generalului Golîțin, ce avea misiunea să ocupe Hoti-
nul. 

Foarte mulți români s-au înscris în trupele auxi-
liare de arnăuți sau voluntari, circa 12.000, atrași de
scutirile de dări, de perspectiva unei cariere și
câștigării unui venit sigur, leafa de 12 ruble fiind
adesea singurul venit al familiei. Comandamentul
rus elibera „volinirilor” atestate pentru scutire de
dări – „salvogvardii” – în ținutul Lăpușna-Orhei
fiind eliberate peste 600 de astfel de atestate38. Tru-
pele românilor voluntari erau conduse de generalul-
maior Podgoricean. În luptele pentru cucerirea Brăi-
lei s-au remarcat prin eroismul ieșit din comun,
colonelul Ciorbă și colonelul Satin – care a fost pri-
mul român decorat cu Ordinul „Sf. Gheorghe“. 

În campania de la Dunăre, din 1771, cneazul
Dimitrie „în tot locul se arată viteaz39”, mai ales în
timpul luptelor din mai, pentru Oltenia. Regimentul
de carabinieri „Astrahan” a scos din încercuire
avangarda armatei ruse, iar la Turnu-Măgurele a sal-
vat corpul de oaste comandat de Potemkin și a oprit
armata turcă ce înainta spre București. În luna
octombrie, ajungând la Giurgiu, cneazul Dimitrie a
conceput un plan pentru ocuparea cetății, pe care a
și reușit să-l îndeplinească, provocând mari pierderi
turcilor și capturându-le artileria. Pentru bravura lui
a fost înaintat la gradul de colonel și decorat cu
Ordinul „Sf. Gheorghe” clasa a IV-a. 

În septembrie 1773, detașamentul condus de
cneazul Dimitrie Constantinovici lua parte la lup-
tele pentru cucerirea Silistrei și la luptele de la Cer-
navodă, remarcându-se din nou prin curaj. 

La 10 octombrie, prin hotărârea Consiliului
Imperial de Stat i s-a conferit Ordinul „Sf. Gheor-
ghe“ clasa a III-a40. Ruşii l-au numit, o vreme,
comandant al Banatului şi Olteniei, unde însă a
nemulţumit popu laţia prin măsurile pe care trebuia
să le ia, astfel că generalul Rumianţev l-a schimbat
din funcţie, la cererea boierimii locale. S-a întors la
Peters burg bolnav, după maladia contractată la

Cernavodă, dezamăgit de indiferența Ecaterinei a
II-a (1762–1796) față de aspirațiile lui la coroana
Moldovei, pe care o visase și tatăl său. Se îmbol-
năvise grav, fiind „lovit de o boală grea, care a
avut influenţă asupra puterilor lui sufleteşti41”,
unii cercetători bănuind că era o boală ereditară
moștenită de la Ceaurești. S-a retras din armată, cu
gradul de colonel, decorat cu prestigiosul Ordin
„Sf. Gheorghe“ şi s-a stabilit la Rogan, moşia
rămasă de la tatăl său42.

Deși nu-și neglijase deloc obligațiile de ostaș,
cneazul Dimitrie își onora și obligațiile de familie,
profitând de „deplasarea” pe zonele de luptă din
vecinătatea Principatelor. Astfel, plecase în Mol -
dova, în 1772, trimis de părintele lui pentru a se
interesa de averea ce-i revenea după moartea
unchiului, Ioniţă Cantemir, „de la care copii n’au
rămas43” (toate cele trei fiice ale sale fiind moarte în
1772), unchi ce se stinsese la moşia Valea Seacă din
ţinutul Bacăului. Partea de moştenire a tatălui său
fusese luată de alt nepot de soră (de la Aniţa), Con-
stantin Paladi, „prin viclenie” şi, nereuşind s-o recu-
pereze, Dimitrie a apelat la felmareșalul Piotr
Alex an drovici Rumianţev, în septembrie 1772.

Înarmat cu „vechilâc” (procură) de la tatăl său,
cere să i se dea toată moştenirea de la Ioniţă, care „se
cădea să le ia numai [...] tatăl mieu, dar fiind că să
afla în slujba Rosii nu putu să le stăpânească, ci le-au
dat la stăpânirea fiicăi sale şi a mea soru(ă) Marie,
care când au ieşit tatăl mieu în Rosie, au rămas în
Ţara Muntenească şi pe urmă s-au măritat după un
boieriu, anume Câmpineanu, la care şi carte de în -
credinţare i s-au fost trimes din Rosie [...] dar cu
câteva devagelâcuri ce au făcut sora tătâni-meu Ana
Pălădoae, soru-mea Marie, cheltuind nu puţină somă
de bani la giudecăţi, trăgând această averi, n-au lă -
satu-o să stăpânească, ce au rămas toate aceste la stă-
pânire, fără de lege – numai cu atâta dreptate pentru
că tatăl mieu au ieşit de supt stăpânirea tur cească
– la numita sora tătânilui mieu, Ana Pălădoae şi
după dânsa la fiiul ei Costandin Paladi şi la ginerele
ei boierul Arghirie, care şi pâră acum stăpânesc toate
aceste [...] averi fără dreptate44”.

Moştenirea n-a obţinut-o dar tatăl său, prințul
Constantin a primit scutiri de dări pentru locuito-
rii moşiei Duscenii din ținutul Hotin al Basara-
biei. Pălădeştii se simţeau îndreptăţiţi să ţină ave-
rea rămasă de la Ioniţă, pentru că domniţa Aniţa,
sora Cantemireștilor, le plătise unele datorii
neachitate45.

Averea Cantemireştilor din Moldova a rămas în
stăpânirea Pălădeştilor, deşi vornicul Pantazi Câm-
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pineanu, soţul Mariei Cantemir, o reclamase şi el, de
la paharnicul Constantin Paladi, vărul soţiei. Era un
subterfugiu ticluit probabil de cumnatul cneazului
care, fiind boier de ţară şi nemaiinvocându-se astfel
„cetăţenia” străină a petentului, sperase să o câştige.
Într-o anafora a Divanului Moldovei din 30 august
1775 aflăm amănuntele acestui proces. 

Deşi Câmpineanu adusese în faţa Divanului un
document prin care „Constantin Beizadi, [...] îl face
pe dumn[nealui] deplin clironom”, vărul lor Paladi
a ripostat, arătând că acesta se hainise, fugind în
Rusia şi averile lui fuseseră confiscate pe drept. Fra-
tele cel mare al cneazului, Ioniţă Cantemir, care se
întorsese în Moldova din Ţara Românească în tim-
pul domniei lui Ioan Mavrocordat (1743–1747), se
plânsese domnitorului de „câtă pagubă şi cheltu -
ială” suferite din cauza fugii lui Constantin şi a fra-
telui cel mic Dimitrie, iar domnitorul îi dăruise lui
averea ambilor fraţi „hainiţi”, în 1745. Deşi averile
fugarilor se luau pe seama domniei numai în cazul
când aceştia nu aveau urmaşi, argument adus în pro-
ces de soţul Mariei Cantemir, Câmpinenii au pier-
dut46. Boierii Divanului au hotărât împreună cu
domnitorul Grigore III Ghica (urmaşul celui prigo-
nit de „cătanele” brigadierului rus Cantemir), prin
anaforaua amintită, că „după pravilă”47 averea
rămâne Pălădeştilor.

Pantazi Câmpineanu, soţul domniţei Maria, este
prezentat şi într-o altă lumină, în două scrisori ale
banului Mihail Cantacuzino. În mod paradoxal,
Cantacuzinii, ca şi Cantemireştii, care se sacrifica-
seră pentru Rusia (fratele banului, Pârvu, îşi pier -
duse viaţa în decembrie 1769 în luptele de la mănăs-
tirea Comana48, averile i se risipiseră), ei erau în
situaţia de a fi reclamaţi ruşilor şi, judecând după
îngrijorarea autorului, riscau să aibă neplăceri. Banul
Mihai se mira de „pâra” care-l ponegrea în faţa ruşi-
lor, căci nu ceruse niciun rang sau privilegiu pentru
folos, deşi primise a fi ban, însă explică de ce.

Viitorul autor al Genealogiei se plângea cumna-
tei sale Smaranda, soţia răposatului Pârvu, de pârele
nedrepte ale lui Pantazi Câmpineanu. El o ruga „să
fii dum[neata] silitoare pentru pâra lui Pandazi [...]
ca nu care cumvaş, nevinovat fiind eu, [se] vor pro-
horisi vrăşmaşii noştri de ne vor face a pierde ceea
ce nădăjduim”, arătând că „Bănia ce mi s-au dat
mie, nu le-am cerut drept chiverniseală, ci pot zice
dumi[tale], de ruşinea oamenilor [!], văzând că cei
ce n-au gândit cer boieriile noastre şi alţii ce înjura
pe Ruşi şi de-acum râd de noi”, căci înainte avusese
boierii „încă cu venituri mai pline, mai late, după

cum bine ne ştii.” Cum „văz că umblă vorba foarte
tare de pace, sfârşiturile păcii nu le ştim ce fel or
vrea să le facă”şi consideră că „nici într-un chip nu
pot sta în ţară”, căci „sau bine se va întâmpla în
ţară, sau rău, să-mi poată fi limba slobodă a putea
face căzutele rugăciuni la vremea trebuinţii49”.
Mihai Cantacuzino îşi ruga cumnata să traducă scri-
soarea lui şi să o dea generalului Rumianţev, consi-
derând că era un lucru bun că „Ţara a rămas la
Ruşi”.

În a doua scrisoare, se plânge iar de intrigile lui
Pantazi Câmpineanu, care se aliase cu marele clucer
Grigore Băleanu, încercând să-l acuze de nişte
„fapte netrebnice” ale ginerelui său (Dinu C. Canta-
cuzino): „...socotind că mă vor aduce la vreo strică-
ciune, ca să rămâe ei în ţară, fiindu că [...] s-au
învăţat cu nărav, calici fiind, după cum îi ştii, s-au
îmbogăţit. Sunt nădăjduit la Dumnezeu că vremea îi
va descoperi de-i vor cunoaşte şi Muscalii, precum
îi cunoscuse Grecii (fanarioţii)“50.

Pantazi Câmpineanu avusese o poziţie solidă în
faţa ruşilor, el fusese unul dintre boierii deputăţiei
care mersese la Sankt Petersburg, în 1770, pentru a
prezenta doleanţele românilor. În noiembrie 1770 se
afla printre boierii din Divan orânduiţi de generalul
Rumianţev „ocârmuitori ţerii, dându-li şi titlu de
boieri cu patentă”51. 

Dar, probabil că în cinci ani ruşii „îl cunoscu -
seră”, aşa cum nădăjduia banul Cantacuzino, de
aceea nu l-au ajutat să dobândească averea rămasă
de la socrul său şi a rămas tot „calic”, deşi se învă-
ţase „cu nărav” (!), „calicie” care va urmări neamul
Câmpinenilor şi în veacul următor.

Curioasă pare atitudinea banului Cantacuzino,
care-l tratează oarecum cu dispreţ, părând a fi „inco-
modat” până şi... să rămână în aceeaşi ţară cu Câm-
pineanu, deşi în timpul lui Ştefan Racoviţă, în 1764,
stătuseră amândoi în închisoare52, alături de alţi
opozanţi ai politicii domneşti, provocând „zorbalâ-
cul” celorlalţi boieri şi al ruşfeturilor bucureştene53.
Nu se raportează la Câmpineanu ca la un egal „cei
ce n-au gândit cer boieriile noastre” – ca şi cum n-ar
fi fost boier de neam vechi, chiar înrudit cu Canta-
cuzinii – vistierul Manta Câmpineanu, bunicul lui
Pantazi, fusese căsătorit cu Caliţa, fata vel spătaru-
lui Drăghici Cantacuzino54. Ce-i drept, Câmpinenii
nu erau de stirpe împărătească, dar erau boieri vechi
de ţară, demni de astfel de alianţe.

Să ne întoarcem însă la cneazul Dimitrie Con-
stantinovici, care se întorsese în Rusia după campa-
nia de la Dunăre. În 1774 s-a însurat cu Cecilia Mus-



tafa, de care însă s-a despărţit. Din această căsătorie
a avut un fiu, Antioh, rămas la mama lui, care s-a
recăsătorit mai târziu cu un căpitan polonez, Vicen-
ţiu Robschi. 

După moartea Ceciliei din 1793, căpitanul l-a
înfiat pe tânărul Antioh. Abia după un complicat
proces, a reuşit Antioh să-şi reia adevărata identi -
tate55, deşi Dimitrie s-a îndoit constant de paternita-
tea lui, considerându-se fără descendenţă56. De alt-
fel, numele acestui „urmaș” s-a pierdut, el nu apare
deloc în procesele care au urmat, posibil să fi murit.
Nici dintr-o legătură cu Elisabeta Hruşova nu a avut
copii. Unii autori ruși susțin că ar mai fi avut niște
copii, considerați ilegitimi, dobândiți dintr-o căsăto-
rie nerecunoscută din motive canonice, așa cum
vom vedea mai jos.  

În anul 1776, însă, starea sănătății cneazului
Dimitrie Constantinovici s-a agravat. Îl teroriza pe
unchiul lui, Șerban („Serghei”) Cantemir, ame -
nințându-l cu moartea. Prințul Șerban, care nu era
căsătorit și nu avea copii legitimi, îi dăruise totuși o
mare sumă de bani (5000 de ruble), 240 de șerbi și
o casă deși nu era foarte bogat. Antioh, fratele lui
mai mic, spunea că-l respectă mult pentru chib -
zuința lui „întrucât el a știut să-și creeze venituri
fără capital“57.

Situația moștenirii copiilor principelui Moldovei
Dimitrie fusese încurcată, din cauza preluării între-
gii averi de către fratele mai mare, Constantin Dimi-
trievici, în pofida testamentului părintesc care-l pre-
ferase pe Antioh. Urmase și procesul cu mama lor
vitregă, Anastasia Ivanovna Trubețkaia, care ceruse
partea ei și a fiicei ei, sora Cantemireștilor, frumoasa
și cultivata Smaranda-Ecaterina, devenită mai târziu
soția cneazului Dimitri Mihailovici Golîțin – „tână-
rul”. Era de așteptat din partea celor două clanuri
ruse să-și pună la bătaie influența, pentru a-și susține
rudele.  

Cealaltă soră a Cantemireștilor, energica și inte-
ligenta principesă Maria, rămasă „șef” moral al
familiei, se îngrijora din pricină că Șerban nu se
hotăra asupra vreunei partide care i-ar fi stabilizat
situația în viitor58, preferând legăturile ocazionale.
Șerban fusese și el ofițer în armata țaristă, în 1736
era poruccic în Regimentul de gardă Preobrajenski,
iar în 1762 ajunsese brigadier.  Participând la cam-
paniile contra turcilor nu se întorsese cu mâna goală
,ci, spre disperarea surorii mai mari..., cu o frumoasă
prizonieră turcoaică, pe care a botezat-o, dar nu s-a
căsătorit cu ea. Au avut două fete, Elena și Avdotia,
care, deși erau copii nelegitimi, au continuat să

întrețină amintirea neamului patern. Elena, turcoaică
după mamă, ținea foarte mult la originea ei româ-
nească, realizând mai târziu editarea unor lucrări
despre familia Cantemir59. 

Prințesa Maria se hotărâse să nu mai intervină,
căci regreta insistența cu care îl îndemnase pe Con-
stantin să se căsătorească cu fiica influentului Dimi-
trie Mihailovici Golîțin. Căsătoria nu fusese o re -
ușită, mai ales după căderea în dizgrație a socrului,
care-i dăduse o mână bună de ajutor la spolierea
fraților, prin obținerea dreptului de „majorat” și
însușirea întregii moșteniri, în ciuda testamentului
lăsat de Principele moldovean60. Fiind preocupată
de continuitatea neamului cantemiresc, dar și de
poziția și prestigiul său, l-ar fi vrut protejat și întărit
în viitor, povățuindu-și frații spre o alianță care să le
ofere stabilitate, „cu o fată ... [care], chiar dacă e
trecută sau sărmană, [dar] a avea pe cineva care, la
nevoie, să-ți ia apărarea, e mult mai bine decât să
iei cine știe ce bogătașă  de la Curte, însă lipsită de
orice ocrotire61”. Maria trăia destul de retrasă la una
dintre moșiile ei de lângă Moskova, Ciornaia
Greazi, ocupându-se cu chibzuință de administrarea
averii ei, considerată modestă în raport cu poziția și
rangul familiei. După moartea ei din 1757, casa de
la Ciornaia Greazi a fost dăruită de frații Matei și
Șerban (Constantin murise), vărului lor Constantin
Antiohovici Cantemir. De la el o moștenise cneazul
Dimitri care, după  atâția ani, își hărțuia unchiul cu
amenințări.    

Spre sfârșitul anului 1776, în urma plângerii
adresate de Șerban Cantemir contra hărțuielilor
nepotului, autoritățile sunt nevoite să ia măsuri.
Principele Șerban arăta în reclamația sa: „Eu rămân
după părintele meu cel din urmă și, cu moartea
mea, neamul lui se curmă; moșiile, ca donate de
Coroană, după lege trebuie să treacă la stat; să
treacă însă pe altă linie ele pot numai cu îngăduirea
împărătesei. Cu toate acestea, nepotul meu are rău-
tate asupra mea și, găsindu-se acum la Moskova
înnebunit, mi-e teamă, cu purtarea lui rea, să nu-mi
ocazioneze sfârșitul zilelor sau, în caz de agresiune
din partea lui, în apărare, să nu se întâmple vreun
omor și, prin aceasta, să nu fiu nevoit a răspunde și
eu, și oamenii mei62.” 

Cneazul Dimitrie Constantinovici a trecut sub
supravegherea poliției, dar, probabil din cauza firii
sale instabile, a ucis un șerb și a fost trimis în închi-
soarea citadelei Revel (Tallin), unde a rămas timp
de 17 ani. O închisoare semănând mai mult cu un
domiciliu supravegheat, cneazul beneficiind de pri-64



vilegiile castei și ale prestigiosului Ordin „Sf.
Gheor ghe”63, al cărui cavaler era. Fusese acest
ordin răsplata vitejiei de pe câmpurile de luptă,
unde-și condusese cu mult curaj ostașii din Regi-
mentul Astrahan, obținând victorii, în ciuda
numărului copleșitor al inamicului și cucerind
cetăți de la Dunăre, din mâinile turcilor. Cunoscuții
autori ai Dicționarului enciclopedic rus, Brochaus
și Efon, afirmau că Dimitrie Constantinovici își
pierduse mințile crezându-se principele Moldovei,
al Valahiei și al Bizanțului, chiar vărul său îl arăta
„înnebunit”. Probabil crizele erau ciclice, având și
perioade de luciditate, căci diligențele întreprinse
de el, etapă cu etapă, pentru a-și încredința averea
rudelor din Valahia, nu par ale unei persoane cu
mintea rătăcită.  

În preajma anului 1806 era destul de bolnav şi,
pentru că dorea să-i lase moştenitori pe urmaşii
surorii lui Maria, nepoţii Câmpineni, a făcut demer-
suri insistente pentru venirea lor în Rusia. Aceşti
nepoţi erau fiii celor doi urmași ai Mariei Cantemir,
Scarlat şi Constantin Câmpineanu.

Cum Dimitrie intervenise încă din 1804 ca nepo-
tul Constantin, fiul lui Scarlat, să vină la el şi nepo-
tul nu se arăta, a crezut că autorităţile nu-i permiteau
să plece. Stolnicul Constantin Câmpineanu era
ispravnic de Buzău, funcţie care îl solicita mult, dar
de care se arăta foarte interesat şi pe care o îndepli-
nea cu corectitudine. Constantin Câmpineanu, năs-
cut în 1782, avusese o copilărie nefericită, fusese
închis împreună cu mama sa Ruxandra Cândescu, la
Edi-Kulé în Istanbul, apoi – abia întorși în țară –
fugiseră în Transilvania, din cauza ciumei. Averea le
fusese confiscată de Nicolae Mavrogheni vodă,
care-o dăruise bisericii Izvorul Tămăduirii, drept
represalii pentru atitudinea tatălui său, care trecuse
la austrieci.64

Cneazul Dimitrie a făcut demersuri pe lângă
ministrul Afacerilor Străine, contele Nicolae Petro-
vici Rumianţev (1754–1826)64, care, la rândul său,
l-a rugat pe cneazul A. Prozorovski (1732–1809)66,
comandantul trupelor ruseşti de la Dunăre, să se
intereseze de rudele lui. Cum demersurile lui Prozo-
rovski n-au dus la niciun rezultat – de altfel, bătrânul
general era bolnav și a murit chiar în 1808 – a apelat
la senatorul Serghei Cuşnicov (1765–1839)67, care
era în Valahia. Cât a stat la Bucureşti, acesta a adu-
nat informaţiile cerute („unde trăiesc, cu ce se
ocupă, ce fel de avere au şi ce purtare”), arătând
însă că mai existau şi alţi nepoţi, de la mătuşa de tată
a cneazului, băneasa Maria Dudescu, nora „grafu-

lui”. Fiul Mariei, Nicolae Dudescu, avusese patru
fete şi un fiu, Constantin, care „avea titlul de logo-
făt şi ocupa postul de prim-logofăt al Valahiei. Era
în vârstă de 40 de ani, averea lui era foarte bună: el
avea în Valahia case, sate, grădini ş.a.68”. Câmpi-
nenii erau săraci, arăta raportul, răposatul Scarlat
avusese zece copii, care erau crescuţi de rude, la
Bucureşti, iar Constantin era ispravnic de Buzău, cu
rangul de stolnic, foarte apreciat pentru eficienţa sa.
Intervenția acestor înalte personaje, care îi fur -
nizează informațiile, plini de solicitudine și promp -
titudine, dovedesc faptul că nu-l tratau deloc ca pe
un om cu mințile pierdute.  

După aflarea acestor informaţii, în septembrie
1808, cneazul Dimitrie a trimis în Valahia doi servi-
tori care să-l însoţească în Rusia pe stolnicul Con-
stantin Câmpineanu. După ce a primit permisiunea
Divanului şi concediu, leafa pe trei luni înainte şi
paşaportul, de la însuşi Prozorovski, stolnicul Câm-
pineanu a luat calea împărăţiei Răsăritului cu
„pașaportul” eliberat de Divan. Divanul îl făcea
atent pe cneaz, printr-o scrisoare, că în afară de co -
piii lui Scarlat, mai avea încă două nepoate foarte
sărace şi orfane, care sunt de vârsta măritişului (pro-
babil Elena și Maria, fiicele lui Constantin,
nepoatele domniței Maria) şi nu au altceva decât
bunul lor renume, recomandându-i să le ajute şi pe
ele, înzestrându-le. 

La 20 septembrie 1809, cneazul Cantemir i-a tri-
mis o scrisoare de mulţumire senatorului Cuşnicov,
în care îl anunţa că nepotul Câmpineanu fusese la el
şi se reîntorcea în ţară, după un an, trecând prin
Moscova. Cât despre recomandarea Divanului de
a-şi ajuta nepoatele (al căror nume nu-l precizează),
îl ruga pe Cuşnicov să ceară Divanului valah să cer-
ceteze cum a ajuns averea din Moldova a tatălui său
în stăpânirea Pălădeştilor, căci: „[...] eu am în Mol-
dova, în diferite judeţe, destule moşii, lăsate de
părintele meu, la plecarea lui de sub stăpânirea
guvernului turcesc, în Rusia, pe care nimeni n-are
dreptul acolo să şi le însuşească, [...] să nu fiu lip-
sit de ceea ce-mi aparţine, căci tatăl meu, Beizade
Constantin Cantemir şi-a părăsit casa în ţinutul
Romanului [de fapt ţinutul Bacăului], în satul
„unguresc” cu numele de Valea Seacă şi sate în alte
judeţe şi un număr nu mic de ţigani robi, toate aces-
tea le-a lăsat în grija surorii sale drepte, Domniţa
Aniţa, măritată cu boierul Paladi, dar nu ca să
rămâie moşia în neamul lor, ci numai cu ocaziunea
plecării lui în Rusia69”. 65



Moşia Valea Seacă la care se referea cneazul,
care era moştenită de la bunica lui, Ecaterina Ceaur,
trecută apoi la răposatul unchi Ioniță, fusese lăsată
amanet turcului Mahmut din Iaşi, de la care tatăl său
se împrumutase înainte de plecarea în Rusia, aşa
cum arătam mai sus. Ea fusese scoasă la mezat şi
răscumpărată de Aniţa Paladi, deci în niciun caz nu
mai putea fi revendicată.70 Cât despre celelalte
bunuri, am văzut că Divanul ţării socotise a fi lăsate
la „dreapta stăpânire, după pravilă”, Pălădeştilor,
din cauza „hainirii” Cantemireștilor, încă de la inter-
venţia sa din 1772. Îi rămânea numai averea sa din
Rusia, adică moștenirea Roganilor cu pământurile
înconjurătoare, satele primite drept răsplată pentru
vitejia pe câmpul de luptă și ce moștenise de la verii
lui, la Ciornaia Greazi.

În anul 1819, cneazul şi-a făcut testamentul.
Cum nu renunţase la ideea de a avea lângă el rudele
de sânge, a insistat să vină în Rusia fiicele cluceru-
lui Constantin Câmpineanu, Elena şi Maria71, care
însă nu au ajuns acolo. Probabil de aceea nici nu le-a
mai menţionat în testament. 

Ultima lui scrisoare adresată nepoţilor Câmpi-
neni a fost trimisă în luna ianuarie 1820 şi în ea îl
ruga pe Costache Câmpineanu să se întâlnească la
Lemberg şi apoi să meargă împreună la băi, la
Tőplitz. În același an, însă, în vară, a murit fără a
mai vedea pe vreunul din nepoții din Valahia.

Potrivit testamentului72, întreaga lui avere73 –
moşiile din gubernia Harkov, imobile, caleşti şi
bijuterii, avere care se ridica la uriaşa sumă de
300.000 de ruble74, urma să revină copiilor lui
Scarlat Câmpineanu75. Cum rudele de sânge erau
departe, un descendent colateral al familiei Pasek76,
din familia mamei lui Dimitrie, cneazul Şahovski77,
a revendicat averea. Pretenţii a emis şi contesa Eli-
sabeta Bulgari, pe care cneazul Dimitrie o adusese
în casă, în ultimii ani de viaţă, ca să-l îngrijească.
Ea a prezentat în faţa instanţei un testament fals,
în timpul desfăşurării procesului deschis de Câm-
pineni.78

Una dintre fiicele lui Scarlat Câmpineanu,
Anica, era mama doctorului Nicolae Kretzulescu,
care se căsătorise cu Sofia Iakovenko. Ea era fiica
directorului „poştelor ruseşti” din Ţara Românească,
ajuns apoi consul al Rusiei la Bucureşti. Dându-i
cuvenita „vechilie” lui Ignatie Iakovenko (din docu-
mentele rămase reiese că îl angajase pe Iakovenko
cu consimţământul fratelui ei, Costache Câmpi -
neanu), Anica Kretzulescu l-a rugat să se ocupe de
proces, nădăjduind că, datorită poziţiei pe care o

ocupa, a relaţiilor de rudenie şi a cointeresării, se va
des curca mai bine în hăţişurile legislative ruseşti şi
va avea mai multă trecere în faţa instanţelor de la
Harkov, unde se judeca procesul.

În proces au intervenit şi fetele lui Constantin,
verişoarele Anicăi şi ale lui Costache. Între actele
păstrate în arhiva doctorului N. Kretzulescu se află
o copie (din 22 iulie 1850, cerută de clucerul Scar-
lat Rosetti, soţul unei fete Creţulescu), a unui
document din anul 1822, semnat de membrii Diva-
nului. În document se arată că: „Dumneaei Serdă-
reasa Elenca Câmpineanca (căsătorită cu Isvora-
nu), fiica răposatului biv vel clucer Constantin
Câmpineanu şi copii[i] răposaţi surorii D-nei
Maria Câmpineanu (căsătorită cu Costache Col-
ceagu) au jeluit [...] cum că Răposatul Excelenţia
Sa Kniaz Dimitrie Cantemir, fratele răposatii
Marii Câmpinencii, moaşa D-lor, ce pe călugărie
s-a numit... [loc gol]79, avându-şi locuinţa sa la
Rossia când se afla în viaţă, în câteve rânduri le-au
scris ca să meargă acolo să le vază şi să le lase cli-
ronomie pe averea sa, din care scrisori de atunci
una o au în păstrare şi cum că aflând acum că mai
sus numitul Kneaz, ruda D-lor ş’a dat obştescul
sfârşit, voescu să meargă acolo ca se’şi ceară
dreapta clironomie, dupe pravilă şi pentru ca se fie
crezuţi, cer se li se dea anafora la mână [...] ară-
tând şi spiţa rudenii, în ce chip curge, adică:
Maria Câmpineanca, moaşa D-lor a fost soră cu
exelenţia sa Kniaz Dimitrie Cantemir, această
Marie au născut pe Vornicul Scarlat şi pe Clucerul
Constantin Câmpinenii; Vornicul Scarlat au născut
pe D-lui biv vel Logofăt Costantin Câmpineanu, ce
se află acum Caimacam la Craiova şi pe fraţii
D-lui (Dumitru şi Ioan Câmpineanu şi surorile)80,
iar Clucerul Constantin a născut pe D-ei Serdă-
reasa Elena (Izvoranca) şi pe Maria soru-sa (Col-
ceagu), ce a murit şi are copii ce trăiesc [Sultana
Marsil şi Pană Colceag], cerând ca să li se dea [...]
sinet la mână, precum s-a zis mai sus [...], care ne
arată şi acea scrisoare ce le-au trimis Excelenţia
Sa Kniaz Dimitrie Cantemir cu leat 1819, Noiem-
brie 16, din Kiev [...] cum că au înţeles că nepoa-
tele sunt sub purtarea lui de grije [...] şi că Exe-
lenţia Sa au venit într’adins să trăiască la Kiev,
ca să fie mai aproape, iubind din tot sufletul să
vază vreun nepot al său [...] aflându-să singur şi
neputincios [...], ca să nu rămâie avutul său în
mâini streine [...]81”. Aceasta era o copie, din
1850, originalul fusese înregistrat la Cancelaria
domnească, cu nr. 2310, în 1822.66



Din document reiese că cele două surori, fiicele
lui Constantin Câmpineanu, dădeau de înţeles că
Dimitrie dorea să le lase pe ele moştenitoare. Dar,
testamentul pe care Iakovenko reuşise să-l găsească
în Rusia, îi desemna clironomi, fără niciun dubiu, pe
copiii lui Scarlat Câmpineanu.

O altă intervenție a făcut Safta Dudescu –
nepoata Mariei Antioh Cantemir, în 1824. Într-o
scrisoare către fratele ei Constantin Dudescu, expe-
diată din Brașov la 15 iunie, îi cerea să scoată un act
doveditor de înrudirea cu Cantemireștii, dorind să-l
înlăture pe Câmpineanu de la moștenire. După opi-
nia ei, Câmpinenii n-aveau nicio legătură cu familia
Cantemir! Cerea și o împuternicire din partea suro-
rilor lor Marghioala și Smaranda, pentru a acționa în
numele tuturor82.  

În 17 martie 1834, Ignatie Iakovenko, „vechilul”
Anicăi Câmpineanu–Kretzulescu, o înştiinţează că
„doamna grafina Bulgari şi ţinerele ei polcovnic
Ştefanevici”, epitropul intereselor sale, voiau „să
supuie tot acel avut la haznaua împărătească pe ani
36, adecă să fie pierdut pentru tot diauna” şi îi cere
o procură excepţională, „sloboziţi de iznoavă ose -
bită vechilime”, ca să poată să-l îndepărteze „pe
numitul polcovnic din epitropie”. Manevra „preten-
denţilor” ruşi era abilă: renunţând la veniturile ave-
rii pe timp de 36 de ani, în favoarea „haznalei impe-
riale,” sperau să pună mâna pe fabuloasa avere, păs-
trând-o în viitor.

Luna următoare, în aprilie, Iacovenko scrie din
nou Anicăi Kretzulescu, arătându-i că la judecata
pricinii, senatorii au hotărât ca moşiile cneazului,
care erau moştenite de la Sofia Passek, mama lui,
„să se ia iarăşi la familia prinţului Şahovski, care
s-au dovedit că se trag din familia Passek. Căci
Maria ce au ţinut în căsătorie pe d.d. Pantazi Câm-
pineanu n-au fost fata Sofii” (mama ei fusese Ilinca
Balș). Senatorii au hotărât ca două părţi să le ia
familia prinţului Şahovski şi numai una să revină
moştenirii Cantemir, ceea ce părea rezonabil (ca
parte a soțului supraviețuitor). 

În privinţa averii familiei Cantemir, trei dintre
senatorii-judecători au fost de părere ca trei părţi să
se dea „Câmpineanului, poruncind ca în soroc de
şase luni să se vânză tot acel avut, cu plata zece la
sută în folosul Împărăţiei. Iar doi senatori şi ober-
preparos-ul Senatului nu s-au unit la găsirea (solu-
ţiei) celor[lalţi] trei senatori. Dându-şi părerea că
testamentul din urmă al prinţului Kantemir [cel fal-
sificat] pentru folosul grafinei Bulgari nu-l cunoaşte

de cine-i [bănuiau că e fals?] şi asupra aceştii păreri
nu vor să ia clironomia aceastei familii Câmpieanu,
găsind cu cale de judecată să întoarcă (indescifra-
bil) or la gubernii [...]”.

Averea ce ar fi revenit Câmpinenilor trebuia
vândută, pentru că nu putea stăpâni pământ în Rusia
decât cel ce avea domiciliul acolo, devenind „supus
rus”. De aceea, după 1812, mulţi boieri moldoveni
cu moşii în Basarabia răpită, care nu doreau să-şi
părăsească ţara, au fost siliţi să vândă pe nimic
pământurile, alţii cu interese sau simpatii ruseşti
devenind supuşi ai ţarului. Chiar dacă unii dintre
senatorii-judecători păreau a nu fi siguri de testa-
mentul Bulgari, ar fi dorit probabil ca Rusia să nu
scape din mână o asemenea avere.

În 6 aprilie 1835, Anika Câmpineanu-Kretzu -
lescu este anunțată de cuscrul ei Iacovenko despre
faptul că judecătorii ruși, în ciuda intervențiilor lui
dăduseră câștig de cauză prințului Șahovski și Elisa-
betei Bulgari. El dorea să plece spre capitala impe-
riului pentru a face apel  „măcar că cheltuielile dru-
mului sunt grele83”, sperând să poată întoarce mer-
sul procesului.

Timp de şase ani nu s-au mai aflat documente
privind mersul procesului. Bănuim că „urmaşii” ruşi
nu s-au lăsat descurajaţi şi judecăţile au continuat.
După cum deducem din rândurile de mai jos, au
obţinut chiar un verdict favorabil, la care evident,
Câmpinenii puteau înainta apel prin reprezentantul
lor. 

În 9 ianuarie 1841, Iakovenko o anunţă pe Anica
Kretzulescu „şi pe toate rudele ce au drid [drept] la
clironimia avutului răposatului Prinţului Kantimir,
că judecata începută de Dv. prin vechilul ce l-aţi
orânduit, logofătul Barbovici, împotriva ne adevă-
ratei diezi [diate] ce era făcută în folosul Contesi[i]
Bulgari [...] prin dăosăbita a mea căutare la Senat,
adusă la o aşa bună desluşire încât mulţi senatori
n-a[u] vrut nici de cum să întărească anaforaua ce
a fost făcută la Palata de Harkov, spre folosul Con-
tesi[i] Bulgari. [...] Dar acum primind veste de la
Harkov, de la vechilul meu, că Palata de acolo, nu
numai [că] a dat de iznoavă dreptate Contesii Bul-
gari şi încă vă va pune şi la ştraf [cheltuieli de jude-
cată], după art. 2037, pentru ne dreaptă întreprin-
dere de judecată [!!]. De aceea mă grăbesc a vă da
de ştire puind la cunoştinţa Dv. dritu ce aveţi ca să
faceţi apelaţie iar către Senat, în diiastimă [termen]
de un an84”.

Iakovenko cerea de la Câmpineni, pentru înfăţi-
şarea apelaţiei la Senat şi pentru cheltuielile de călă- 67



torie, 500 de galbeni, lăsându-i să chibzuiască „de
vreţi să lăsaţi această clironimie în folosul Contesii
Bulgari şi a familiei Şahofski sau să hotărâţi să daţi
de iznoavă apelaţie la Senat spre apărarea şi plata
ştrafului”. Din tonul scrisorii deducem că nici Iako-
venko nu mai avea mare speranță în câștigarea
drepturilor moștenitorilor din Valahia.

Abia după trei luni, în 26 aprilie, vine răspunsul
Anicăi Kretzulescu, probabil după ce se consultase
cu restul familiei, răspuns neaşteptat. Din scrisoare
reiese că anterior se încheiase un contract privind
„pricina” din Rusia, Iacovenko urmând să suporte
toate cheltuielile şi să procedeze cum va crede de
cuviinţă, având „vechilie” de la ea, în funcţie de
mersul procesului.

„Fiind că, după clauzile învoirii noastre, dum-
neata ai să poţi face cheltuială şi alte, tot de o dată
[eşti] îndatorat a nu ne pricinui nici o cheltuială,
cum şi pă de altă parte eşti în drept dă a urma întru
această pricină oricum vei şti socoti. Cu toate aces-
tea, dăşi Dumneata eşti îndatorat a săvârşi pricina,
prin judecată, până la cea dă pă urmă hotărâre,
însă pentru râvna şi buna voinţă ce zici că ai pentru
această pricină, dacă Dumneata prevezi vre un sfâr-
şit neplăcut, ca să nu încerci mai multă cheltuială,
volnic eşti din parte-mi a lăsa această moştenire pe
seama Contesii Bulgari, după cum arăţi, închizând
pricina cu chipu a nu mai fi pretenţie dă strav şi
cheltuială85”. Ceea ce dovedeşte că, înţelepţeşte,
Anica şi Costache Câmpineanu nu-şi puseseră mari
speranţe în câştigarea bunurilor din Rusia.

Era, desigur, o înţelegere mai neobişnuită în pur-
tarea judecăţilor dar, din scrisoarea lui Iakovenko,
din ianuarie, reiese că râvna şi osteneala lui, precum
şi cele trei călătorii în Rusia fuseseră făcute „nădăj-
duind că va (!) dobândi drepturile Dv. ca şi eu să mă
împărtăşesc din folosul câştigului.” Deci, în even-
tualitatea câştigării procesului, Iakovenko urma să-şi
recupereze cheltuielile făcute şi să primească un
procent din total. 

După 21 de ani de la moartea cneazului Cante-
mir, era de înţeles ca răbdarea Câmpinenilor să ajungă
la capăt, mai ales că bănuiau că şansele de a câştiga
erau minime. Şi, după cum am văzut, „rămasul”
cneazului se tot împărţea între moştenitori reali sau
închipuiţi, iar taxele de moştenire erau mari, aşa că
au socotit că nu mai merită să se bată. Cu atât mai
mult cu cât, după ce fuseseră păgubiţi prin cheltu-
ieli, prin nerespectarea unui drept moştenit, răpit cu
ajutorul unui testament fals în care nu credeau nici
judecătorii, tot ei erau amendaţi „pentru nedreaptă

(s.n.) întreprindere de judecată”, cu o sumă sub-
stanţială, de 9600 de galbeni!

În anul 1859, la mult timp de la terminarea pro-
cesului, Ion Câmpineanu dădea sorei sale Anica
Kretzulescu un înscris „că m-am aşezat cu D-ei a
nu-i mai pretinde suma de bani ce avusesem a lua de
la D-ei spre despăgubirea sumei de 9600 # [...] cu
înscrise osândite în de obşte familiei Kâmpinenilor,
a plăti ştrov, pe judecata ce avusese în Rusia, rela -
tivă la starea răposatului prinţului Dimitrie Cante-
mir şi pe care o plătisem eu toată [...]86”. Poate unii
membri ai familiei îi reproşaseră voalat că procesul
se pierduse şi din cauza atitudinii lui ostile faţă de
ruşi87 şi, de aceea, considerase că este corect să plă-
tească singur cheltuielile; deşi îşi sacrificase grosul
averii şi sănătatea pentru urmărirea idealurilor poli-
tice şi binele patriei.

Aşa cum arătam la început, Ion Câmpineanu,
unul dintre îndreptățiții beneficiari ai testamentului,
era rău văzut de autorităţile ruseşti, iritate de acţiu-
nile lui repetate pentru „mântuirea Moldo-Vlahiei
de protectoratul ţarist”88. În anul 1839, pe când se
afla la Constantinopol, agenţii ruşi puseseră chiar un
preţ pe capul lui, pentru a-l opri să ducă protestul
„partidei naţionale”, în Occident89.

În plus, pentru că ruşii se plânseseră Porţii de
atitudinea boierilor patrioți, la deschiderea Obşteştii
Adunări, în 29 octombrie, „[...] s-au cetit firman al
sultanului [...] dojănitor pentru boieri, de a nu mai
pricinui tulburări ca anul trecut. S-au auzit că şi pă
Iancu Câmpineanu, ce au fost în Ţarigrad, l-ar fi
surghiunit la Adriianopol90”. Din fericire, scăpase
de surghiunul turcesc, dar nu şi de cel de la mânăs-
tirile Mărgineni şi Plumbuita, care i-au grăbit
sfârșitul. Atitudinea lui rămânând neschimbată, fiind
considerat instigatorul tuturor acţiunilor antiruseşti,
în ciuda detenţiei şi ameninţării cu exilul, tocmai în
perioadele „cheie” ale procesului, deznodământul
era de aşteptat: moştenirea Cantemir a rămas în
Rusia, fiind împărţită între falsificatoarea testamen-
tului, contesa Bulgari, şi prinţul Şahovski – moș -
tenitor pe linia Passek.

Pentru Cantemirești „justiția” rusească nu era o
noutate. Cu aproape un veac înainte, fiul voievodu-
lui Dimitrie, Antioh Cantemir, ceruse în numele lui
și al fraților Matei, Șerban și Maria, însușirea succe-
siunii tatălui lor conform testamentului lăsat, în care
era desemnat ca principal moștenitor. Acesta in -
tenționase ca, după intrarea în posesie, să împartă cu
ceilalţi frați averea lăsată de fostul domnitor91. Fra-
tele lor mai mare, prințul Constantin, se preva lase68



însă de avantajul fratelui mai mare (primul născut,
Matei, fusese înlăturat de la moștenire din cauza
pasiunii pentru jocul de cărți, băutură, datorii) și,
ajutat temeinic de familia soției, Anastasia
Dimitrievna Golîțina, reușise să păstreze toată ave-
rea lăsată de tatăl lor, fără ca măcar frații lui să fie
audiați, în urma plângerii depuse. Prin intervenția
acelorași „rude”, Antioh fusese numit în postul de
reprezentant al Rusiei la Curtea Angliei, la începutul
anului 1732, pentru a-l îndepărta  de la audieri, pro-
cesele prelungindu-se, ca de obicei, pe timp de mai
mulți ani. 

Iată ce scria Antioh Cantemir în 1741, într-o
scrisoare adresată contelui Münnich, din Paris (post
care urmase după cel de la Londra, fără a mai fi
putut să se întoarcă în Rusia, deși ceruse insistent
un concediu): „[...] pentru serviciile aduse Rusiei
de către tatăl meu, după bătălia de la Prut din
1711, împăratul Petru cel Mare l-a recompensat cu
1000 de gospodării țărănești de pe propriile sale
domenii din Komarinskoe. După moartea tatălui
meu, aceste domenii au fost împărțite, o parte reve-
nind mamei mele vitrege [Anastasia Ivanovna
Trubețkaia] și o alta fratelui meu, prințul Constan-
tin, fără să se țină seama de dorința testamentară a
defunctului, prin care fusesem numit succesor uni-
versal [...] prințul Dolgoruki, rudele mamei mele
vitrege, ca și prințul Dimitrie Golîțin, socrul frate-
lui meu, aveau pe vremea aceea multă influență,
astfel încât plângerile mele n-au fost luate în
seamă. Am fost nedreptățit, fără să fiu măcar
audiat. [...] am prezentat, în timpul fericitei domnii
a împărătesei Anna, o cerere către Senat, împotriva
sentinței date de Înaltul Consiliu, care tocmai fu -
sese dizolvat. Au început să-mi cerceteze cauza și
era cât pe ce să se facă un raport favorabil [...]
când prințul Golîțin, prevăzând că urma să câștig
procesul, s-a servit de autoritatea d-lui Biron,
marele șambelan pe vremea aceea, pentru a obține
pentru fratele meu, Constantin, un act de proprie -
tate, care dovedea că e posesorul acelui bun în
defavoarea mea92 [...] În același timp am fost numit
la Curtea Angliei, unde treburile augustei mele stă-
pâne nu mi-au permis să mă ocup de interesele per-
sonale [...] am uitat cu totul de propriul meu proces
și de nedreptatea ce mi s-a făcut, lăsându-l pe fra-
tele meu să se bucure în pace de un bun ce nu-i
aparținea. Credeam că e foarte mulțumit de această
situație dar, tocmai am aflat că negociază vânzarea
domeniilor, cauzându-mi astfel o lovitură irepara-
bilă, nu numai mie, ci și întregii familii, ca și

tuturor urmașilor noștri, îndreptățiți să moș -
tenească [...] Numai ura pentru propriile sale rude
i-a putut sugera ideea vânzării, căci [...] veniturile
aduse de aceste domenii nu sunt de natură să te
dezguste de ele și nici nu era presat de creditori
pentru a avea nevoie de o sumă mare de bani peșin.
Nu văd în aceasta o altă intenție, decât aceea de a-și
priva propriii frați de un bun care le aparține, pen-
tru a-l dona soției și familiei [ei], întrucât el nu are
copii. [...] o implor pe Altețea Sa Imperială [...] nu
de a-mi face dreptate, nu de a-l tulbura pe fratele
meu din actul său de uzurpare, ci doar de a-i inter-
zice înstrăinarea unui bun care trebuie să aparțină
în comun familiei noastre sau, cel puțin, să sus -
pende această înstrăinare până la întoarcerea mea
în patrie93 (s.n.).

În ciuda cererilor repetate de a i se acorda un
concediu pentru rezolvarea problemelor de moș -
tenire și îngrijirea sănătății, chiar dacă sora sa Maria
se folosise de poziția ei de domnișoară de onoare a
țarinei pentru a-l sprijini, prințul Antioh nu s-a mai
întors în Rusia decât în sicriu. A murit în Franța,
după 12 ani de slujbă neîntreruptă în folosul Rusiei.
Recompensa pentru serviciile aduse a fost vânzarea
la mezat a bunurilor sale, inclusiv a valoroasei
biblioteci – pentru a i se achita datoriile, deși Curtea
îi datora 20.000 de ruble – și refuzul oficialităților
de a-i aduce trupul în țară, deși murise în exercițiul
funcției de reprezentant oficial al țării adoptive.

Cât despre averea prințului Dimitrie Constanti-
novici Cantemir rămasă în mâini stăine, la numai 30
de ani de la intrarea în stăpânirea moștenitorilor ruși,
domeniul și castelul de la Rogani ajunseseră în
ruină. Iată cum descria un articol din „Русcкая
Старинна”, după 1909, starea moșiei ultimului
Cantemir: „[...] Rogani, care încă nu de mult
aparținea familiei Passek și prinților Șahovski, a
fost vândută Băncii Funciare din Harkov. Nimic din
castelul propriu-zis și construcțiile aferente nu a
rămas în picioare. Pe locul castelului se află astăzi
o fabrică, parcul a dispărut, urme jalnice se mai pot
vedea în fundul curții fabricii. [...] Trebuie să ieși pe
câmp, la marginea satului, [...] să treci prin câmpul
năpădit de cânepă și de scaieți, printre frunze uriașe
de brusture, călcând cu greu pe pământul negru,
roditor, pe locul fostelor grădini de flori [...] pentru
ca la capătul acestora, pe o movilă, între buruieni
înalte de stepă, înconjurat pitoresc de tufișuri de
măceș și corcoduș, să zărești monumentul-mausoleu
al prințului Cantemir. [...] Arcele tamburului și ușile
au fost închise cu scânduri bătute în cuie. [...] A 69



căzut crucea de pe cupolă, cineva a avut grijă să o
pună la loc, dar iată că e gata să cadă din nou! [...]
A căzut [...] stucatura viguroaselor coloane dorice
și numai într-un loc s-a păstrat modelajul cornișei
[...] Crăpăturile din tavanul galeriei și devastarea
interiorului ne lasă să întrevedem un sfârșit apro-
piat94. Mausoleul adăpostea rămășițele prințului
Constantin, general-brigadier, care se retrăsese la
Rogani după ieșirea din armată, soțul Sofiei Bogda-
nova Passek – și ea îngropată aici – părinții ultimu-
lui Cantemir, care ridicase monumentul și biserica
din sat, în 1798.  

După moartea cneazului Dimitrie Constantino-
vici, începând procesele de moștenire, proprietățile
au fost luate de fisc, trecând apoi în proprietatea
contesei Bulgari. După un timp, prințul Șahovski –
descendent Passek – i-a deschis proces contesei și
proprietatea a ajuns în stăpânirea familiei Șahovski
și Passek. 

Casa de la Ciornaia Greazi (primită de la verii
Cantemir) a fost probabil vândută odată cu dome-
niul, în 1775, Ecaterinei a II-a prin secretarul ei de
stat A. Olsufiev și aici țarina a decis să-și con -
struiască o reședință de vară, schimbându-i numele
în Țarîțino.  

În 1873, Roganii erau în stăpânirea lui Pompei
Vasilievici Passek, care a murit în 189695. Proba-
bil că nu se remarcase prin nimic, de vreme ce
dicționarele epocii nu i-au menționat decât apar -
tenența la această familie și data decesului. El
moștenise Roganii de la Vasili Vasilievici Passek
(1772–1831) care, în schimb, a avut o viață ce
pare desprinsă din literatura rocambolescă. Era văr
primar cu cneazul Dimitrie Constantinovici, tatăl
lui Vasili fiind frate cu mama cneazului, amândoi
copiii lui Bogdan Ivanovici Passek96. Părinții lui
Vasili Va si lievici au avut o viață neobișnuit de
romantică. Vasili Bogdanovici iubea o verișoară,
Elisa Ili nicinaia Obruțkaia, biserica împotrivin du-se
căsătoriei lor. Punând la cale o căsătorie secretă,
cei doi și-au asigurat sprijinul fratelui lui Vasili și
al Sofiei Passek, Piotr Bogdanovici (1736–1804). 

Elisa și-a lăsat veșmintele pe malul unui râu,
dând impresia că s-a înecat. Familia a căutat-o și a
plâns-o neștiind că, în taină, viitorul ei cumnat o
condusese la moșia din Ucraina a lui Vasili Bogda-
novici. Aici, sub numele de Nadejda Petrovna, Elisa
s-a căsătorit cu vărul ei, martor și complice fiindu-le
Piotr Bogdanovici. Nu s-a aflat nimic despre cele
întâmplate, până la moartea lui Vasili Bogdanovici
din 1777. Testamentul lăsat de el îi desemna ca

moștenitori pe soția sa (arătată cu nu mele adevărat,
Obruțki) și pe fiul său, Vasili Vasilievici. Executori
testamentari erau numiți contele Evgheni
Ghendrikov și fratele celui mort, Piotr Bogdanovici,
ocrotitorul idilei de odinioară. Părea că lucrurile vor
urma făgașul firesc în astfel de împrejurări. Dar, în
miezul lucrurilor se afla Piotr Bogdanovici, personaj
pitoresc, plin de neprevăzut și de lăcomie...

Trimis încă de la opt ani în serviciu, pe lângă
regimentul de Gardă Preobrajenski, la 17 ani avea
deja gradul de locotenent. În 1762, a participat ală-
turi de camarazii de regiment, fiind chiar unul dintre
animatori, la complotul care a adus-o pe tron pe
țarina Ecaterina a II-a (1762–1796) căci, din cauza
unei imprudențe, fusese arestat, stârnind mânia
colegilor și declanșând mai repede desfășurarea eve-
nimentelor. Atitudinea lui curajoasă i-a adus apre -
cierea țarinei, care l-a răsplătit cu favoruri: titlul de
colonel, mai multe sume mari de bani (între care una
de 10.000 de ruble pentru... plata datoriilor!), un sat
lângă Moskova și un conac cu 250 de suflete în
comitatul Revel. 

Deși timp de 12 ani nu se remarcase prin nimic,
în afara preocupării pentru jocurile de noroc, me -
trese, cai, copii ilegitimi și titluri – așa cum arăta un
contemporan al său, Ivan Dobrinin – Piotr Bogda-
novici a fost desemnat guvernator de Moghilev. În
1781 i s-a dat funcția de guvernator general de
Moghilev și Potoțk, a primit gradul de general și Or -
dinul „Alexandr Nevski“97. În această perioadă,
țarina vizitase Moghilev împreună cu oaspetele ei,
împăratul Iosif al II-lea și, în amintirea evenimentu-
lui, s-a decis înălțarea unei biserici cu hramul Sf.
Iosif. După 18 ani biserica nu era gata, în schimb
Piotr Bogdanovici își înălțase un conac de piatră la
Piepenburg. 

Simpatia țarinei Ecaterina îl proteja pe acest
general cu înfățișare herculeană și figură simpatică,
ce putea trece drept inteligentă și care-și petrecea
zilnic două ore în fața oglinzii, pentru a-și potrivi
peruca – după spusele unui călător străin. Nici plân-
gerile populației evreiești din zonă care reclamase
abuzuri, nici lipsurile din administrație, nici
dispariția unor diamante luate „în custodie” de vaj-
nicul guvernator, de la o prințesă Radziwill, nu l-au
clintit cât a trăit protectoarea sa. În 1796, noul țar
Pavel I (1796–1801) a dat însă curs nenumăratelor
reclamații și Piotr Bogdanovici a fost destituit, inter-
zicându-i-se intrarea în capitală. Numai asasinarea
țarului Pavel, în 12 martie 1801, l-a scăpat de neca-
zuri. 70



Odată cu venirea pe tron a lui Alexandru I
(1801–1825), i s-a ridicat interdicția de a intra în
capitală și s-a instalat aici, rămânând până la moar-
tea lui din 1804, fiind înmormântat la mănăstirea
Alexandr Nevski98.  Acesta ar fi, în mare, „por-
tretul” unchiului micului orfan Vasili Vasilievici
Passek (1772–1831). După moartea celuilalt tutore,
contele Ghendrikov, în 1782, Piotr Bogdanovici a
rămas singurul executor testamentar. Am văzut mai
sus care era firea, morala și modul de viață al tuto-
relui, deci, nu este de mirare că, treptat, Piotr Bog-
danovici a început să micșoreze rentele cumnatei
sale, ajungând, în cele din urmă, s-o alunge din pro-
pria casă, nefericita găsindu-și adăpost la familia ei
din Spassky. Tânărul nepot a fost trimis de între-
prinzătorul unchi, la nouă ani, la o școală de
meșteșugari unde a fost lăsat patru ani, după care
l-a luat cu el în Bielorusia și l-a dat la Regimentul de
muschetari din Vologda, sub nume schimbat, ca
Passkov, motivând că era o greșeală ce urma a fi
remediată de el la Sankt Petersburg. 

În anul 1787, Vasili a fost eliberat din cazarma
Gărzii că lare a Regimentului de cavalerie din Revel,
iar unchiul s-a grăbit să-l trimită în războiul cu tur-
cii, începând să-i vândă o parte din proprietățile din
Smolensk. Vasili și-a făcut datoria curajos, s-a
remarcat în luptele de la Ismail și a fost distins cu
medalii, dar a fost înlăturat de la alte onoruri, din
cauza reclamațiilor ascunse ale unchiului, care l-a
trimis apoi în străinătate. În 1793, Vasili, dornic să
se instruiască în străinătate pentru a putea ocupa un
post în administrație, a pretins unchiului să-i prezin-
te starea averii moș tenite și să fie pus în posesie,
având surpriza să constate starea dezolantă a
moștenirii și datoria de 26.000 de ruble din impozi-
tele neplătite de tutore. În 1794, temându-se să nu
fie reclamat, Piotr Bogdanovici a „compus” el o
reclamație contra nepotului, acuzându-l de asociere
cu indivizi periculoși. Au fost  arestate mai multe
persoane și la el s-au „găsit” niște acrostihuri antidi-
nastice. 

După şase luni de arest, Vasili a fost eliberat,
dovedin du-i-se nevinovăția. Unchiul refuza să se întâl-
nească cu el și, pentru a nu-l putea reclama, a aranjat
prin cunoștințele sale influente, să i se interzică întra-
rea în capitală, răspândind zvonul că ar fi „iacobin”
periculos, propagator de idei subversive și... falsifica-
tor de bani! Fără a se face o cât de mică anchetă, Vasili
a fost arestat în decembrie 1796 și închis în fortăreața
Diunaninski, unde a rămas patru ani și trei luni.

Alexandru I l-a eliberat în 1801, declarându-l
nevinovat și, impresionat de suferințele tânărului

albit de la 26 de ani, i-a dat un post de consilier de
tribunal. Ar fi dorit un post în străinătate, cât mai
departe de intrigile unchiului, dar vicecancelarul
Panin l-a refuzat, din lipsă de posturi. Iar Piotr Bog-
danovici, consecvent, a făcut un ultim efort pentru
a-l opri pe nepot să-și revendice moștenirea, re -
clamându-l că și-a însușit fraudulos numele și stema
Passek, nume pe care el i-l modificase! Când, în cele
din urmă, Vasili Vasilievici a reușit să-și ia
moștenirea, a constatat că era complet ruinat,
reședințele jefuite de bunurile de valoare, iar biblio-
teca vândută.

Până la urmă, a intrat singur în bucluc, din prea
multă bunătate, încercând să-și ajute vărul primar,
pe cneazul Dimitri Constantinovici Cantemir. Ară-
tam mai sus că prințul fusese izolat în fortăreața
Revelski timp de 17 ani. Aici se căsătorise, se pare,
cu o Volkonskaia, dar căsătoria fiind încheiată la
sfârșitul postului, perioadă necanonică, mariajul era
nul, iar copiii rezultați erau considerați ilegitimi.
Dorind să-și ajute vărul, Vasili Vasilievici Passek a
scris țarului, ca din partea acestei doamne, pentru a-i
aproba legitimarea copiilor. Apoi i-a scris vărului
său, asigurându-l că țarul a fost sensibil la su -
ferințele sale și-i va da satisfacție, căci avea nevoie
de serviciile lui în Principate, așa că-i putea cere
legalizarea situației. Nu știm cum o fi reacționat
cneazul, cert este că țarul a considerat intervenția lui
Vasili o ofensă și, ridicându-i titlul nobiliar, l-a tri-
mis în exil în Siberia, cu soția și copiii. 

Abia după 20 de ani, cei doi fii ai lui Vasili Vasi-
lievici Passek, Evgheni și Leonid, au intervenit și s-au
dus pe jos 1500 km până la Ecaterinburg, unde afla-
seră că va veni țarul în vizită. Înmânându-i o petiție
lui Alexandru I, ei l-au implorat să le elibereze
părinții, oferindu-se să rămână în Siberia pe viață.
Mișcat, țarul a cerut raportul guvernatorului Siberiei
și în 1824 i-a eliberat pe toți99. Deși titlul nobiliar nu
le-a fost redat decât în 1836, odată întors din Sibe-
ria, Vasili Vasilievici a intrat în posesia unei părți din
moștenirea Cantemir de la Rogani, pe care a lăsat-o,
mai târziu, lui Pompei Vasilievici Passek.   

Doctorul Nicolae Kretzulescu, urmaș de Câm -
pineancă și strănepot al domniței Maria Cantemir, în
perioada cât a fost ministrul României la Sankt Pe -
tersburg, a avut ocazia să-i cunoască pe urmaşii be -
neficiarilor averii Cantemir, un nepot al prinţului
Şahovski şi pe fata contesei Bulgari, căreia „mamă-sa
nu-i lăsase mare stare din averea ce câştigase pe
nedrept: parte o cheltuise în judecată, parte o risi-
pise100.” 71



Nu ştim în ce fel de relaţii s-a aflat cu prinţul
Şahovski, dar cu fiica contesei Bulgari, numită
Sofia, a fost în relaţii cordiale, am zice chiar „de
familie”101. Ea era căsătorită cu un membru al Con-
siliului Imperial, generalul Werighin, membru al
Consiliului de Stat102. 

S-au păstrat două scrisori ale Sofiei Werighina,
adresate doctorului Kretzulescu, purtând o frumoasă
monogramă în timbru-sec, auriu-argintie, încoro -
nată, ale cărei litere înlănţuite formează numele
„Sophie W.” 

În paranteză fie spus, în perioada când dr. Kre -
tzulescu a reprezentat România la St. Petersburg, nu
întâmplător utiliza un sigiliu personal în care, alături
de armele Kretzulescu, apărea şi un cartier  cu ar -
mele Cantemireştilor de principi ruși, conferite de
Petru cel Mare – cei doi dragoni afrontaţi, cu cozile
împletite103. Contesa Werighin, numindu-l „mon
aimable cousin”, ca între capetele încoronate, îl
invită, împreună cu soţia sa, la o serată muzicală la
care „Rubinstein104 vient n(ou)s en chanter (sic) de
la divine musique et Vous me feriez beaucoup de
chagrin en me refusant votre présence105”. Din scri -
soare  rezultă că, de obicei, contesa venea personal
să aducă invitaţiile familiei Kretzulescu, pentru
seratele organizate de ea.

În cea de-a doua scrisoare, le promitea să treacă
să-i ia într-o vizită, la contesa Perofski, anunţându-i
că avea biletul lor, pentru un concert al aceluiaşi pia-
nist  Anton Grigorievici Rubinstein, personalitate ce
a dominat viaţa muzicală a Rusiei o jumătate de
veac. 

Scrisorile nu poartă decât ziua şi luna când au
fost trimise (25 ianuarie şi 8 februarie), dar ar putea
fi din anul 1885, fiind grupate alături de cea a fiicei
contesei, Sisi Werighina, care este datată 23 martie
1885. Ea îl invita, în numele mamei sale, să vină,
după slujba Învierii de la miezul nopţii, să guste
împreună pasca sfințită. Îl anunţa că se va întoarce
de la Palat împreună cu tatăl ei, în acelaşi timp cu el
şi-i mulţumea pentru „graţioasa atenţie” (probabil
un cadou de circumstanţă). Scrisoarea are la început
un desen în tuş, cu subiect pascal, realizat, foarte
posibil, de semnatară106.

Era obiceiul ca, după slujba Învierii la care par-
ticipau familia imperială, oficialităţile, corpul diplo-
matic şi personalul Curţii, să se prezinte țarului feli-
citările pentru Paşti, prilej cu care, după obiceiul
rusesc, se făceau daruri dar, mai ales, se dădea săru-
tul iertării şi împăcării creştine.

Câmpinenii şi urmaşii lor se împăcaseră cu ideea
pierderii moştenirii cantemireşti, căci n-au avut

atâta forţă, resurse şi ani cât să lupte cu „justiţia”
pravoslavnicului imperiu, pentru care înaintaşii lor
sacrificaseră totul. Cât despre iertare...

În angajamentul lor față de Rusia, Cantemireștii
nu și-au pierdut numai averile, ei și-au pierdut țara –
plecând în pribegie, și-au pierdut tronul – încercând
să schimbe în bine soarta patriei lor și să-și respecte
cuvântul. Înfruntând destinul, nu s-au oprit să plângă
pe ruine, ci au pornit mai departe, croindu-și viitorul
în felul lor. Unii prin puterea spadei, alții cu puterea
minții. Dedublarea lor biografică și, mai ales, dezră-
dăcinarea i-a făcut să acționeze diferit la schimbare.
Războinicii și-au răzbunat frustrările asupra co -
naționalilor rămași în tabăra opresoare sau pe câm-
purile de luptă, luptând pentru alte cauze, iar cărtu-
rarii s-au adâncit în reflexie și au creat în lumea
cărților și a ideilor „arme” menite să apere amintirea
trecutului și devenirea viitorului. 

Dacă averile li s-au risipit, palatele și mauso leele
au căzut în ruină, lăcașurile care le adăposteau
odihna de veci au fost surpate, a rămas neștirbită
averea spirituală lăsată de Cantemirești, traversând
vitregiile timpului și dăruindu-se continuu. 

note
1 Articolul adiţional a fost introdus fraudulos de către reprezen-

tantul „Puterii protectoare”, la sfârşitul  textului original al Regu-
lamentului Organic, după ce fusese parafat, agenţii consulari ruşi
exercitând puternice presiuni asupra Divanelor, pentru a fi validat.2 N. Kretzulescu, Amintiri istorice, Bucureşti, 1940, p. 61. 3 Ibidem, p. 62 4 D.A.N.I.C., Sever Zotta, d. 27, f. 29; S. Zotta, Despre nea-
mul Cantemireştilor, Iaşi, 1940, pp. 49–50; Paul Păltânea, Ştiri
inedite despre familia domnitorului Antioh Cantemir (II), „Arhiva
Genealogică“, AIIAX, 1990, nr. 1–2, pp. 439–251 (studiul cel mai
complet asupra familiei lui Antioh vodă, în care s-au urmărit toate
arhivele cunoscute în ţară şi studiile publicate în Rusia, a fost pu -
blicat de autor în trei numere succesive ale „Arhivei Genealogice“
din AIIAX: nr. I / 1989, II / 1990 şi III / 1991).5 A. Eșanu, coordonator, Dinastia Cantemireștilor. Secolele
XVII–XVIII (Chișinău), 2008, anexă – Arbore  genealogic. 6 S. Zotta, Op. cit., pp. 21–22, documentul se afla în arhiva
familiei Berea din Huşi, publicat de Th. Codrescu, Uricariul, vol.
XXIII, pp. 276–277.7 A. Eșanu, Op. cit., p. 124. 8 P. Păltânea, Op. cit., (II), pp. 239–240. 9 Ibidem. 10 P. Păltânea, Familia și descendenții lui Antioh Cantemir, în
A Eșanu, Op. cit., p. 126. 11 Vechiul lăcaș de cult a fost dărâmat în 1935 pentru a se
construi o stație de metrou, rămășițele domnitorului și ale soției
sale fiind repatriate și așezate spre veșnică odihnă în biserica Trei
Ierarhi din capitala Moldovei.72



12 Dimitri Mihailovici Golîțin (1656–1737) a fost unul dintre
colaboratorii lui Petru cel Mare. Trimis la studii militare în Italia,
el s-a specializat în navigație, dar nu a neglijat nici domeniul uma-
nist, interesându-se de literatura și filosofia europeană. Datorită lui
s-au tradus numeroase lucrări din aceste domenii, aduse din Occi-
dent, care alcătuiau bogata sa bibliotecă. Deși, ca exponent al
vechii boierimi, se opunea reformelor lui Petru, l-a servit cu loiali-
tate, fiind numit senator și prim-președinte al „Kamerkolegii”. În
1723 a căzut în dizgrație, dar a reușit să se ridice din nou, în tim-
pul domniei Ecaterinei I, a lui Petru al II-lea și să o impună pe
Anna Ivanovna ca țarină. După încercarea nereușită de a-i impune
Condițiile, Golîțin s-a retras la Arhanghelsk, dar a fost condamnat,
în 1736, pentru conspirație și a murit închis la Schlusselburg în
1737 (vezi G.E. Munro, Golitsyn Dimitri Mihailovici, în  J.L.
Wieczynsky, The modern Encyclopedia of Russia and Soviet His-
tory, vol. 40, 1979, pp. 244–245; autoarea exprimă întreaga grati-
tudine domnului Mihai Dim. Sturdza, care ne-a pus la dispoziție
textele din Encyclopedie, fără de care acest studiu ar fi fost mult
mai sărac); vezi și A.A. Половцов, Русский Биографический
Сллоовар, în http://www.rulex.ru; www.biografija.ru. 13 Ibidem, p. 243. 14 B. Antonov, Les Tsars russes, St. Petersburg, 2007, pp.
98–101. 15 J.W. Wieczynsky, Op. cit., loc. cit. 16 Contele Andrei Ivanovici Osterman (1686–1747),
diplomat și om politic de origine germană, a slujit sub patru țari:
Petru cel Mare, Ecaterina I, Petru al II-lea și Anna Ivanovna. Era
fiul unui pastor protestant din Westfalia, cunoscător a șase limbi
străine, ceea ce i-a facilitat ascensiunea în sfera diplomației în
Rusia, unde s-a arătat deosebit de abil, mai ales în încheierea tra-
tatelor cu suedezii (1721, Nystadt) și turcii (Prut, 1711); i s-a acor-
dat titlul de baron și vicepreședinte al portofoliului Afacerilor
Externe. Sub Ecaterina I (1725–1727), a reorganizat mai eficient
Colegiul Afacerilor Externe și a fost numit director al Poștelor și
ministru al Comerțului. După moartea lui Petru al II-lea, nu s-a
amestecat în criza dinastică, retrăgându-se de la Curte, ceea ce i-a
adus aprecierea Annei Ivanovna și titlul de conte. Lui i s-au atri-
buit toate reformele pozitive din timpul domniei ei, succesele din
campania poloneză, din războiul cu turcii, când a recucerit Azovul.
În decembrie 1741, după venirea Elisabetei I, a căzut în dizgrație;
condamnat la moarte, i s-a confiscat averea, apoi pedeapsa a fost
comutată în exil, cu toată familia, în Siberia, la Berezov. A murit
în exil, în 1747 (vezi http://fr.wikipedia.org). 17 Burchard Christoph Münnich (1683–1767), Minih, cum
i-au spus rușii, s-a născut în Germania, la Neuenhundorf, Oldem-
burg, în familia unui inginer militar. Intrat și el în armată, a servit
în Olanda și în Franța, în armata Alsaciei (1699). Revenit în Ger-
mania, unde tatăl său ajunsese consilier al ducelui Frisiei
Orientale, a obținut gradul de maior. În timpul luptelor din Flandra,
grav rănit, a căzut prizonier, dar s-a răscumpărat și s-a întors în
Germania în 1713, unde a fost antrenat în diferite proiecte
inginerești, construirea de canale, ecluze și fortificații. În urma
unui duel, în care și-a ucis adversarul, a fost nevoit să fugă și, invi-
tat de ambasadorul rus, prințul Dolgoruki, a plecat în 1721 în
Rusia. Petru cel Mare i-a apreciat capacitățile de specialist și bun
organizator, dându-i să construiască fortificațiile portului Kronstadt,
drumuri și, în 1723, i-a încredințat construcția canalului Ladoga.
După moartea lui Petru I, Minih și-a continuat munca de inginer, a
modernizat fortărețele Viborg și Petru și Pavel din St. Petersburg.

În 1727, la numai 34 de ani a fost numit general de Corp de
Armată, guvernator al Ingriei, Careliei și Finlandei, i s-a acordat
titlul de conte și Ordinul „Alexandr Nevski”. În 1730 a fost numit
feldmareșal și a început reforma armatei, modernizând-o, iar în
1731 i s-a încredințat președinţia Colegiului Comerțului; a organi-
zat cele două Regimente de Gardă Imperială – Ismailovski și
Regimentul Gărzilor de Corp călare Preobrajenski, de dragoni – și
a conceput structura și programa Școlii Corpului de Cadeți. În
1733, Biron, care îi era rival, l-a trimis în Polonia, sperând să-l
com promită în complicata criză de succesiune, dar intervenția lui
este un succes, reușind să-l aducă pe tron pe docilul prinț
Poniatowski, înlăturând astfel influența franceză din Polonia. Între
anii 1735–1739 a condus armatele ruse în războiul cu Turcia, înre-
gistrând succese în Crimeea și recucerind Azovul. În 1740, sub
regența Annei Leopoldovna (1740–1741) devine ministru, deși își
dorise cu ardoare conducerea supremă a armatei, pe care țarina i-o
promisese indirect, iar refuzul ei, efectiv, l-a îmbolnăvit. În 1742,
după lovitura de palat – care a adus-o pe tron pe Elisabeta I
(1741–1761), fiica lui Petru cel Mare – a căzut în dizgrație, fiind
condamnat la moarte sub acuzația de complot, dezordini financiare
în administrație și abuzuri (cel puțin, în Moldova, abuzurile s-au
ținut lanț). Pedeapsa a fost comutată în exil în Siberia, unde a
rămas cu familia timp de 20 de ani. În 1762, la 79 de ani, va fi
rechemat din exil, după moartea Elisabetei, Petru al III-lea
(1761–1762) încredințându-i conducerea unui corp de armată și
direcția generală a Poștelor și Canalelor, dar moare la 84 de ani, în
1767. A fost una dintre cele mai remarcabile personalități ale
Rusiei secolului al XVIII-lea. Lui i se datorează modernizarea
armatei ruse și multe dintre lucrările de fortificație, succesele
militare din războiul cu turcii etc.; J.L. Wieczynski, Op. cit., pp.
186–187;

http://fr.wikipedia.or;http://commons.wikipedia.org/wiki/File
:Blason_munnich.jpg; www.rulex.ru  18 A. Leșcu, Românii în armata imperială rusă, București,
2005, pp. 50–53.  19 Vl. Mischevca, I. Negrei, A. Nichitici, Simbolurile Țării
Moldovei, Chișinău, 1994, p. 54. 20 Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei între anii
1695–1754, ediţie îngrijită de Nestor Camarino şi Adriana Cama-
rino-Cioran, Bucureşti, 1965, p. 423. 21 Ibidem, p. 443. 22 Ibidem, p. 445. 23 Ibidem, p. 451. 24 Ibidem, pp. 453–455. 25 Ibidem, p. 477. 26 N. Iorga, Histoire des Roumains et la romanité orientale,
vol. VII, Bucureşti, 1937, p. 147.27 J.L. Wieczynsky, Op. cit., vol. 2, nr. 13.   28 B. Antonov, Op. cit., pp. 104–111.  29 A. Leșcu, Op. cit., pp. 81 și 76; tabloul se află la Muzeul
de Stat de Istorie din Moskova. 30 A. Leșcu, Op. cit, pp. 70–74. 31 D.P. Bogdan, Un dialog cu împărăţia morţilor, dintre
hatmanul Bogdan Hmielniţki şi românul Dimitrie Băncescul,
R.I.R., X/1940, p. 360; S. Zotta citează un Dicţionar Enciclope-
dic (în lb. rusă) de Brockhaus şi Efron, în care cneazul Constan-
tin este descris ca o persoană iresponsabilă, fiind 17 ani închis
într-o instituţie de sănătate, dar acţiunile lui nu par ale unui om
iresponsabil. 73
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32 A. Leșcu, Op. cit., p. 56. 33 S. Zotta, Op. cit., p. 24. 34 D.A.N.I.C., Sever Zotta, d. 27, f. 30, 31. 35 Maria Dogaru, Un armorial românesc din 1813. Spiţa de
neam a familiei Balş dotată cu steme, Bucureşti, 1981, nr. 50, p. 97
și fig. 4 p. 76. 36 Брокгаус, Ефрон, Руский биограффический словар.
Електроонная версия, în http://www.rulex.ru.37 P. Păltânea, Op. cit., II, p. 216. 38 A. Leșcu, Op. cit., p. 87. 39 E. Hurmuzaki, Documente..., vol XIV/2, pp. 1215–1216,
doc. MCCIV. 40 A. Leșcu, Op. cit., p. 103. 41 V.T. Gervescu, Dimitrie Cantemir Domnul Moldovei tra-
dus din ruseşte de..., Bucuresci, 1902, p. 20; în legătură cu această
boală, S. Zotta, op. cit, p. 45, presupune că era vorba de o boală
ereditară, pe care o avuse tatăl său, ambii fiind „bolnavi de nervi”,
după cum se spunea, cauza fiind însă o boală mult mai rea, pe care
o moşteneau de la Ecaterina Ceaur, mama lui Constantin, despre
care Letopiseţul arăta că „muri cumu-i mai rău, în dubu, frenţitu”. 42 A. Leșcu, Op. cit., pp. 98–103. 43 M. Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor, publicată şi
adnotată de N. Iorga, Bucureşti, 1902, p. 418.44 S. Zotta, Op. cit., p. 36. 45 Ibidem, p. 29; în iulie 1760 Maria Cantemir-Câmpineanu
se judecase cu mătuşa ei, Aniţa Paladi, pentru moştenirea rămasă
după unchiul ei Ioniţă, fratele Aniţei, căruia i se dăduseră averile
fraţilor fugiţi în Rusia, însă Aniţa plătise datorii ale tatălui Mariei,
iar Toader Paladi răscumpărase satul moştenit de la Ceaureşti,
Valea Seacă, zălogit de tatăl Mariei, cneazul Constantin Cantemir,
pentru 798 lei, Divanul dând câştig Aniţei (P. Păltânea, Op. cit., p.
247).46 Buletinul Muzeului Municipal, Iaşi, 1924, p. 184. 47 P. Păltânea, Op. cit., p. 248. 48 A. Leșcu, Op. cit., p. 94.  49 S. Zotta, Op. cit., pp. 30–31. 50 Ibidem, p. 32. 51 M. Cantacuzini, Op. cit., p. 187.52 S. Zotta, Op. cit., p. 33. 53 Gh. Ionescu-Gion, Istoria Bucurescilor, Bucureşti, 1899,
p. 83. 54 I.C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino,
Bucureşti, 1919, p. 3, nr. 1 şi p. 236. 55 B. Petriceicu-Hâjdeu, Limba slavonă la Români, „Traian ”,
vol. I, nr. 30, 1869, p. 199. 56 P. Păltânea, Op. cit., p. 249, nr. 189, 190.  57 Șt. Ciobanu, Dimitrie Cantemir în Rusia, București, ed.
2000, p. 99.  58 L. Ivanov, Prințesa Cantemir. Portret de epocă și co -
respondență inedită, Iași, 2005, pp. 118–119.59 Șt. Ciobanu, Op. cit., p. 103; Elena s-a căsătorit în 1759 cu
Dimitri Feodorovici Alfimov, iar Avdotia cu podpolcovnicul Alek-
sei Semionovici Stepanov din regimentul de la Tula, în 1775, cf.
genealogiei alcătuite de Dan Cernovodeanu, anexă la vol. VI al
Istoriei românilor, Editura Academiei Române, București 2002.60 A. Eșanu, Op. cit., p. 459; la 19 mai 1729.61 Ibidem, p. 245. Planul Mariei de a-l căsători pe Antioh cu
una dintre cele mai bogate moștenitoare ruse, prințesa Varvara
Alexeeva Cerkasskaia, se destrămase după aproape zece ani de
„logodnă” neoficială, din pricina tărăgănării tatălui (cancelarul
Alexei Mihailovici Cerkasski, 1680–1742, poreclit „țestoasa” de
autorul „Satirelor”), a pretențiilor exagerate ale mamei, o
Trubețkaia pe care n-o mulțumea niciun pretendent și, în ultima

instanță, a plictiselii tinerei „tigroaice”, care îmbătrânea așteptând
să se hotărască părinții și să se întoarcă din misiunile diplomatice
galantul curtezan..., pe care nimeni dintre cei în drept nu se grăbea
să-l recheme în țară – vezi ibidem, pp. 54–55. 62 Șt. Ciobanu, Op. cit., p. 100. 63 Ordinul Militar Imperial al Marelui Martir Victorios Sf.
Gheorghe a fost creat de Ecaterina a II-a la 26 noiembrie 1769,
numai pentru militari și s-a bucurat de un enorm prestigiu social,
fiind conferit exclusiv pentru acte de bravură excepționale pe câm-
pul de luptă. Nu se luau în considerație nici noblețea, nici meritele
trecute, ci doar acțiunile de curaj ieșite din comun, capturări de
steaguri sau de ofițeri inamici pe câmpul de luptă, obținerea unei
victorii sau capturarea unei cetăți de la inamicul superior numeric.
Primele două clase se confereau numai prin decret imperial,
gradele III și IV – după un examen, cu ușile închise –  al actelor de
bravură, aprobate de un grup de cavaleri ai Ordinului. În Statute se
menționa în mod special că „Ordinul trebuie să fie purtat în
permanență pentru că este într-adevăr meritat”; vezi
http://www.maison-russie.fr, după A. Kuznetzoff, Ordinele și
medaliile Rusiei (în lb. rusă), Moskova, 1985. 64 BAR, Arh. Ion Ghica, Diverse VIII/Varia 4 (f. nenumero-
tate); Octavian G. Lecca, Familiile boiereşti române, Bucureşti,
ed. 2000, p. 179.65 Nicolae Petrovici Rumianțev, fiul lui Piotr Alexeevici
Rumianțev-Zadunaiski a frecventat Universitatea din Leyda, a
călătorit în Italia și a studiat limbile străine, științele politice,
istoria și literatura. În 1799 a fost numit ministru plenipotențial pe
lângă Dieta germană, încercând să acumuleze simpatii germane
pentru Rusia; în 1807 a fost numit ministru de externe și în 1809,
cancelar. Invadarea Rusiei de Napoleon Bonaparte l-a șocat și a
fost lovit de apoplexie, pierzându-și auzul. A fost renumit pentru
susținerea acordată oamenilor de știință și cultură, pentru uriașa
bibliotecă lăsată statului, pentru publicațiile inițiate de el, între care
o importantă colecție a tratatelor de stat.   66 Alexandr Alexandrovici Prozorovski a studiat în Kadețkii
Korp, apoi a luptat în Războiul Crimeii, în războiul contra tătarilor
lui Ghirei Han, care se revoltaseră, a restabilit viceregalitatea la
Orel-Kursk; în 1790 este numit senator și comandantul militar al
Moskovei; în 1797 se retrage la moșiile sale, slăbit în urma nume-
roaselor răni primite în campanii; în 1808, deși bătrân, este chemat
la comanda trupelor din războiul contra turcilor, în campania de la
Dunăre, unde a cucerit pe rând, Isaccea, Tulcea și Babadagul, dar
a murit în tabără, doborât de bătrânețe și rănile vechi.   67 A fost senator și guvernator al Sankt Petersburgului. 68 D.A.N.I.C., Sever Zotta, d.27, f. 19. 69 Idem, f. 19 ; S. Zotta, Op. cit., pp. 42–43, scrisoarea se află
în Arhiva Senatorilor de la Chişinău, într-un dosar intitulat Despre
apărarea şi protejarea Prinţului Cantemir, ale Conţilor Dudescu
şi G. Timpiniani din 29 august 1808, pe 31 file.70 Vezi n. 24. 71 Ibidem, Kretzulescu-Lahovary, d. 583, f. 7. 72 Ibidem, d. 53, f.1 – în limba greacă. 73 În anul 1780, la moartea prințului Șerban-Serghei Dimi-
trievici Cantemir (unchiul lui Dimitrie Constantinovici), care nu
avusese copii, ultimul Cantemir a moștenit averea sa provenind de
la domnitorul Moldovei, pe care, la rândul lui, Șerban o moștenise
de la frații mai mari, Constantin și Matei, de la Antioh și de la
Maria (proprietăți întinse, în Ucraina, cu cca 11.000 de suflete,
care aduceau un venit de 20.000 de ruble pe an), vezi E. П.
Карнович, Замечательные богатсва частьнйх лит в Россий,
Санкт Петерсбург, 1885 – traducere în limba română de Andrei
Olsufiev, material pus la dispoziție prin bunăvoința domnului
Mihai Dim. Sturdza, căruia autoarea îi aduce mulțumirile sale; o
lucrare mai recentă arată că după moartea lui Șerban, conform tes-
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tamentului său din 22 decembrie 1776 „cea mai mare parte a ave-
rilor sale a trecut în posesia coroanei ruse”, printr-un ukaz al
Senatului din 10–11 iunie 1780 (ca avere dobândită de părintele
său prin bunăvoința împăratului, din averea statului), iar biblioteca
și documentele cantemirești au trecut la Arhiva Principală din
Moskova a Ministerului de Externe; vezi A. Eșanu, Valentina
Eșanu, Agenda la iconografia Cantemiteștilor. Un portret necu-
noscut al Smaragdei-Ecaterina Cantemir-Golițina, în „Akade-
mos”, nr. 3 (14), octombrie 2009. 74 La cursul din 1819, o rublă de argint era de 20, 73 g, cu puri-
tatea de 868 ‰, echivalentă cu 6,08g aur cu puritatea de 986 ‰, deci
valoarea totală ar fi fost echivalentă cu 6219 kg argint, sau 364,80
kg aur fin, vezi В.В. Узеников, Монеты Российй 1700–1917,
Mockвa,1992, p. 541. 75 D.A.N.I.C., Kretzulescu-Lahovary, d. 583, ff. 15, 15v. 76 Familia Passek, originară din Bohemia, s-a stabilit mai
întâi în Lituania, de unde apoi a trecut la Smolensk, în slujba
Rusiei. Bogdan Ivanovici, tatăl Sofiei Bogdanova Passek, bunicul
cneazului Dimitri Constantinovici fusese judecător la Curtea
generală și viceguvernator de Belgorod, în 1742. Familia era
înscrisă în Cartea Nobilimii din provincia Harkov și din Smolensk.
Nu a avut o atitudine corectă față de petenți, fiind anchetat pentru
luare de mită (într-o țară unde ploconul era de la sine înțeles!),
fiind arestat în 1753 și anchetat de Senat pentru atitudine
ireverențioasă față de autorități; vezi Русский Биографический
Слоовар, în www.rulex.ru.77 Familie princiară rusă, Șahovskii se trag din legendarul
Rurik. Străbunul familiei Konstantin Glebovici, prinț de Iaroslav,
era cunoscut ca voievod de Nijni Novgorod în 1482. Între
descendenți, se întâlnesc militari, guvernatori, judecători, senatori,
autori dramatici. Familia este înscrisă în Cartea a II-a a Armoria-
lului General la nr. 6 și o altă ramură în Cartea a XII-a la nr. 11.
Fete din familia Șahovski se căsătoriseră cu tineri din familia Pas-
sek; vezi Ibidem.78 N. Kretzulescu, Op. cit., p.63. 79 Numele Mariei Cantemir după ce s-a călugărit era Martha
Monahia, aşa cum semna un document, în 1786, vezi D.A.N.I.C.,
Achiziţii noi, P. DCXV / 156, apud P. Păltânea, Op. cit., p. 284, n.
182. 80 Surorile erau: Anastasia = Gh. Slătineanu, Elena = Matei
Cantacuzino, Safta = I. Oteteleşanu, Anica =  Al. Kretzulescu şi
Maria = D. Ghica; vezi şi C. Vlăduţ, Ion Câmpineanu, Bucureşti,
1973, pp. 30–31.81 D.A.N.I.C., Kretzulescu-Lahovary, d. 583, f. 7. Copia după
documentul din 1822 se eliberase la cererea clucerului Scarlat
Rosetti. Ştim că o fiică a lui Iancu Câmpineanu a fost căsăto rită
Rosetti.82 Ibidem, E. Vârtosu, d. III / 245, f.1.83 Ibidem, Kretzulescu-Lahovari, d. 53, f. 3. 84 Ibidem, f. 10. 85 Ibidem, f. 11. 86 D.A.N.I.C., Kretzulescu-Lahovary, d.582, f. 6. 87 Nepotul său, dr. N. Kretzulescu, deşi îi împărtăşea idealu-
rile  politice, în Amintirile sale spune clar că acesta a fost princi-
palul motiv al pierderii procesului (p. 62). 88 F. Colson, De l’état present et de l’avenir des Principautés
Moldo-Valachie, Paris, 1839, p. 56. 

89 „Românul“, 6 / 18 iulie 1863. 90 Il. Corfus, Însemnările Androneştilor, Bucureşti, 1947
(tirage à part), p. 82. 91 L. Ivanov, Op. cit., p. 228; scrisoarea lui Antioh Cantemir
către sora sa Maria, din 12 septembrie 1743. 92 Document emis de Anna Ivanovna în 1832, în favoarea lui
Constantin Cantemir. 93 L. Ivanov, Op. cit., pp. 209–211. 94 P.S. Lebedev, Moșia și castelul din Rogani, lângă Harkov,
al familiei Cantemir, în Russkaia Starina, tom. 18, 1877; vezi nota
65. 95 Anunțul dat de soție și copii în „Новое Времмя”, nr. 7136,
ianuarie 1896. 96 Vezi n. 68. 97 În schimb, lui Antioh Cantemir îi fusese refuzat Ordinul
„Sfântul Andrei“, în 1743, după 11 ani de serviciu eminent în
diplomația rusă; vezi L. Ivanov, Op. cit., p. 223, scrisoarea
prințului Constantin către Antioh, în care-i scria că „panglica
albastră” (după lenta Ordinului) deși fusese pregătită anume pen-
tru el, nu i-a mai fost conferită, căci „v-a încurcat unul dintre prie-
teni... o oarecare invidie”.   98 www.biografija.ru/ Passek Piotr Bogdanovici (1) după
Dicționar biografic.99 Ibidem; datele despre această căsătorie a cneazului Dimi-
trie Constantinovici (ca și presupusa lui nebunie care-l făcea să se
creadă voievodul celor două Principate Române) apar în
Dicționarul biografic al președintelui Societății Imperiale de Isto-
rie Rusă, M.A. Polovtsov, dar nu cunoaștem să fie confirmate și de
alte surse, așa că le semnalăm doar cu titlu informativ.                        100 N. Kretzulescu, Op. cit., p.64. 101 După informația oferită de domnul Mihai Dim. Sturdza,
contesa Bulgari era o „Kretzulească cu mamă Cantacuzină”; ar
putea fi numai fiica marelui vornic Iordache, Safta, care mai fusese
căsătorită cu un clucer Ștefănescu; vezi genealogia familiei Kre -
tzulescu în I.C. Filitti, Arhiva Gh. Grigore Cantacuzino, București,
București 1919, Anexe.  102 Alexandr Ivanovici Verighin (1807–1891), general, parti-
cipant la toate războaiele Rusiei dintre 1824–1866, a ajuns până la
gradul de general de infanterie, comandant al polcului Liublinski,
distins pentru curaj în luptă cu Ordinele: „Sf. Gheorghe“ cls. a III-a,
„Sf. Anna“ cls. a II-a și I, „Sf. Vladimir“ cls. a III-a, a II-a și I,
„Vulturul Alb“, „Alexandr Nevski“, „Sf. Stanislas“ cls. I, spada de
aur „Pentru vitejie”, „Virtutea Militară” cls. a III-a etc.; a scris mai
multe tra tate militare. Familia Verighin era de origine poloneză, se
trăgea din cneazul Dimitri Alexandrovici Pereslavski, din secolul
XIII, urmașii lui locuind în părțile Kostromei și Novgorodului,
unde erau înscriși în Cartea a VI-a a Nobilimii și în „Gherbovnikul
General” al Rusiei, în Cartea I la nr. 71.103 Cătălina Opaschi, Interferenţe genealogice oglindite în
simbol heraldic, stemele doctorului Nicolae Kretzulescu, lucrare în
mss, depusă la „Revista Genealogică“ (prezentată la Simpozionul
Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”, Iaşi,
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 ters burg. 105 D.A.N.I.C., Kretzulescu-Lahovary, d. 394, ff. 21, 22. 106 Ibidem, f. 2.



76

Istorie

Revoluția intervenită în raportul centru-perife-
rie la finele Evului Mediu, preliminată de reflec ţiile
teologice ale universitarilor praghezi, devenite
catalizatori ai unor solidarităţi şi antagonisme la
nivelul ansamblului societăţii cehe medievale,1 pre-
cum şi impactul pe care acestea din urmă l-au avut
asupra dezvoltărilor confesionale, politice şi mili -
tare din Europa creştină, continuă să fie o provo care
pentru scrisul istoric interesat de restituirea trecutu-
lui medieval, iar cele două secole de controverse
care i-au opus pe exponenţii şcolilor istoriografice
cehe şi germane, cu contribuţii oportune datorate
unor direcţii care şi-au dobândit locul în atelierul
istoricului profesionist nu au diminuat interesul
publicului instruit pentru urmările imediate sau în
durată lungă ale  acestei prime revoluţii medievale.2
În primul rând, chiar utilizarea conceptului de revo-
luţie în legătură cu un episod al Evului Mediu, fie
el şi unul de dimensiunile reformei religioase care
s-a finalizat cu instituţionalizarea unei alternative
teologice care a determinat mobilizarea în sprijinul
sau împotriva sa  a oamenilor şi naţiunilor Europei
Centrale şi de Est,3 poate părea exagerată, în raport
cu o etapă istorică percepută, chiar în virtutea pro-
priei axiologii, ca un timp al regresului cultural şi al
imobilismului social-economic.4 Chiar şi autorul
care a propus această abordare, istoricul Frantisek
Smahel, a sfârşit prin a aprecia fenomenul husit ca
pe o anomalie istorică, tocmai din cauza caracteru-
lui său anticipativ şi a explicat eşecul său de ultim
moment prin incompatibilitatea dintre ideile şi
inovaţiile instituţionale propuse de diversele sale
curente şi realităţile concrete ale Boemiei secolului
al XV-lea.5

Istoricii afiliaţi în virtutea unor convingeri sau
din raţiuni de oportunitate concepţiei şi metodei
marxiste, cu opţiunea sa programatică pentru lec tura
trecutului prin grila succesiunii modurilor de pro-
ducţie şi a dinamicii luptei de clasă, s-au dovedit cir-
cumspecţi în a investi cu semnificaţii revoluţionare
o mişcare cu origini religioase incontestabile şi care
a implicat participarea ansamblului naţiunii cehe,
ignorând limitele corporative medievale şi premo-
derne.6

În pofida unor tentative lipsite de reperele spiri-
tului critic, necesare oricărei investigaţii ştiinţifice,
de a propune similitudini între experimentele soci ale
propuse de husiţii radicali şi idealurile egalitare ale
socialismului utopic sau real, succesiunea faptelor
din anii 1419–1434 a fost inclusă în seria  revoltelor
medievale clasice, a răscoalelor ţărăneşti de la finele
Evului Mediu din Franţa şi Anglia sau a confruntă-
rilor urbane din Franța, Anglia sau Ţările de Jos.
Dacă meritul studiilor dedicate evoluţiilor economice
şi transformărilor sociale pe care le cunoştea Boe-
mia în prima jumătate a secolului al XV-lea este
unul incontestabil pentru înţelegerea motivaţiilor şi
conduitei unor indivizi şi comunităţi, mult mai
importante pentru restituirea evenimentelor s-au
dovedit evaluările antitetice ale istoricilor romantici
şi pozitivişti. 

În urmă cu câteva decenii, istoricul Johan Hui-
zinga aprecia că singurul eveniment al Evului
Mediu care poate fi investit cu incontestabile semni-
ficaţii naţionale este conflictul care i-a opus pe cehi
şi germani pe durata mişcării husite.7 Consideraţiile
reputatului cunoscător al mentalului colectiv al ulti-
melor secole ale Evului Mediu sunt în egală măsură
o concluzie pentru un secol de dezbatere istoriogra-
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fică pe această temă. Asemeni altor episoade ale
istoriei comunităţilor etnice ale Europei Centru-
Orientale, cu frontiere şi loialităţi volatile, supuse
presiunii unor vecinătăţi viciate şi tentând potenţia-
lul expansionist al unor centre de putere exterioare,
experimentul husit a generat entuziasmul cehilor şi
oprobiul germanilor, în relaţie cu impactul pe care
acestea din urmă l-au avut în proiecţia identitară a
celor două naţiuni. 

Dacă în opinia lui Frantişek Palacky, fondatorul
scrisului istoric ceh modern, mişcarea husită a
reprezentat expresia autentică a mi siunii poporului
ceh şi a aspiraţiei sale spre idealul moral creştin,
autori de talia lui Theodor Mommsen au considerat
conduita cehilor revoltaţi împotriva ordinii politice
şi spirituale a regatului drept o manifestare nefastă a
barbariei şi ignoranţei, care a distrus realizările
câtorva secole de civilizaţie medievală transplantată
în Boemia, graţie artizanilor şi prelaţilor din Impe-
riu, pe durata înaintării germanilor spre Răsărit8. 

Apartenenţa la cele două şcoli istoriografice şi
veneraţia pentru autoritatea predecesorilor nu au
cenzurat spiritul critic şi introducerea unor nuanţe
interpretative, iar ecourile pe care faptele şi, mai
ales, discursul de legitimare difuzat de protagonişti
le-au generat la nivelul spiritualităţii europene au
lărgit spectrul de cercetare, fapt ce a condus la sta-
bilirea de corelaţii mai aplicate contextului confe-
sional, etnic şi politic din regiune. 

Fără a prioritiza unul sau altul din factorii cata-
lizatori ai dinamicii evenimentelor cu premisele
cărora se identifică biografia intelectuală şi cariera
universitară a magistrului Jan Hus, martirul poporu-
lui ceh, putem aprecia că geneza lor a fost expresia
crizei structurale care afecta lumea creştină la finele
Evului Mediu.9

Depresiunea economică şi reculul demografic
provocat de marile epidemii puneau în cauză func-
ţionalitatea structurilor sociale şi politice pretutin-
deni în Europa vremii, iar expresia climatului de
nelinişte, pesimism şi contestaţie este dată de recru-
descenţa conflictelor dintre state sau a celor civile.10
Este momentul în care Războiul de 100 de ani evo-
luează de la o dispută a juriştilor şi regilor privi toare
la succesiunea dinastică, la lupta dintre francezi şi
englezi care a lăsat în memoria posterităţii amintirea
Ioanei d’Arc, dar şi disputa dintre prelaţii francezi şi
cei englezi în legătură cu dreptul de vot al naţiunilor
conciliare, atât de revelatoare pentru pluralismul
semantic încorporat în Evul Mediu de conceptul de
natio.11

Cei doi piloni tradiţionali ai lumii medievale,
Imperiul şi papalitatea, devin ţinte ale nemulţumiri-
lor publicului instruit şi obiectul predilect al tentati-
velor de structurare a unei agende reformiste gene-
ral-europene.12 

Mentalul public al lumii medievale în aceste
ultime secole ale evoluţiei sale spre începuturile pre-
moderne este dominat de falia intervenită între rea-
litate şi discurs, pe care François Furet o evoca în
relaţie cu anii premergători ai Revoluţiei Franceze. 

O parte dintre oamenii de cultură ai secolului al
XIV-lea, jurişti ai Universităţii din Bologna13 sau
umanişti de talia lui Francesco Petrarca, fac apel la
restaurarea unei puteri imperiale eficiente, în vreme
ce Sfântul Imperiu Roman de Naţiune Germană
devenise o realitate nominală, investită cu o anume
forţă de sugestie limitată la spaţiul politic plural al
principatelor germane,14 ale căror interese basculau
între afirmarea unor centre regionale de putere şi
clamarea primatului formal între naţiunile creş -
tine.15

Aşa-numita captivitate babiloniană a papilor la
Avignon şi marea schismă care a afectat biserica
romană au potenţat naţionalismul religios, recog-
noscibil în retorica teologilor din  universităţi şi a
prelaţilor întruniţi în concilii generale,16 dar şi în
predicile mendicanţilor. Argumentele acestora din
urmă, pronunţate în limba vorbită de comunitatea
credincioşilor şi făcând apel la poporul creştin în
calitate de cenzor al elitei care a abandonat para -
digmele evanghelice, puneau în cauză una din ide -
ile-forţă cu care ecleziologia medievală operase,
imaginea christianitas ca unitate transnaţională,
guvernată efectiv de suveranul pontif în calitatea sa
de succesor al lui Iisus şi răspundeau exigenţelor
noului tip de pietate, mai introspectivă şi orientată
spre o mai strictă observaţie a normelor confesio -
nale. Această stare de spirit va prelimina în ultimă
analiză creştinarea profundă a Europei, odată cu
instituţionalizarea pluralismului disidenţelor protes-
tante şi a reformei catolice, dar şi a stabilirii unor noi
raporturi ale acestora cu ortodoxia.17

Ca şi în cazul proximităţii alterităţilor etnice,
acest pluralism a generat în primele două secole ale
existenţei sale conflicte endemice, purtate cu reguli
care ignorau chiar rigorile minimale ale cavaleris-
mului medieval. 

Recursul la violenţă este o circumstanţă aproape
obiectivă, în condiţiile în care toleranţa se va im -
pune ca paradigmă etică abia în succesiunea acestor
experienţe istorice. Dimensiunea aproape instituţio-



nalizată a noilor tipuri de solidaritate şi disponibili-
tăţile diverselor categorii sociale pentru afirmarea
unor puncte de vedere proprii sunt ilustrate de dez-
baterile conciliare ce vizau tocmai restabilirea unită-
ţii bisericii romane. Relevante pentru maniera în
care interogaţia în legătură cu o serie de  chestiuni
administrative şi ecleziastice se finaliza prin elabo-
rarea de paradigme proprii, cu accepţiuni aproape
moderne, în legătură cu conceptul de naţiune, este
disputa care i-a opus pe prelaţii francezi celor
englezi, pe durata Conciliului de la Konstanz.18

Soluţiile diferite avute în vedere pentru restau-
rarea autorităţii pontificale şi a unităţii bisericii
activa conflicte şi solidarităţi similare şi la confi -
niile răsăritene ale creştinătăţii apusene, unde even-
tualul succes al misiunii creştine şi aducerea comu-
nităţilor ortodoxe sub autoritatea Sfântului Scaun
erau obiective aflate pe agenda diplomatică a papa-
lităţii. 

Memoriul redactat de clericii Universităţii din
Krakovia şi pus în dezbaterea conciliului punea în
cauză legitimitatea poziţiei Ordinului Cavalerilor
Teutoni ca mandatar al Sfântului Scaun şi crea pre-
misele edificării unei noi relaţii cu biserica orto -
doxă, bazată pe recunoaşterea diferenţelor şi inte-
grarea elitelor. Demersul valorifica la nivelul unui
act de propagandă patriotică succesul repurtat de
biserica poloneză, odată cu convertirea lituanieni-
lor, cu utilizarea persuasiunii şi repudierea de facto
a apelului la cruciadă permanentă, una dintre prin-
cipalele surse de legitimitate ale statului fondat de
cavalerii germani în urmă cu aproape două se -
cole.19 Activarea sau inhibarea unor noi tipuri de
solidaritate comunitară şi climatul general de con-
testare a reperelor are loc sub auspiciile unui climat
de anxietate colectivă, în care căutarea căilor spre
mântuire consta în revenirea la paradigma vieţii
evanghelice.20

Regatul Boemiei a resimţit aceste transformări
în manieră proprie, din perspectiva unui exemplu de
succes al integrării unei naţiuni slave în cadrele civi-
lizaţiei medievale clasice. 

Dezvoltarea economică favorizată de relativa
stabilitate de care s-a bucurat dinastia Przemisl21 şi
succesiunea Coroanei Sfântului Venceslas în favoa-
rea dinastiei de Luxemburg îi asiguraseră suveranu-
lui Ţărilor Cehe primatul în rândul principilor Impe-
riului, poziţie instituţionalizată prin Bula de Aur din
1356, iar împăratul Carol al IV-lea de Luxemburg
(1346–1378) a fost considerat, mai curând, un pă -
rinte al Boemiei decât un principe german22. 

Progresul relaţiilor de producţie şi al schimburi-
lor, datorat dinamismului centrelor urbane şi impor-
tanţei sporite pe care o dobândiseră resursele mine-
rale, precum şi patronajul puterii regale asupra bise-
ricii şi culturii cehe nu s-au dovedit suficiente pen-
tru a aplatiza vechea rivalitate dintre cehi şi ger-
mani, manifestă de acum şi pe tărâm juridic şi admi-
nistrativ la nivelul magistraturilor orăşeneşti. 

Generozitatea donaţiilor în favoarea bisericii a
avut efecte benefice pe tărâm cultural, dar a afectat
conduita oficialităţilor ecleziastice, tot mai implicată
în politică şi mai dezinteresată de nevoile credincio-
şilor. În potenţială antiteză cu această categorie şi
implicit cu protectorii săi seculari, se manifestă
nemulţumirea clerului parohial cu un statut material
tot mai precar, a predicatorilor populari care găseau
în decadenţa moravurilor prezentului semne ale
apropierii Judecăţii de Apoi, dar, mai ales, a tineri-
lor profesori şi studenţi ai Universităţii din Praga,
ale căror reflecţii realizau osmoza între idealul
patriotic şi cel al reformei morale. Aceste forţe au
alcătuit publicul sensibil la tezele reformiste formu-
late de Jan Hus, cel care, pornind de la interpretă rile
tezelor lui John Wicklife,23 propunea o restauraţie
de amploare a bisericii in caput et membris, în sen-
sul revenirii comunităţii creştine în ansamblul ei la
normele morale şi la austeritatea materială predicată
de apostoli şi de părinţii bisericii. Dimensiunea
revoluţionară a tezelor sale nu consta însă în inova-
ţiile confesionale, populare, de altfel, în mediile uni-
versitare europene, ci în finalităţile politice şi civice
asumate de discursul husit. 

Propunându-şi reforma morală a societăţii în
profunzimea structurilor şi mecanismelor sale,
magistrul ajungea să conteste legitimitatea puterii
suveranului, în condiţiile în care actele de conduită
ale acestuia ar intra în contradicţie cu morala creş -
tină. Ideea punea în cauză înseşi fundamentele insti-
tuţionale medievale, introducând pentru prima dată
o cenzură de natură morală, în raport cu actele pu -
terii suverane, devenită responsabilă în faţa societă-
ţii şi deposedată implicit de infailibilitate. Meritul
celui pe care veneraţia naţiunii sale şi tragedia mar-
tirajului aveau să-l înscrie în panteonul naţional ceh
este incontestabil în privinţa preliminariilor reflec-
ţiilor în legătură cu responsabilitatea puterii în faţa
celor guvernaţi, dar expresiile concrete ale unor ast-
fel de preocupări pot fi detectate la nivelul unor acte
politice inspirate de abordări empirice, aşa cum a
fost insurgenţa iniţiată de regina Isabella în 1326,
finalizată prin abdicarea regelui Edward al II-lea78



(1307–1327), eveniment circumscris în limitele
dreptului civil prin ratificarea sa de către Parlament
şi prin succesiunea puterii suverane în favoarea
prinţului moştenitor.24 Legitimarea unui act ce viza,
în ultimă instanţă, amendarea puterii regale valori -
fica experienţe anterioare ale pluralismului politic
anglo-saxon, dar succesul acestei iniţiative s-a dato-
rat activării unor solidarităţi familiale care uneau eli-
tele engleze cu cele de pe continent.25 Chiar dacă
etica adepţilor lui Jan Hus a cunoscut, mai curând,
expresii religioase şi patriotice, consecinţele sale
politice s-au manifestat plenar în Boemia, în succe-
siunea condamnării şi execuţiei reformatorului la
Konstanz. 

Atitudinea Curiei Romane şi a puterii seculare
pe durata procesului intentat reformatorului ceh pre-
limină dimensiunea ireductibilă a conflictelor reli-
gioase din secolul următor şi, în egală măsură, aban-
donarea caracterului colocvial al dezbaterii teologice
medievale, în care opiniile participanţilor încorpo-
rau sensuri şi abordări necanonice, urmate de retrac-
tări oportune. 

Intransigenţa faţă de erezia cehă a fost expresia
competiţiei pentru supremaţie care opunea cele
două naţiuni ale regatului Boemiei, dispută în care
nuanţele doctrinare liturgice potenţau obiective
seculare. De altfel, una din acuzele pronunţate la
Konstanz a fost aceea că Jan Hus a inspirat expul-
zarea germanilor din universitate, fapt asumat, de
altfel, de acesta ca o victorie pentru naţiunea sa.
Mefienţa faţă de conduita structurilor politice şi
ecleziastice germane şi tentaţia pe care mesajele
politice încorporate de discursul reformator husit o
exercitau asupra unei elite sociale, care exersase cu
relativ succes beneficiile participării la guvernare, a
găsit ecouri favorabile în Polonia vecină, unde, pe
parcursul evenimentelor, documentele oficiale şi
relatările cronistice demonstrează existenţa unor
facţiuni prohusite în cadrul nobilimii şi clerului
polonez, chiar în condiţiile în care primatul Zbik-
niek Olesnicki reafirma fidelitatea bisericii sale în
raport cu autoritatea pontificală.

Tema adversităţii dintre cehi şi germani a fost
invocată şi de unul dintre discipolii lui Jan Hus,
magistrul Ieronim de Praga, pe durata procesului
care i-a fost instrumentat la Krakovia. Cu acest pri-
lej, intelectualul ceh formulează o definiţie aproape
modernă a naţiunii ca „universitas omnium homi-
num”, de la rege la ultimul dintre ţărani, de la burg -
meister la ultimul zilier, de la arhiepiscop la ultimul
dintre diaconi26. În accepţiunea sa, naţiunea dobân-

deşte sensul totalizator, transgresând limitele socie-
tăţii tripartite şi cadrele statice ale sistemului corpo-
rativ medieval27 şi chiar dacă această viziune
integra toare  a întrunit suportul structurilor corpora-
tive la finele Evului Mediu, accepţiuni similare au
fost documentate în cazul scoţienilor, angajaţi într-un
conflict jurisdicţional prelungit cu regele Angliei.28

Mobilizarea unor largi categorii ale societăţii
cehe împotriva suveranului legitim este expresia
unei solidarităţi etnice, a încrederii în caracterul pre-
destinat al poporului ceh de a-şi asigura mântuirea
proprie şi a celorlalţi prin profesarea noii credinţe,
diferită doar în privinţa unor aspecte rituale de cea
catolică, cel puţin în varianta utraquistă a dublei
împărtăşiri. Avem de-a face cu aşa-numita fază
iacobină a naţionalismului ceh, marcată de implica-
rea activă a maselor, violenţă şi expansionism mili-
tar şi religios.29

Proclamaţia lui Jan Zizka adresată locuitorilor
oraşului Domaslice relevă maniera în care viziunea
integratoare asupra naţiunii încorpora sensuri patrio-
tice şi defensive: „Împotriviţi-vă cu bărbăţie răului
pe care ni-l fac nemţii, luând pildă de la bătrânii
cehi, care s-au bătut nu numai pentru legea Dom-
nului, ci şi pentru onoarea lor. Şi noi, iubiţi fraţi, cu
gândul la legea Domnului şi la binele obştesc, sun-
tem datori să depunem şi mai multă strădanie, ca tot
cel ce poate lua în mână ghioaga şi da cu piatra, să
se ridice. Şi, de aceea, iubiţi fraţi, vă dau de ştire că
adun poporul din toate părţile împotriva unor astfel
de duşmani şi ruinători ai Ţării Cehe. Aduceţi-vă
aminte de cea dintâi luptă a voastră, pe care aţi dat-o
cu curaj, voi cei mici împotriva celor mari, voi cei
puţini împotriva celor mulţi, voi cei dezbrăcaţi
împotriva celor îmbrăcaţi”.30 Conducătorii militari
ai rebelilor invocă, în egală măsură, credinţa şi ţara
cehă în manifestele adresate locuitorilor.31 Succe -
sele militare ale husiţilor sunt consecinţa unor
inovaţii în privinţa tacticii de luptă şi a calităţilor
personale ale conducătorilor, dar ele nu pot fi expli-
cate în absenţa  aderenţei locuitorilor la mesajul
patriotic şi religios. 

Naţionalismul medieval al cehilor a imprimat
Regatului Boemiei o dinamică politică spectaculară
în prima jumătate a secolului al XV-lea, dar stări de
spirit similare au fost evidenţiate şi la nivelul altor
comunităţi etnice în orizonturi cronologice apropiate,
transgresând limitele jurisdicţionale apărute în suc-
cesiunea Marii Schisme din 1054. Este suficient să
avem în vedere resurecţia patriotismului rus în con- 79



textul victoriei de la Kulikovo, instrumentalizat
politic în beneficiul Marelui Cnezat al Moscovei sau
identificarea misiunii creştine cu lupta împotriva
infidelilor, devenită un adevărat loc comun în cores-
pondenţa suveranilor şi în literatura oficială fami -
liară publicului din statele de  la frontierele christia-
nitas, în relaţie cu inamicii mauri sau otomani. 

Din perspectiva relaţiilor stat-societate, mişca-
rea husită a propus abordări revoluţionare în raport
cu precedentele medievale, iar expresia acestora a
constat în refuzul de a accepta succesiunea lui Sigis-
mund de Luxemburg la Coroana Sfântului Vences -
las şi apelul la resuscitarea proiectului politic polo-
no-ceh. Chiar dacă Evul Mediu oferă suficiente
exemple de detronări şi contestări, mai mult sau mai
puţin violente, cazul ceh este relevant prin argumen-
tele avute în vedere de reprezentanţii Stărilor reuniţi
în Dieta de la Caslav. 

Legitimitatea pretenţiilor lui Sigismund de
Luxemburg este invalidată dintr-o dublă perspectivă,
aceea a incompatibilităţii morale a celui care îşi
încălcase angajamentul faţă de Jan Hus, dar, mai
ales, din postura sa de duşman al Ţării Cehe. Aceasta
din urmă nu mai este percepută ca posesiunea de
drept a unui monarh medieval, investit prin ritualul
încoronării cu drepturi suverane, ci patria categorii-
lor sociale reprezentate în instituţiile ţării, a celor
care se defineau în documentele proprii drept
„poporul ceh”. 

Conducătorii politici ai Boemiei husite par să fi
fost conştienţi de ascendentul conferit de această
nouă abordare a relaţiilor de putere, iar decizia de a
oferi coroana Boemiei Marelui Duce Vitautas repre-
zintă o reactualizare a unor iniţiative medievale cu
reverberaţii în durata lungă a istoriei slavilor apu-
seni, la care suveranii Przemislizi mai făcuseră apel
pe durata unor episoade ale confruntării cu Imperiul. 

Reflecţiile de natură confesională şi identitară,
prin care s-a distins revoluţia husită, nu au avut
caracterul coerent pe care scrierile contemporane l-ar
sugera. 

Fenomenul consemnat în documentele pontifi-
cale şi imperiale ca „erezia cehă” şi-a avut originea
într-o tentativă de reformă a vieţii religioase şi a
instituţiilor ecleziastice, dar a activat şi remanenţe
ale religiozităţii populare precreştine şi ale sectelor
preexistente. Acestea din urmă au capacitat entu-
ziasmul unor categorii ale populaţiei prin caracterul
simplist al retoricii şi proiecţia egalitaristă a vieţii
comunitare pe care le propuneau, generând atitudini

insurgente şi reacţii represive din partea autorităţilor
politice şi militare, cu opţiuni ce favorizau iniţiati-
vele reformiste. Acest pluralism confesional a preli-
minat cristalizarea a două facţiuni majore în cadrul
mişcării husite, angajate într-o competiţie obiectivă
pentru legitimitate şi făcând apel la argumente de
ordin confesional şi identitar. 

Disensiunile dintre moderaţi şi radicali au deter-
minat, în ultimă instanţă, reconcilierea celor dintâi
cu împăratul şi anihilarea militară a taboriţilor, fără
ca aceasta să însemne revenirea la statu quo ante.
Cehia cunoştea prima alternativă teologică institu-
ţionalizată, iar de respectarea acestui specific a
depins recunoaşterea succesiunii la tron până în
1620, când o nouă catastrofă naţională avea să
impună recatolicizarea Ţărilor Cehe. 

Semnificaţiile reformei cehe, la dinamica mari-
lor valuri religioase evocate de Pierre Chaunu, s-a
manifestat şi în absenţa suportului militar şi  politic
al elitei cehe moderate. Semnificaţiile acestei replici
propuse de prima naţiune slavă, integrate în cadrele
bisericii creştine la transpunerea paradigmelor cre-
dinţei în norme de conduită publică şi privată, conti-
nuă să facă obiectul dezbaterii iniţiate de exponenţii
disidenţelor protestante şi continuate de istoricii
bisericii medievale şi moderne. Mesianismul ceh a
avut propria sa geografie şi nu s-a limitat la dialogul
polemic cu biserica romană. Comunităţi husite şi
anabaptiste sunt atestate în vestul Ucrainei şi în
Moldova32, iar influenţa unor teze ale discipolilor
lui Jan Hus sunt detectabile în argumentele utilizate
de participanţii la dezbaterea inițiată de discipolii lui
Iosif Voloțki și Nil Sorski în cadrul bisericii orto -
doxe ruse în legătură cu dreptul centrelor monastice
de a deţine proprietăţi funciare sau cu primatul auto-
rităţii episcopatului în raport cu clerul regular.

Evenimentele spectaculare din Boemia au influ -
en ţat în aceeaşi manieră ambivalentă evoluţia voie-
vodatului Transilvaniei, entitate aflată la frontierele
răsăritene ale christianitas, aflată în plină evoluţie
către un profil instituţional de sine stătător consem-
nat de actele legislative ale regatului Ungariei.33

Osmoza specifică ultimelor secole ale Evului
Mediu între paradigmele succesiunii dinastice şi
negocierile cu elitele locale, care se autodefinesc ca
nationes şi îşi revendică participarea la deciziile
politice interne pe temeiul teoriei Sfintei Coroane,
au plasat de jure Boemia şi Transilvania în ansam-
blul guvernat nominal de Sigismund de Luxemburg,
iar această apartenenţă, care se va menţine pe durata
domniei regelui Albert de Habsburg (1437–1439),80



va servi drept argument în favoarea legitimării ini-
ţiativelor politice ale Casei de Austria. Uniunea per-
sonală a Ţărilor Cehe şi posesiunilor Coroanei Sfân-
tului Ştefan a avut de înfruntat opoziţia unor facţiuni
nobiliare maghiare, care, pe durata tentativelor de
uzurpare a puterii, activau solidarităţi regionale
bazate pe afinităţi etnice sau familiale ce ignorau
frontierele etatice.34 Implicarea activă în apărarea
frontierelor sudice ale regatului şi tentativa nereuşită
de a obţine pentru natio Hungarica dreptul de vot la
Conciliul de la Konstanz nu au diminuat mefienţa
elitelor maghiare în raport cu anturajul german şi
ceh al regelui, iar aceste stări de spirit, similare cu
cele ale cehilor husiţi, se vor manifesta şi pe durata
domniei succesorului său. 

O cronică cehă preciza că regele Albert s-a dove-
dit a fi iubitor de dreptate şi protector al supuşilor
săi, chiar dacă era german.35

Reuşita parţială a  regelui în lichidarea contesta-
ţiei interne s-a putut realiza prin fidelizarea progre-
sivă a potenţialelor centre de rezistenţă şi prin alter-
narea între apelul la colaboratori legaţi prin raporturi
personale de suveran şi activarea unor actori politici
noi, individualităţi care îşi datorau cariera capacită-
ţilor militare, proveniţi din categoriile aflate la peri-
feria sistemului privilegial al regatului. Aceste din
urmă opţiuni se constituie în circumstanţe favorabile
pentru ascensiunea nobilimii transilvănene, expusă
dublei presiuni a revoltelor interne şi ameninţării
otomane, devenite efective odată cu prăbuşirea sis-
temului de securitate regională bazat pe alianţele cu
conducătorii români şi sârbi.36

Cazul Transilvaniei a servit, din acest punct de
vedere, ca experienţă preliminară în rezolvarea
dispu telor cu supuşii cehi ai regelui, fiind rezultatul
unui recurs la soluţii pragmatice şi nu expresia unei
act de voinţă politică. 

Primii ani ai domniei maghiare a lui Sigismund
de Luxemburg se identifică cu continuarea politici-
lor sociale şi confesionale, vizând lichidarea disi-
denţelor cu care se identificaseră suveranii Ange-
vini.37 Aceeaşi fidelitate, faţă de paradigmele tradi-
ţionale ale vocaţiei apostolice a regatului, s-a mani-
festat şi în relaţie cu pericolul otoman, combătut
prin apeluri la cruciadă sau la expertiza unor ordine
misionare.38 Eşecul acestor experimente a determi-
nat reevaluarea oficială a forţelor locale, pentru care
apărarea regatului se identifica şi cu protejarea pro-
priilor fief-uri, expuse raidurilor otomane aproape
permanente, iar menţionarea nobililor români din
Comitatul Hunedoarei în documente referitoare la

obligaţia de a participa la apărarea Transilvaniei
marchează revenirea românilor ca o colectivitate
distinctă în cadrele oficiale ale regatului şi prelimi-
nariile apariţiei facţiunii pe care Ioan Drăgan o
numea Partidul militar al românilor hunedoreni.39

Impactul cu realităţile husite a generat la nivelul
dezvoltărilor din Transilvania reacţii care continuă
să alimenteze vii dezbateri la nivelul scrisului istoric
român şi maghiar. O consecinţă incontestabilă a par-
ticipării la campaniile din Boemia s-a tradus în asi-
milarea expertizei militare materializate în succesele
repurtate în campaniile lui Ioan de Hunedoara în
Ţara Românească şi Balcani. Un aspect încă neelu-
cidat constă în influenţa ideilor husite în declanşarea
răscoalei ţăranilor ardeleni din 1437–1438, eveni-
mente în care circumstanţele locale au avut o impor-
tanţă decisivă, chiar dacă relatările inspirate de
punctul de vedere al bisericii romane tind să atribuie
ereziei cehe un rol de contestare a ordinii sociale şi
confesionale din Europa Centru-Orientală. 

Similitudinile cu evoluţiile din Boemia sunt, mai
curând, expresia încadrării în trend-ul general al
contestaţiei, potenţate de acte de conduită a clerului
local şi de încercările oficialităţilor locale de a limita
mobilitatea locuitorilor lipsiţi de privilegii. Şi în
această împrejurare, experienţa mobilităţii taberei,
care era în măsură să contracareze cu succes şarjele
cavaleriei nobiliare, a reprezentat aportul unor foşti
participanţi la cruciadele antihusite, dar un element
mai puţin avut în vedere a fost încercarea de institu-
ţionalizare a revoltei. 

Pe durata tratativelor cu reprezentanţii autorită-
ţilor laice şi ecleziastice, răsculaţii se definesc drept
universitas regnicolarum,40 o posibilă tentativă de
substituire a ierarhiilor consfinţite de tradiţie. Aceste
evenimente au avut consecinţe decisive pentru con-
figurarea specificului instituţional al Transilvaniei
medievale şi premoderne, odată cu perfectarea aşa-
numitei Fraterna Unio, numită cu ocazia confirmă-
rilor ulterioare ca Unio Trium Nationum. Alianţa
care-i includea pe reprezentanţii nobilimii, structurile
juridice ale secuilor şi saşilor era destinată combate-
rii pericolului turcesc şi a salvării ordinii interne,
instituţionaliza pluralismul jurisdicţional al Transil-
vaniei, având drept element distinct suprapunerea
dintre apartenenţa etnică şi statutul privilegiat. Insti-
tuţionalizarea acestei solidarităţi a forţelor cu res-
ponsabilităţi în gestionarea afacerilor publice a asi-
gurat consolidarea voievodatului intracarpatic ca
structură distinctă în cadrul regatului Ungariei şi a
preliminat afirmarea unor personalităţi locale în 81



poziţia de arbitri ai luptei pentru Coroana Sfântului
Ştefan, pe durata crizei dinastice ce a urmat morţii
regelui Albert. Viabilitatea acestui acord inspirat de
paradigmele politice şi etice medievale a generat
soluţiile propuse de elitele locale pentru prezervarea
statutului distinct al noului Principat autonom al
Transilvaniei după 1540.41

Apartenenţa patrimonială la ansamblul posesiu-
nilor revendicate de Casa de Austria a plasat Tran-
silvania şi Boemia utraquistă într-o relaţie ambiva-
lentă, în care competiţia pentru legitimarea unei
puteri contestabile alterna cu reacţii identitare simi-
lare, din punctul de vedere al introspecţiei şi al
raportării la alteritate. 

Războiul civil, care opunea facţiunea legitimistă
dominată de marea nobilime din sud-vestul Ungariei
şi care susţinea drepturile regelui Ladislau Postumul
celei conduse de tinerii bani ai provinciilor din sud-
est, validaţi de succesele militare obţinute împotriva
turcilor şi susţinuţi de mica nobilime ostilă unei
puteri identificate cu interesele germane, au favori-
zat apariţia unei structuri de putere ce perpetua tra-
diţia inovaţiilor husite în comitatele slovace, unde
nobilul moravian Jan Jiskra de Brandis resuscita dis-
ponibilităţile autonomiste ale locuitorilor şi simpa-
tiile mai recente ale acestora faţă de tezele husite.42
Ca şi în cazul Transilvaniei, această structură lipsită
de un statut juridic definit îşi datora puterea supor-
tului asigurat de centrele economice interesate de
securitatea căilor de comunicaţii şi a exploatărilor
miniere şi, mai ales, de coeziunea etnică a forţelor
militare aflate sub autoritatea unui conducător de
aceeaşi origine şi aflat sub patronajul leader-ilor
utraquişti cehi, care vor acţiona ca mediatori în con-
flictele din regiune. Conflictul ireductibil dintre
conducătorul acestor ceski bratriki şi Ioan de Hune-
doara, devenit după 1446 guvernator general al
Ungariei, este expresia unui transfer de solidaritate a
locuitorilor regatului Sfântului Ştefan către poli de
putere de la periferii, potenţate de loialităţi medie-
vale şi afinităţi premoderne. 

Cei doi exponenţi ai dinastiei Hunedoreştilor,
atât de diferiţi ca formaţie şi ca orizont politic, au
rămas în conştiinţa contemporanilor drept campioni
ai cauzei creştine, atât în apărarea frontierelor în
faţa ameninţărilor infidelilor, cât şi în susţinerea
punctului de vedere al Sfântului Scaun în privinţa
lichidării disidenţei utraquiste cehe.43 Chiar dacă
necesitatea contracarării pretenţiilor împăratului
Frederic al III-lea (1443–1493) şi originea comună
a puterii în alegerea în diete naţionale în accepţiu-

nea corporativă a termenului, iar originea româ-
nească a regelui Matya Corvinul (1458–1490) era
invocată ca o circumstanţă care să invalideze legiti-
mitatea acestuia din urmă,44 regatul Ungariei domi-
nat politic de exponenţii nobilimii de la est de Tisa
şi regatul Boemiei condus de Jiriz Podiebrad s-au
aflat într-un conflict diplomatic şi militar, încheiat
odată cu opţiunea nobilimii cehe în favoarea alege-
rii lui Vladislav Iagiello.45 Disputa, în care inova-
ţiile militare husite au servit în egală măsură ambi-
lor beligeranţi, a fost dublată de una ideologică, în
care suveranul român al Ungariei invoca originea
romană şi fidelitatea faţă de mandatul pontifical,
vizând combaterea ereziei prin cruciadă perma -
nentă, se confrunta cu proiectul iniţiat de Jiriz
Podiebrad şi difuzat prin intermediul unor emisari
francezi, vizând formarea unei alianţe a statelor teri-
toriale din Europa, destinată eliberării Constantino-
polului şi stabilirii păcii permanente.46 Succesele
repurtate de cele două state într-un orizont cronolo-
gic în care lumea creştină în ansamblul său se con-
frunta cu ultimele efecte ale crizei care afectaseră
structurile politice, economice şi religioase în ulti-
mele secole ale Evului Mediu s-au datorat solidari-
zării aceloraşi forţe sociale, în care primatul poli-
tic era deţinut de nobilimea mijlocie şi mică, ce se
autoidentifică cu naţiunea, în sens corporativ dar
cu semnificaţii etnice implicite, identificabile mai
ales la nivelul surselor scrise prin raportarea
mefientă la alteritate.47

Evenimentele, care au marcat decisiv istoria
Cehiei în prima jumătate a secolului al XV-lea şi
cariera spectaculară pe care Transilvania, ca factor
regional de putere a cunoscut-o pe durata efortului
de apărare a christianitas, ilustrează, prin forţa unor
exemple incontestabile, vitalitatea micilor nuclee
etnice ale Europei Centru-Orientale de a se opune,
adapta sau acomoda în relaţie cu forţele de integrare
susceptibile să le anihileze specificul identitar. Stu-
diul celor două realităţi ilustrează, din perspectiva
relaţiei putere-societate, importanţa pe care noile
solidarităţi etnice şi regionale o dobândiseră în
cadrul transferului de loialitate în favoarea statului
teritorial, dar şi eşecul pe care astfel de manifestări
l-au generat la nivelul eşafodajului instituţional.
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grama şi statul de personal aprobate de Academia
Română, în corelaţie cu volumul, nivelul, complexi-
tatea şi diversitatea activităţilor desfăşurate. 

Organigrama şi statul de personal se avizează de
directorul general al editurii şi se aprobă de Prezi-
diul Academiei Române.

Conform organigramei şi statului de personal în
vigoare, Editura Academiei Române are în compo-
nenţa sa două sectoare de activitate, organizate şi
coordonate ierarhic:

● Sectorul redacţional şi tehnoredacţional (con-
dus de un redactor-şef), format din:

- două redacţii de specialitate, grupate pe dome-
nii tematice distincte – ştiinţe umaniste şi ştiinţe
exacte şi ale naturii (conduse de redactori-şef
adjuncţi);

- un secretariat de redacţie;
- serviciul tehnoredacţie, grafică, multimedia şi

urmărire producţie (condus de un şef-serviciu), care
poate avea în componenţa sa şi un laborator de cer-
cetare soft editorial, bază de date şi produse
multimedia.

● Sectorul economic-administrativ şi financiar-
contabil (condus de un contabil-şef), format din:

- serviciul economic-administrativ (condus de
un şef-serviciu), în componenţa căruia intră Com-
partimentul marketing, contractări, licitaţii, admi-
nistrativ, curierat şi expediţie; 

- serviciul financiar-contabil (condus de un con-
tabil-şef), compus din Compartimentul financiar-
contabilitate, casierie şi Compartimentul depozit. 

În structura organizatorică a editurii se include,
de asemenea, Oficiul juridic şi Compartimentul per-
sonal-salarizare, activitatea acestora fiind coordo-
nată ierarhic de directorul general al editurii.

resurse umane 
La începutul anului 2014, Editura Academiei

Române a funcţionat în baza unui stat de personal
format din 53 de posturi. 
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În luna decembrie 2013, structura de personal
era următoarea:

– redactori: 20 (din care 18 redactori în colecti-
vul redacţional şi doi redactori ce activează în sec-
torul tehnoredacţie);

- documentarist: 1;
- secretari de redacţie: 3;
- secretar-dactilograf: 1;
- tehnoredactori (operatori-programatori): 12;
- personal economico-administrativ:12;
- personal de conducere: 4.
Activităţi specifice
Colectivul  redacţional, Secretariatul  de   redac-

ţie, precum şi Serviciul tehnic au acordat o atenţie
de       osebită apariţiei la timp şi în condiţii optime a
tuturor publicaţiilor.

Pe parcursul anului 2014, s-au organizat o serie
de întâlniri cu reprezentanţii comitetelor de redacţie
ale periodicelor, în care s-au propus termene şi con-
diţii de aducere a manuscriselor în format electronic
pentru prelucrare; în acelaşi timp, s-a solicitat spriji-
nul pentru îmbunătăţirea calităţii tehnice şi redacţio-
nale, eliminarea cât mai multor inadvertenţe privind
organizarea conţinutului, forma de predare, aspectul
grafic etc. Au fost restituite, la cerere, din arhiva
proprie, în format PDF, apariţiile recente pentru pos-
tarea pe site-urile revistelor. S-a avut permanent în
vedere respectarea tirajului şi a numărului de pagini
alocat pentru fiecare publicaţie conform grilei apro-
bate de către Academia Română.

Programul editorial pe anul 2014 a inclus
lucrările Academiei Române (Memoriile secţiilor,
volumele unor sesiuni ştiinţifice, simpozioane,
congrese organizate sub auspiciile înaltului for
academic, conferinţe, discursuri de recepţie, cărţi
ale membrilor Academiei Române), lucrări din
pro    gramele de cercetare ale institutelor academice
(dicţionare, atlase, tratate, volume de documente,
monografii), acoperindu-se toate domeniile de in -
teres ştiinţific.

Academia Română: Memoriile Secţiei de ştiin-
ţe istorice şi arheologie, Seria IV, tom. XXXVI,
2012 şi tom. XXXVII, 2013; acad. Ionel Haiduc,
acad. Păun Ion Otiman (coordonatori), Tezaurul
Academiei Române, vol. V. Colecţii de artă; Memo-
riile secţiilor ştiinţifice, 2014.

Filologie şi literatură: Gr. Brâncuş, Expresie
populară în ciclul „La Lilieci” de Marin Sorescu;
Florica Dimitrescu, Teme lexicale actuale (începutul

secolului al XXI-lea); Andrei Avram, Studii de fone-
tică descriptivă; Nicolae Saramandu (coordonator),
Atlasul lingvistic al dialectului aromân, vol. I;
Gheorghe Doca, Eminescu – alt chip;  Nicolae Ghe-
ran (editor), Scrisori către Rebreanu. 

Ştiinţe istorice şi arheologie: Ştefan Ştefă nescu,
Scrieri istorice, ediţie îngrijită de Bogdan Alexan-
dru Halic; Nicolae Edroiu (sub îngrijirea), Ştefan
Pascu (1914–1998). Scrieri istorice; Gheorghe Cli-
veti, Gheorghe Cojocaru (coordonator), Basarabia –
1812. Problemă naţională, implicaţii internaţio -
nale; Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste ho -
tare. Creaţii româneşti şi izvoare despre români în
colecţii din străinătate. Serie nouă, vol. V. Serbia-
Turcia; Ioana Feodorov (editor), Paul din Alep.
Jurnal de călătorie în Moldova şi Valahia; Andrei
Pippidi, Constantin Brâncoveanu, stolnicul şi lor-
dul; Nicolae-Şerban Tanaşoca (îngrijitor ediţie),
Românii de peste hotare. Memoriu elaborat în anul
1945 de consilierul de legaţie Emil Oprişanu; Nico-
lae Edroiu (editor), Izvoarele Răscoalei lui Horea.
Seria B. Izvoare narative, vol. IV. Presă, broşuri.
1784–1792; Ioan Caproşu, Documenta Romaniae
Historica. A. Moldova, vol. VIII (1585–1592).

Ştiinţe matematice şi astronomie: Gheorghe
Păun ş.a. (editori), Discrete Mathematics and Com-
puter Science; Anuarul astronomic, 2014.

Ştiinţe geonomice: Nicolae N. Săulescu (coor-
donator), Schimbările climatice – provocare majoră
pentru cercetarea agricolă; Anişoara Irimescu,
Foehnul din nordul Olteniei. Geneză şi ca rac -
teristici; Radu Săgeată (coordonator), Euro regiunile
de cooperare transfrontalieră din bazinul inferior al
Dunării. Studiu geografic.

Ştiinţe tehnice: Petru Berce ş.a., Tehnologii de
fa bricaţie prin adăugare de material şi aplicaţiile
lor.

Ştiinţa şi tehnologia informaţiei: Victor Croito-
ru, Dan Geleriu, Telecomunicaţii – acronime,
termeni, definiţii, vol. II; Florin Rotaru, Simona Pes -
caru, Tehnici de reconstrucţie tridimensională din
imagini bidimensionale; Alina Catrinel Ion, Dan
Dascălu ş.a. (editors), New Applications of Nano -
materials.

Ştiinţe agricole, silvice, medicină veterinară:
Cristian Hera, Constantin Mocanu, Roxana Ionescu-
Şişeşti (coordonatori), Gheorghe Ionescu-Şişeşti,
Jurnal, vol. I şi III; Păun Ion Otiman, Filon Tode-
roiu, Elena Sima (coordonatori), Dezvoltarea dura -
bilă a economiei agroalimentare şi a spaţiului rural.
Evaluări şi direcţii strategice; Valeriu D. Cotea, 85



Cristinel Zănoagă, Valeriu V. Cotea, Treatise of
Oenochemistry, vol. I.

Ştiinţe medicale: Radu Iftimovici, Gheorghe
Berbecar, Simona Berbecar, Istoria universală a
obstetricii şi ginecologiei; Mircea Beuran, Benone
Duţescu, Rodica Duţescu-Zăvoianu, Asistenţa
urgenţelor chirurgicale din Bucureşti. Certitudini şi
speranţe; Alexandru-Mihail Boţianu, Petre Vlah-
Horea Boţianu, Oana-Raluca Lucaciu, Chirurgia
modernă a sindroamelor post-tuberculoase. Tu -
berculoză şi homeopatie.

Ştiinţe economice, juridice şi sociologie: Victor
Iancu, Proprietatea industrială şi marketingul
producţiei intelectuale; Silviu Cerna, Politica
monetară; Iulian Văcărel (coordonator), Studii de
istorie economică şi istoria gândirii economice, vol.
XVI; Mircea Duţu, Dreptul: între ipostaze teoretice
şi avatarurile mondializării; Adina Mihăilescu,
Minimul de trai. Instrument în politicile sociale;
Mircea Duţu, Dan Claudiu Dănişor (coordonatori),
O viaţă dedicată dreptului – Ion Dogaru.

Filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie: Ale-
xandru Surdu, Filosofia pentadică III. Existenţa
Nemijlocită; Gh. Vlăduţescu, Mit şi filosofie în Gre-
cia veche; Vasile Tonoiu, Trei eseuri asupra imagi-
narului; Alexandru Surdu ş.a. (coordonatori), Pro-
bleme de logică, vol. XVII; D.D. Roşca, Opere filo-
sofice, vol. III; Liviu Rusu, Ioan Biriş, Filosofia şi
logica ştiinţelor sociale;  Camelia Popa, Adela Mag-
dalena Ciobanu, Tulburarea depresivă, vol. II. Ele-
mente de psihodiagnostic, terapii moderne şi studii
de caz;  Opere, vol. V. Eschil, Sofocle, Euripide; Ion
Negreţ-Dobridor, Tratat de pedagogie universală,
vol. I. Partea I şi II.

Artă, etnografie şi folclor: Sabina Ispas (coordo-
nator), Etnologie românească, vol. III, Partea a III-
a; Gudrun-Liane Ittu, Arta plastică a germanilor din
România, 1945–1989.

Reviste  acreditate  ISI
Dintre revistele care apar sub egida Editurii Aca-

demiei Române, 12 sunt acreditate ISI, fiind in -
dexate în baza de date Science Citation Index
Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences
Citation Index (SSCI) sau Arts and Humanities Cita-
tion Index (AHCI). Prezentăm lista revistelor acre-
ditate:

- Acta Endocrinologica
- Cellulose Chemistry and Technology
- Mathematical Reports
- Proceedings of the Romanian Academy. Series

A: Mathematics, Physics, Technical Sciences, Infor-
mation Science

- Revista de etnografie şi folclor (Journal of
Eth no graphy and Folklore)

- Revue roumaine de chimie
- Revue roumaine de linguistique
- Revue roumaine de philosophie
- Revue roumaine des sciences techniques. Série

d’Électrotechnique et énergétique
- Romanian Journal of Information Science and

Technology
- Romanian Journal of Morphology and

Embryology
- Romanian Journal of Physics
- Romanian Reports in Physics
- Romanian Journal of Political Science.
Promovarea publicaţiilor
Editura Academiei Române a participat la cele

mai importante târguri de carte ale anului 2014;
vânzarea directă, întâlnirile şi discuţiile cu cititori,
autori, persoane interesate de publicaţiile noastre au
avut efect şi s-au concretizat prin încheierea de con-
tracte de achiziţie, oferte ferme de cumpărare pentru
tirajele în curs de apariţie, ca şi prin oferte de publi-
care. De asemenea, editura  a luat parte la o serie de
lansări sau sesiuni de promovare a lucrărilor, cu oca-
zia unor manifestări dedicate cărţii, simpozioane,
aniversări, organizate de Academia Română, de
institutele academice sau de alte instituţii culturale
naţionale. Amintim câteva dintre aceste evenimente
editoriale:

- La 11 aprilie, la Universitatea de Medicină din
Craiova a fost lansat volumul III, Chirurgie pedia-
trică, coordonator Corneliu Sabetay, al Tratatului de
chirurgie, ediţia a II-a, sub redacţia profesorului Iri-
nel Popescu.

- În perioada 30 mai–3 iunie, la a IX-a Ediţie a
Salonului Internaţional de Carte „Bookfest”, Editura
Academiei Române a participat cu lucrări din pro-
ducţia anului 2013 sau recent apărute; la acest târg,
au avut loc trei lansări de carte. 

- La 30 mai, în cadrul Festivalului „Pour l’
amour de la beauté“, desfăşurat la Paris, a avut loc
lansarea cărţii Omul şi Leul. Studiu de antropologie
culturală, autor Ion Taloş.

- În perioada 3 şi 9 iunie, la Târgul de carte şti-
inţifică organizat la Cluj-Napoca, în cadrul manifes-
tărilor dedicate Zilelor Academice Clujene, Editura
Academiei Române a fost prezentă cu peste 50 de
cărţi, majoritatea fiind lucrări apărute în ultimii ani86



şi  având ca autori academicieni, cercetători şi pro-
fesori universitari clujeni.

- Între 5–7 iunie, Editura Academiei Române a
participat la Târgul de carte universitară organizat
de Universitatea din Bucureşti, cu prilejul împlinirii
a 150 de ani de la înfiinţarea acestei instituţii.

- La 3 octombrie, la Oradea, a avut loc lansarea
cărţii Religia în era globalizării, autor prof. Andrei
Marga. 

- În ziua de 29 octombrie,  în cadrul Conferinţei
„In memoriam Nicolae Balotă“, a fost lansat volu-
mul Nicolae Balotă şi literele române, autoare prof.
Carmen Elena Andrei.

- În perioada 19–23 noiembrie, la cea de-a XXI-a
Ediţie a Târgului Internaţional „Gaudeamus – Carte
de Învăţătură”, Editura Academiei Române a fost
prezentă cu peste 120 de publicaţii, majoritatea fiind
titluri noi; s-au lansat cu acest prilej şase cărţi.

Lucrări apărute la Editura Academiei Române
au fost expuse la standul României organizat de
Institutul Cultural Român la cele mai importante târ-
guri de carte desfăşurate în Europa şi SUA, precum
Târgul Internaţional de Carte de la Londra (8–14
februarie 2014), Târgul Internaţional de Carte de la
Torino (8–12 mai 2014), Târgul Internaţional de
Carte ,,Book Expo America” de la New York (28–31
mai 2014).

Tipografia editurii
Începând din luna ianuarie 2014, tipografia edi-

turii a tipărit un număr de 230 titluri de lucrări, atât
din fonduri bugetare, cât şi din venituri extrabuge -
tare, astfel:

-156 lucrări (publicaţii periodice aflate în porto-
foliul editurii) din venituri bugetare;

- zece numere (unele duble) ale revistei „Acade-
mica”;

- 74 lucrări din venituri bugetare şi extrabuge tare.
De asemenea, din venituri extrabugetare au fost

tipărite o serie de alte publicaţii, pliante, invitaţii la
diverse manifestări ale institutelor Academiei, bule-
tine informative şi publicaţii care nu se regăsesc în
portofoliul editurii. 

Tirajul total al lucrărilor tipărite în 2014 este de
39 068, cu o medie de 250 de pagini pe exemplar.

Lucrări premiate de Academia Română
În anul 2014 au fost premiate următoarele cărţi

apărute la Editura Academiei Române în anul
2012.

Premiul TIMOTEI CIPARIULucrarea: Apocalipsul Maicii Domnului. 
Versiuni româneşti din secolele al XV-lea–
al XIX-lea
- autor: Cristina-Ioana Dima
Premiul BOGDAN PETRICEICU HASDEU
Lucrarea: Atlasul lingvistic român pe regiuni. 

Sinteză (ALRR Sinteză)
- autori: Verginica Barbu-Mititelu, Mihaela 

Mariana Morcov, Manuela Nevaci, 
Daniela Răuţu et. al. (coautori care au 
un premiu al Academiei Române)

Premiul  GHEORGHE IONESCU-ŞIŞEŞTI
Lucrarea: Grup de lucrări: Biodiversity of the 

Farm Animals and Eco-bioeconomics 
Significances in the Food Security 

Context
- autori: George Florea Tobă, Mariana Sandu, 

Marcel Theodor Paraschivescu, Amalia
Gianina Străteanu, Remulus Gruia

Premiul  VICTOR BABEŞ  
Lucrarea: Managementul selectiv nonoperator 

al leziunilor viscerale abdominale la 
pacientul politraumatizat

- autori: Mircea Beuran, Ionuţ Negoi
Premiul  VIRGIL MADGEARU  
Lucrarea: Proiectele miniere. Evaluarea din 

perspectiva dezvoltării durabile
- autor:  Nicolae Bud

Premiul VICTOR SLĂVESCU
Lucrarea: Fiabilitate şi mentenanţă. Analiză şi 

optimizare 
- autori: Maria Caracotă-Dimitriu şi 

Maria-Ramona Dinu.
obiective şi strategii
Editura Academiei îşi va coordona astfel activi-

tatea încât să asigure îndeplinirea optimă a principa-
lelor obiective:

- Întocmirea unui portofoliu variat, corelat cu
bugetul propriu. Pentru asigurarea acestui obiectiv –
şi datorită faptului că fondurile alocate tipăririi nu
sunt niciodată corelate (suficiente) cu volumul pro-
gramat al publicaţiilor – este necesară alocarea unui
buget majorat. După estimările preliminare, lucră -
rile oferite – majoritatea din planul de cercetare –, ca
şi revistele care trebuie editate, cel puţin în ceea ce 87



priveşte costurile de tipar, necesită fonduri superioare
celor alocate în anul 2014.  

- De asemenea, ştim că multe dintre lucrările din
planul de cercetare (dicţionare, monografii, atlase etc.)
pot avea şi impact de piaţă; sugerăm colectivelor
care le pregătesc să ia în considerare cu prioritate
Editura Academiei Române ca partener pentru
publicare, în condiţiile în care putem realiza lucrări
la un raport preţ-calitate adeseori mai bun ca editu-
rile particulare. 

- Colectivele institutelor care beneficiază de
granturi sau fonduri alocate prin programe naţio nale
sau internaţionale se pot adresa editurii pentru fina-
lizarea publicistică a cercetării. Credem că o lucrare
tipărită ca rezultat al unei asemenea colaborări poate
avea un impact mai mare decât comunicările la con-
ferinţe sau congrese naţionale şi internaţionale. Ast-
fel de lucrări pot intra în circuitul ştiinţific şi în fon-
durile bibliotecilor, devenind rezultate de necontes-
tat; disiparea informaţiei în conferinţe şi comunicări
distincte se poate contracara prin reunirea în volume
care vor creşte prestigiul ştiinţific, putându-se astfel
impune publicului şi forurilor interesate.

- De-a lungul timpului, Editura Academiei Ro -
mâne a iniţiat şi publicat numeroase colecţii şi serii de
prestigiu (colecţii de documente, monografii, opere
ale autorilor clasici, atlase şi dicţionare) care s-au
impus în rândul specialiştilor şi printre cititorii cu cele
mai variate preocupări. Intenţionăm să continuăm
colecţiile tradiţionale, dar şi să iniţiem altele noi.

Redactorii şi întregul colectiv editorial vor fi sti-
mulaţi să creeze o platformă de dezbateri şi sugestii
menite atragerii de titluri reprezentative. 

- Organizarea întâlnirilor cu reprezentanţii cole-
giilor de redacţie pentru întocmirea unui plan realist
de depunere a manuscriselor, care să permită edita-
rea în timp optim.

- Organizarea licitaţiei pentru serviciile tipogra-
fice. Tipografia editurii noastre a preluat aproape în
întregime tirajul revistelor, dar şi al celor mai multe
cărţi care apar în format broşat. 

- Întocmirea listelor de publicaţii şi a proiectelor
care vor fi înaintate pentru subvenţii la Autoritatea

Naţională de Cercetare Ştiinţifică, respectiv, Admi-
nistraţia Fondului Cultural Naţional. 

- Menţinerea ritmului de apariţie a periodicelor. 
Dorim să reluăm seria întâlnirilor operative cu

redactorii revistelor din cadrul institutelor pentru
eliminarea din start a manuscriselor neîngrijite, par-
ţial redactate şi corectate, deoarece, în aceste con-
diţii, pe lângă întârzieri, munca redactorilor şi teh-
noredactorilor noştri dublează fără sens o activitate
care altfel este retribuită de către institute. Se va
urmări primirea manuscriselor cu viza „Bun de
tipar” încă din faza de predare şi, pentru economie
şi operativitate, acordarea unui singur rând de
pagini pentru corectură.

- Reducerea perioadei dintre fazele de editare şi
chiar reducerea costurilor – obiectiv care se reali -
zează prin producţia proprie la tipografia din editură.

- O colaborare mai intensă cu membrii Consiliu-
lui editorial, desemnaţi de către Secţiile Academiei,
dar şi cu membrii secţiilor, preşedinţii colegiilor de
redacţie, directorii institutelor Academiei, pentru
sprijinirea în realizarea programului editorial care,
într-o proporţie însemnată, reprezintă programul de
cercetare şi publicaţii din sistemul academic.

- Reluarea seriilor de lansări de carte, întâlniri
cu autorii. În legătură cu acest aspect, menţionăm
că am deschis un spaţiu de expunere permanentă şi
vânzare a cărţilor şi revistelor în incinta Editurii
Academiei, care va sprijini difuzarea, fără a suplini
însă un spaţiu special destinat acestui scop, şi
anume o librărie.

- Promovarea prin anunţuri pe internet a lucrări-
lor importante, lansări de carte şi expoziţii la care
editura va participa periodic.

- Redactorii şi tehnoredactorii au fost cooptaţi
în promovarea lucrărilor la fiecare ediţie a târguri-
lor naţionale, cu prilejul lansărilor organizate la
sediul Editurii sau al Academiei. Am iniţiat de mai
mulţi ani un program de prospectare a cererii de
carte, de atragere a autorilor în programul editorial,
prin oferta detaliată şi de ansamblu a capacităţilor
proprii de producţie, care asigură competitivitate şi
profesionalism în orice fază. 
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Sunt puţini cei care au cercetat viaţa lui N.N.
Constantinescu, a cărui activitate s-a desfăşurat de-a
lungul unei epoci dramatice. Provenind dintr-o fa -
milie modestă, acesta a urmat Şcoala primară nr. 30,
apoi Liceul Comercial „Nicolae Bălcescu” în Bucu-
reşti. După absolvirea liceului în 1938, s-a înscris la
Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale
din Bucureşti, unde a frecventat secţiile: ştiinţe eco-
nomice, financiare, sociale; economie publică; eco-
nomie particulară, obţinându-şi licenţa în iunie
1942. Pentru a respecta adevărul istoric, am folosit
pro priile mărturii ale profesorului.

„De anii fragezi de şcoală mă leagă amintiri
dintre cele mai scumpe. La Şcoala Primară nr. 30,
din Str. Monetăriei, lângă Biserica Mavrogheni,
prima lecţie ascultată a fost în faţa mormântului
marelui Heliade Rădulescu, primul preşedinte al
Academiei Române. Figura lui ne-a fost atât de viu
evocată de preot, încât atunci am avut impresia că,
în numele neamului, ni se spunea: iubiţi-vă ţara ca
pe ochii din cap, învăţaţi să o ridicaţi şi să vă ridi-
caţi cât mai sus, cultivaţi limba românească”.1

După absolvirea Academiei Comerciale, a lucrat
câteva luni la Fabrica de Pulbere „Dudeşti” din
Bucureşti. În anul 1942 a fost încorporat în armată şi
trimis la Şcoala de ofiţeri de rezervă Galaţi, apoi în
1943 la Ploieşti. În mai 1944 a fost trimis pe front cu
Regimentul 10 Infanterie, având gradul de subloco-
tenent. După câteva luni a  fost luat prizonier de că -
tre armata sovietică. Armistiţiul încheiat la 12 sep-
tembrie 1944 reprezenta actul de cedare a Americii
şi Marii Britanii în faţa Rusiei sovietice. 

„În mod oficial, de drept şi de fapt, Statele Unite
autorizau efectiv Rusia să ocupe, să administreze şi
să deţină controlul asupra României în numele alia-
ţilor. Cuvântul «sovietic» devenise sinonim cu
«aliat», cel puţin în ceea ce privea România.” 2

Destinul lui N.N. Constantinescu a căpătat, în
noile împrejurări, o altă direcţie. 

„Regimentul meu a primit ordin, în seara zilei de
23 august 1944, să se pregătească de luptă pentru
eliberarea Transilvaniei de sub ocupaţie, urmând să
fim inspectaţi în acest sens. Inspecţia a avut loc
către mijlocul lui octombrie 1944. În faţa regimen-
tului, pe izlazul din comuna Porceşti, judeţul Ro -
man, o comisie de ofiţeri superiori de stat major, în
numele Comandantului Suprem şi al Marelui Stat
Major, ne-a comunicat la sfârşitul inspecţiei că
apre cierea ei faţă de comportamentul trupelor din
care făceam parte era excelent şi trebuia să fim gata
pentru traversarea trecătorilor către Transilvania,
dar pentru că luptele urmau să fie foarte grele, iar
armamentul nostru cică ar fi fost învechit, urma să
primim de la noii aliaţi sovietici armament nou. În
acest scop, trebuia să predăm în acea după-amiază
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armamentul nostru «vechi» noilor aliaţi, urmând ca
aceştia să ne pună la dispoziţie armamentul nou.
După aceea, am fost trimişi la masă în comuna Por-
ceşti, acolo ofiţerii i-au cerut comandantului de
regiment să ia legătura cu Bucureştiul, Ministerul
de Război şi Marele Stat Major, pentru a întreba
dacă ordinul primit era din partea Comandantului
Suprem, care era Regele. I s-a răspuns că da, şi noi
trebuie să-l executăm. În aceeaşi seară, numeroase
autocamioane sovietice, pline cu soldaţi, au ridicat
armamentul ce-l aveam şi au spus că armamentul
nou se află în gara Nicolina la Iaşi, unde să ne
ducem cât mai repede şi să-l luăm. După o nouă
întrebare la Bucureşti, tot regimentul a mărşăluit, a
doua zi dimineaţa, către Iaşi. Ajunşi acolo, am fost
cazaţi noi, ofiţerii, în interiorul Mânăstirii Galata,
iar soldaţii, în corturi aşezate în jurul mânăstirii.
Ofiţerii sovietici, care erau acolo, ne-au amânat de
la o zi la alta aşa-zisa dotare a noastră cu armament
nou. În ajunul zilei de 1 noiembrie 1944 (deci la
peste o lună de la semnarea armistiţiului din 12 sep-
tembrie 1944), am fost conduşi sub pază straşnică
«po piati» (încolonaţi câte cinci, cum avea să tra-
ducă cineva) în gara Iaşi, ca să mergem la Chişi-
nău, pentru a primi armamentul nou. Odată îmbar-
caţi, împotriva voinţei noastre, în vagoane de marfă
sovietice, câte 40 într-un vagon, trenul nu a mai
făcut haltă decât la Moghilev, în Ucraina. 

Drumul a durat 19 zile, după care am fost
debarcaţi la Greazovăţ, la nord de Leningrad, în
tundră, unde lumina zilei nu dura nici măcar o oră.
Fiind internaţi acolo în lagăr, s-a constituit o dele-
gaţie de ofiţeri ai regimentului meu, în frunte cu
colonelul – delegaţie din care făceam parte ca
sublocotenent – şi care s-a prezentat la comandan-
tul sovietic al lagărului, protestând că prin neade-
văruri, după armistiţiu, am fost transformaţi din
aliaţi în prizonieri. Ni s-a răspuns că eram conside-
raţi în continuare aliaţi, dar că armamentul nou ne
va putea fi pus la dispoziţie abia peste o lună-două
în oraşul Gorki, de unde ne vom întoarce în ţară, ca
să luptăm pentru eliberarea completă a Transilva-
niei. Aşa au decurs lucrurile până când am fost
transferaţi în lagărele de la Monastirskoie şi Oran-
kievo, iar apoi la Krasnogorsk. Acolo am fost ţinuţi,
aproape cinci ani, cu statut clar de prizonieri de
război. Experienţa de prizonier, de la vârsta de 24 la
29 de ani, a fost dură. Atunci, însă, am observat şi
traiul dus de cetăţenii sovietici din localităţile prin
care am trecut. Era foarte greu, din cauza războiu-

lui, iar uneori lipsa de alimente era la fel sau mai
mare decât în rândurile prizonierilor.”3

Departe de ţară, N.N. Constantinescu nu a avut
o altă soluţie în afara colaborării cu sovieticii, con-
sideraţi aliaţii României.

„În anii 1945–1946, am urmat Şcoala Superioară
Antifascistă din Krasnogorsk, URRS. Activitatea
didactică am început-o în anul 1947, în Uniunea
Sovietică, fiind prizonier, ca responsabil şi, totodată,
lector la Şcoala Antifascistă – cu durata de 3 luni şi
jumătate – organizată de Comitetul antifascist al
sectorului român din lagărul de prizonieri nr. 27. În
cadrul acestei şcoli, timp de peste un an, am predat
lecţiile de economie politică şi aproximativ jumătate
din lecţiile privind istoria P.C.U.S. În perioada
decembrie 1944–decembrie 1948 am ţinut, de ase-
menea, un şir de conferinţe cu teme politice şi eco-
nomice în faţa prizonierilor români din lagărele 74
şi 27, ca şi un număr de referate în cercurile de stu-
dii ale prizonierilor români din lagărul nr. 27 (asu-
pra lucrărilor: Imperialismul, stadiul cel mai înalt
al capitalismului, Marxismul şi ches tiunea naţiona-
lă, Marele război de apărare a pa triei etc.). În
perioada 1945 decembrie–1948, am scris şi publi-
cat în ziarul central al prizonierilor români din
URRS, Graiul Liber, peste 20 de articole economice,
politice, sociale. În anii 1947 şi 1948 am fost redac-
tor la ziarul Graiul Liber (URRS)”.4

Întors în ţară, a aflat de arestarea tatălui său. Nu
a fost deloc uşor să poarte această povară.5 În
februarie 1949 a fost numit şef de secţie în cadrul
Consiliului General de conducere a ARLUS. O lună
mai târziu, în martie, a fost numit şef de lucrări, iar
din octombrie acelaşi an, conferenţiar la Catedra de  
economie politică la Institutul de Ştiinţe Economice
„V. I. Lenin” din Bucureşti, unde a predat Cursul de
economie politică, avându-l ca şef de catedră pe Ale-
xandru Bârlădeanu. Atacurile la adresa sa au început
încă de atunci. Arestarea tatălui său îl apăsa cu sigu-
ranţă şi se temea să nu fie şi el ridicat de organele de
securitate. 

Dispunem de un raport care susţine această
atmosferă duşmănoasă faţă de profesorul N.N. Con-
stantinescu din timpul acelor ani:

,,Constantinescu Nicolae e salariat al Consiliu-
lui General ARLUS din luna februarie sau martie
1950. Reîntors din U.R.S.S., unde a fost prizonier, el
nu a fost repartizat nicăieri în muncă şi a rămas
fără vreun serviciu luni de zile. La propunerea tov.
Clara Cuşmir, având în vedere calităţile lui de «bun
redactor»6 şi om «cu pregătire teoretică serioasă»,90



a fost primit în cadrele ARLUS-ului. Până în vara
anului 1950 a lucrat foarte bine. A dat un real aju-
tor în munca secţiei de Propagandă şi agitaţie. În
această perioadă, primind sarcina de a lucra în -
tr-un colectiv care pregătea expoziţia de la Mos -
cova, el n-a mai venit luni de zile pe la ARLUS.
După terminarea expoziţiei, el a rămas cu o serie de
«sarcini de lichidare», după aceea au fost examene
de trecere la facultate, iar după aceea a primit «o
serie de sarcini din partea C.C.P.M.R.» – şi, în felul
acesta, nu a mai lucrat nimic sau aproape nimic nici
în ultimele luni ale anului 1950...”7

Între anii 1951–1953, a fost şi director de studii,
adjunct la Institutul de Ştiinţe Economice din Bucu-
reşti. În aceeaşi perioadă (1952–1953), pe baza unui
ordin al Ministerului Învăţământului, a ţinut, în cali-
tate de conferenţiar şi conducător de seminar, cursu-
rile speciale (de doi ani şi jumătate), organizate de
Ministerul Învăţământului pentru ridicarea califică-
rii cadrelor didactice din Bucureşti, care predau eco-
nomia politică în învăţământul superior. La aceste
cursuri, a predat mai mult de jumătate din totalul 
lecţiilor (conducătorul cursurilor a fost profesorul
sovietic A.N. Ostrogski). În vara anului 1942 a
lucrat în calitate de conferenţiar şi a condus o grupă
de seminar la cursurile „de ridicarea calificării”,
organizate de Ministerul Învăţământului pentru
cadrele didactice care predau economia politică în
învăţământul superior din provincie. De asemenea,
în perioada 1949–1954, a susţinut numeroase lecţii
de economie politică la următoarele instituţii: Şcoala
Centrală a CC al UTM, şcolile Comitetului Orăşe-
nesc U.T.M., Şcoala de ziarişti, Şcoala Centrală a
CGM, Şcoala Centrală a ARLUS, Şcoala Specială
pentru Comerţ Exterior etc. În toamna anului 1954,
a fost transferat la Catedra de istoria economiei
naţionale, ocupând funcţia de şef de catedră. 

În noiembrie 1956, a fost numit şef al Secţiei de
istoria economiei naţionale şi istoria gândirii econo-
mice, din cadrul Institutului de Cercetări Econo mice
al Academiei Române. În această calitate, a în dru -
mat activitatea de cercetare ştiinţifică a membrilor
secţiei, în vederea elaborării unei lucrări ample: Tra-
tatul de Istorie  a economiei naţionale; în cadrul
secţiei menţionate, a elaborat şi alte lucrări.

În noiembrie 1957 a fost trimis de Academia
Română la Consfătuirea ştiinţifică a economiştilor
din ţările socialiste, care a avut loc la Moscova.
Organizarea acesteia a fost iniţiată de Academia de
Ştiinţe a URRS. La această consfătuire ştiinţifică,
N.N. Constantinescu a prezentat o comunicare cu

tema Industrializarea R.P.R., care a fost publicată în
re vista sovietică „Voprosî Ekonomiki” nr. 2/1958. 

La Consfătuirea ştiinţifică de la Moscova, a par-
ticipat la discutarea lucrării colective Sistemul
socialist al economiei mondiale, scrisă de econo-
mişti din ţările socialiste (capitolul din lucrare pri-
vind România a fost scris de N.N. Constantinescu),
precum şi la dezbaterile privind publicarea manua-
lului de economie politică (ediţia a III-a), elaborat
de Institutul Economic al Academiei URRS.8

La 22 aprilie 1959, Prezidiul Academiei RPR l-a
numit membru în Comisia pentru coordonarea pro-
blemelor economice din Tratatul de Istoria Româ-
niei, volumul III. Din toamna anului 1960 a fost
numit membru al comitetului de redacţie ce coordona
volumele IV şi V ale Tratatului de Istoria României.
A făcut parte, de asemenea, din Comitetul general de
redacţie al volumului de documente, intitulat Docu-
mente privitoare la istoria economică a României.

Din octombrie 1962, pe baza unei hotărâri a
Biroului Prezidiului Academiei R.P.R., a fost numit
redactor responsabil adjunct al volumului VI al Tra-
tatului de Istoria României (1917–1944).

La 1 iunie 1964, printr-un ordin semnat de mi -
nistrul Învăţământului, N.N. Constantinescu a fost
numit şeful Catedrei  de economie politică din ca -
drul ISEP.  Lucrările, studiile şi articolele ştiinţifice
pe care le-a publicat până la acea dată tratează pro-
bleme din diverse domenii: teoria economică, istoria
econo mică a României, construirea socialismului în
R.P.R., economia contemporană a ţărilor capitaliste.
O parte dintre lucrările sale au fost prezentate la
sesiuni ştiinţifice, altele au fost publicate  în limbile
rusă, franceză, germană, maghiară, gruzină.

Timp de 25 de ani, N.N. Constantinescu a avut o
prodigioasă activitate ştiinţifică şi didactică la Acade-
mia de Studii Economice din Bucureşti. Activitatea sa
ştiinţifică şi publicistă însumează 200 de titluri. Din-
tre lucrările din domeniul economiei, amintim:
România’s industrial al development, Editura Meri-
diane, 1971; Problema contradicţiei în economia
socialistă, Editura Politică, 1973; La cooperation
èconomique et industrielle entre la Roumanie et les
pays ouest-èuropéens, în volumul „III – emetable
ronde est-ouest. Les acords intereuropéens de coopé-
rations économique, industrielle et tehnique”, Bru-
xelles, 1969; Leninskie idei o kompleksnom raybitie
soţialististiceskoi ekonomiki i ih tvorceskoe primene-
nie v Rumînii, Moscova, 1970, editată în culegere de
C.A.E.R.; Sistemul ştiinţelor economice şi însemnă-
tatea lui practică, Editura Forum; Conştiinţa econo- 91



mică socialistă, Editorium, 1973; Contribuţii la dez-
baterea problemelor teoretice ale economiei socia -
liste, Editura Politică, 1970–1971; Economie politică,
două volume, curs pentru studenţi economişti, la care
este redactor responsabil şi coautor: vol. I Formaţiile
presocialiste, 1972, vol. II Socialismul, 1973, ambele
apărute la Editura Didactică şi Pegagogică. 

O mare parte a economiştilor români formaţi
după 1949, precum şi cea mai mare parte a cadrelor
didactice universitare şi a cercetătorilor ştiinţifici
economişti, au fost studenţi ai profesorului dr. doc.
N.N. Constantinescu. 

Numeroşi alţi specialişti din economie, ştiinţă,
învăţământ au beneficiat de îndrumările şi sfaturile
sale. În 1973 a apărut Dicţionarul de Economie
Politică, sub coordonarea profesorului dr. doc.
Nicolae N. Constantinescu. De-a lungul anilor, a
pregătit şi a format numeroşi cercetători economişti
prin sistemul doctoratului. Multe din lucrările sale
au fost publicate în limbile franceză, rusă, germană,
engleză etc.  

N.N. Constantinescu a participat la numeroase
reuniuni ştiinţifice internaţionale, fiind cunoscut şi
apreciat nu numai în cercurile ştiinţifice româneşti,
ci şi peste hotare. Nenumăratele recenzii şi nume-
roasele referiri la lucrările sale confirmă acest  lucru. 

Profesorul N.N. Constantinescu a elaborat şi
a publicat  un volum impresionant de manuale,
cursuri etc. Documentele de arhivă scot la lumină
controlul politic al programelor disciplinei de eco-
nomie politică. 

Prestigiul în ţară şi străinătate au făcut posibilă
alegerea sa, în 1974, ca profesor invitat la Institutul
de Dezvoltare Economică al Băncii Mondiale
(BIRD). 

În evoluţia sa intelectuală, distingem două etape
fundamentale. O primă etapă până în 1974, perioadă
de acumulare, în care face şi multe aprecieri asupra
regimului comunist, şi a doua etapă, cea mai prodi-
gioasă, ce cuprinde activitatea  până la sfârşitul vie-
ţii, când a elaborat şi cele mai importante lucrări şti-
inţifice ale sale din domeniul economiei: Economia
protecţiei mediului natural (1976); Teoria valorii
muncă şi lumea contemporană (1984); Metodă şi
tehnică în ştiinţa economică (1986); Populaţie, isto-
rie, economie (1988); Acumularea primitivă a capi-
talului în România (1991); Dileme ale tranziţiei la
economia de piaţă (1992); Principiul ecologic în şti-
inţa economică (1993); Reforma economică în folo-
sul cui? (1993); Reformă şi redresare economică
(1995); Învăţămintele tranziţiei economice în Româ-

nia (1997) ş.a. A coordonat apariţia unor lucrări în
care a fost şi coautor: Consecinţele economice şi
sociale ale cursei înarmărilor (1982); Istoria eco-
nomică a României de la origini până la cel de-al
Doilea Război Mondial (1997, cu ediţii în limbile
engleză şi franceză). 

Profesorul Constantinescu a fost director al cole-
giului de redacţie al revistei „Revue Roumaine des
Sciences Economiques” („Romanian Economic
Review”), preşedinte al Asociaţiei Române de Mana-
gement Ecologic şi Dezvoltare Durabilă, fondator şi
preşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor
din România, fellow la Institutul de Dezvoltare Eco-
nomică din Washington, membru corespondent al
Academiei Regale a Doctorilor din Spania, doctor
honoris causa al universităţilor din Chişinău, Craio-
va, Oradea, Sibiu, Timişoara, membru corespondent
(1 martie 1974) şi membru titular (22 ianuarie 1990)
al Academiei Române, secretar general al Academiei
Române (2 februarie1990–18 ianuarie 1994), preşe-
dinte al Secţiei de ştiinţe economice, juridice şi
sociologie a Academiei Române (1992–2000); a sus-
ţinut Discursul de recepţie Principiul ecologic în şti-
inţa economică (24 martie 1993).9

Fără cunoaşterea operei lui N.N. Constantinescu
nu se poate înţelege istoria ultimei jumătăţi a seco-
lului al XX-lea. Destinul său a fost strâns legat de
această perioadă istorică.

note
1 Academicianul N.N.Constantinescu, 80 de ani, Editura Eco-

nomică, Bucureşti, p. 76.2 R.H. Markham, România sub jugul sovietic, Fundaţia Aca-
demia Civică, Bucureşti, 1996, p. 108.3 Op.cit. pp. 81–82.4 Arhiva ASE, Dosar nr. 107, f. 450.5 Tatăl său a fost mecanic, apoi agent al fostei Siguranţe a sta-
tului din perioada interbelică, fapt pentru care a fost arestat şi con-
damnat la zece ani închisoare, pe care i-a executat între anii
1946–1955 (Arhiva ASE). 6 În perioada prizonieratului, a fost redactor al ziarului „Gra-
iul Liber“, ce se distribuia soldaţilor români din batalionul „Tudor
Vla di mirescu”. A reuşit să înveţe foarte bine limba rusă. Mai târziu,
a devenit translator al consilierilor sovietici din ISEP.7 Arhiva ASE, Dosar nr. 107, f.f. 33/36.8 Darea de seamă asupra luării de cuvânt a lui N.N. Constan-
tinescu la consfătuire a fost publicată în revista „Voprosî Ekono-
miki“ nr. 12/1957 şi, de asemenea, a fost menţionată în ziarul
„Pravda“ din 5 decembrie 1957 şi în ziarul „Scînteia“.9 Nemuritorii. Academicieni români (coord. Ioan Ivanici,
Paraschiv Marcu), Bucureşti, 1995; Academicianul Nicolae N.
Constantinescu. 80 de ani. O viaţă dedicată ştiinţei şi şcolii româ-
neşti, Editura Economică, Bucureşti, 2000.92
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laurenţiu mircea popescu 
(1944–2015)

In memoriam

În ziua de 3 august 2015, s-a stins din viaţă
medicul laurenţiu mircea popescu, membru titu-
lar al Academiei Române.

Născut la 15 aprilie 1944 la Câmpulung Muscel,
judeţul Argeş, Laurenţiu Mircea Popescu a absolvit
cursurile Facultăţii de Medicină Generală din
Bucureşti în anul 1967, iar în anul 1972 a obţinut
doctoratul în ştiinţe medicale, după care a urmat
cursuri de specializare în Olanda şi SUA. A parcurs
toate treptele ierarhiei universitare, ajungând profe-
sor la Catedra de biologie celulară şi histologie,
apoi rector al Facultăţii de Medicină şi Farmacie
„Carol Davila” şi director al Institutului Naţional
„Victor Babeş”.

De-a lungul anilor, a susţinut o intensă activitate
de cercetare, ale cărei rezultate sunt recunoscute pe
plan naţional şi internaţional. Astfel, folosind me -
tode citochimice, ultra-structurale şi de microana -
liză cu Raze X, a demonstrat în premieră mondială
rolul fundamental al reticulului sarcoplastic în
reglarea de dependenţă de calciu a contracţiei mus-
culaturii netede. Dintre contribuţiile sale, mai
reţinem pe cele privind contracţia muşchiului
cardiac şi mecanismele de apărare imună. Inves -
tigaţiile histologice asupra leziunilor miocar dice din
ischemia cardiacă l-au condus la indicarea des -
chizătorilor de canale de potasiu ca o posibilă profi-
laxie a leziunilor produse de procesele ischemice-
reperfuzie miocardică. 

În ultimii ani, Laurenţiu Mircea Popescu a coor-
donat echipa de specialişti de la Institutul Naţional
„Victor Babeş”, care a studiat, cu rezultate apre -
ciate ca revoluţionare, rolul telocitelor în regenera-
rea inimii. 

Realizările cercetărilor sale sunt concretizate în
aproximativ 200 de lucrări, studii, articole, rapoarte,
manuale, scrise singur sau în colaborare cu alţi
specialişti, dintre care peste 800 apărute peste
hotare. Menţionăm dintre acestea: Influenţa siste-
mului nervos central în fibrinoliză, Biologia
celulară, Ultrastructural Distribution of Calcium in
Striated Muscle, Histologie medicală, Tratat de

medicină internă. Bolile cardiovasculare, Effects of
Protein Kinase C Inhibitors of Viral Entry and
Infectivity.

Ca recunoaştere a meritelor sale ştiinţifice, Lau-
renţiu Mircea Popescu a fost ales membru cores-
pondent al Academiei Române în anul 1995, iar în
2001 a fost titularizat. I s-a decernat Premiul „Vic-
tor Babeş” (1991) şi a îndeplinit, pentru un timp,
funcţia de preşedinte al Secţiei de ştiinţe medicale.
De asemenea, a fost ales vicepreşedinte al Acade-
miei de Ştiinţe Medicale din România, membru al
Academiei Polone de Ştiinţe Medicale, al Asociaţiei
Americane de Ştiinţe Avansate şi al Academiei de
Ştiinţe din New York. A fost distins cu Medalia de
Argint a Academiei din Paris, Universitatea „René
Descartes”.

Odată cu plecarea spre veşnicie a aca demi -
cianului Laurenţiu Mircea Popescu, comunitatea
academică medicală pierde pe unul dintre
prestigioşii săi reprezentanţi, ale cărui contribuţii
sunt înscrise în istoria ştiinţei, un om de o aleasă
cultură generală, înzestrat cu acel l’esprit de finesse
în cea mai valoroasă tradiţie a slujitorilor lui
Esculap.



Septembrie
1 septembrie: Acad. ionel-Valentin Vlad, pre-

şedintele Academiei române, a înmânat diploma
„Honoris causa” academicianului Anton Zeilin-
ger, preşedintele Academiei de ştiinţe din Austria.

1–4 septembrie: În Aula Academiei Române
s-au deschis lucrările conferinţei internaţionale
de macro- şi nanofotonică „romopto 2015”, aflată
la cea de-a XI-a ediţie. Desfăşurată în anul 2015,
declarat  Anul Internaţional al Luminii de Adunarea
Generală a Naţiunilor Unite, manifestarea a fost
organizată de Secţia de ştiinţe fizice a Academiei
Române, Institutul Naţional de Fizica Laserilor,
Plasmei şi Radiaţiilor Măgurele, Facultatea de Fi -
zică a Universităţii din Bucureşti, Universitatea
„Politehnica” din Bucureşti, Societatea Română de
Fizică şi Asociaţia studenţească INFLPR, afiliată la
Optical Society of America. Eveniment ştiinţific de
amplu ecou naţional şi internaţional, conferinţa a
fost deschisă de acad. Ionel-Valentin Vlad, preşe-
dintele Academiei Române, şi a avut ca invitat spe-
cial pe prof. Ştefan Hell, savant de origine română,
membru de onoare al Academiei Române, laureat
pentru chimie  al Premiului Nobel pe anul 2014, dar
şi alte personalităţi ştiinţifice din ţară şi de peste ho -
tare. Prezent la deschidere, domnul Klaus Iohannis,
preşedintele României, a avut o alocu ţiune  în care a
subliniat că  „cercetarea şi educaţia sunt şansa pe
care România o are. Şansa unui viitor pe care nu
avem voie să-l ratăm… Avem un potenţial intelec-
tual uriaş, resurse de ingeniozitate şi ambiţie, capa-
citate creativă şi profesionişti de excepţie în ţară şi
în diaspora. România are toate condiţiile să iasă din
decalajul perpetuu şi să îşi construiască propriul
loc în peisajul european şi global al cercetării. Sun-
tem cu toţii datori să onorăm acest potenţial”. În
acest sens, preşedintele României a propus trei teme
de reflecţie: prioritizarea reală a sectorului cerceta-
re-devoltare-inovare; instituirea unui climat de inte-
gritate, predictibilitate şi transparenţă decizională şi
întărirea legăturii între educaţie şi cercetare-inovare.

Prezent la lucrările Conferinţei, prof. Ştefan
Hell, membru de onoare al Academiei Române,
laureat al Premiului Nobel pentru chimie în anul

2014, a susţinut în plen comunicarea Optical Mi -
croscopy: the resolution revolution, o sinteză a cer-
cetărilor sale în domeniul microscopiei, care au
ajuns la performanţa unor rezoluţii de ordinul
nanometrilor. Timp de patru zile, participanţii au
avut prilejul de a întreţine un deosebit de folositor
schimb de idei şi experienţă şi să discute despre
perspectivele care se deschid atât din punct de ve -
dere teoretic, cât şi din cel al posibilelor aplicaţii. 

8 septembrie: Sala de consiliu a Academiei
Române a găzduit Sesiunea ştiinţifică cu tema
„experienţa tranziţiei la economia de piaţă în
românia”, organizată de Comisia de istorie econo-
mică şi istoria gândirii economice a Secţiei de şti inţe
economice, juridice şi sociologie. În deschidere,
prof. Gheorghe Zaman, membru corespondent al
Academiei Române, a prezentat Experienţa tranzi-
ţiei la economia de piaţă în România (1990–2015). 

În continuare, au susţinut comunicări:
- prof. Valentina Vasile – Impactul tranziţiei asu-

pra pieţii de muncă în România; 
- prof. Steliana Sandu – Tendinţe în activitatea

de CDI în perioada de tranziţie; 
- prof. George Georgescu – Provocări în pe -

rioada de tranziţie la economia de piaţă din Româ-
nia – datoria externă; 

- dr. Daniela Antonescu – Dezvoltarea econo -
mică regională în România în perioada tranziţiei;

- prof. Florin Pavelescu – Dinamica economică
a României în perioada primei tranziţii la economia
de piaţă (1860–1914).

11–13 septembrie: La Sinaia au avut loc lucră-
rile Workshop-ului cu tema „errAre 20115”:
errors by Humans and machines in multimedia,
multimodal and multilingual data processing.
Evenimentul a fost organizat de Institutul de Cerce-
tări pentru Inteligenţă Artificială „Mihai Drăgă -
nescu” şi Biroul de Protocol ale Academiei Române,
în colaborare cu Universitatea „Al. Ioan Cuza”, In -
stitute for Multilingual & Multimedia Information,
Laboratoire d’Informatique pour Mécanique et les
Sciance de l’Ingéneure. Manifestarea s-a înscris în
seria de evenimente din aria tematică a Conferinţei
INTERSPEECH de interes ştiinţific maxim pentru
specialiştii în studiul vorbirii (informatică, lingvis -
tică computaţională, psihologie experimentală ş.a.).
Tematica principală a lucrărilor a avut în vedere
mul titudinea diversificată a fenomenelor din limba-
jul natural, prezente în domenii ca „variabilitate
lingvis  tică” sau „ambiguitate”, iar în altele etiche -
tate ca „erori de procesare”. Identificarea şi clasifi-94
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carea lor unitară, urmată de operaţiunea similară
aplicată surselor conduc, implicit, la creşterea cali-
tăţii comunicării dintre om şi ma şină.  

17–18 septembrie: La împlinirea a 25 de ani de
la înfiinţare, Societatea Română de Biochimie şi
Biologie Moleculară şi Institutul de Biochimie al
Academiei Române au organizat o conferinţă cu
tema „25 de ani de promovare a ştiinţelor vieţii la
nivel molecular în românia”. 

Au avut alocuţiuni: acad. Bogdan Simionescu,
vicepreşedinte al Academiei Ro mâne; acad. Maya
Simionescu, preşedintele Secţiei de ştiinţe biologice
a Academiei Române; dr. Şte fana Petrescu, directo-
rul Institutului de Biochimie al Academiei Ro mâne
şi preşedinte RSBMB; prof. Carmen Socaciu, vice-
preşedinte RSBMB. Lucrările s-au desfăşurat pe trei
secţiuni: Ştiinţa proteinelor, Biochimie şi medicină
moleculară şi Nanostructuri şi aplicaţii biomedicale.
În acest cadru, a avut loc şi workshop-ul cu tema
Virologia moleculară şi provocările clinice în trata-
mentul hepatitelor.

21 septembrie: În Aula Academiei Române s-a
desfăşurat conferinţa internaţională de criptolo-
gie, eveniment organizat de Serviciul de Informaţii
Externe (SIE) şi Academia Română. În cuvântul său
inaugural, acad. Ionel Valentin Vlad, preşedintele
Academiei Române, a subliniat că „nu poţi să faci un
cifru care să fie perfect, dar poţi să-l faci aşa de com-
plicat încât cel care doreşte să-l descifreze să aibă
nevoie de eforturi mari, de sume foarte mari de bani
şi de un timp îndelungat. Or, problema se pune între
timpul îndelungat în care poţi să ajungi la informaţia
respectivă şi durata de viaţă a informaţiei”. Teodor
Meleşcanu, fostul director SIE, a subliniat impor tanţa
acestei prime manifestări, pentru ca să se prevină
situaţia în care mesajele care afectează direct statul
român să poată fi interceptate, sau să se prevină un
posibil atac cibernetic. În acest sens, Teodor Meleş-
canu a subliniat: „Fiecare încearcă să găsească un
echilibru de aur între a asigura respectarea vieţii pri-
vate a celor care folosesc serviciile şi necesitatea…
de a colabora pentru prevenirea unor atacuri tero -
riste sau de alt tip, atacuri cibernetice şi altele”.

28 septembrie: În cadrul unei ceremonii desfă-
şurate în Sala de Prezidiu, acad. ionel-Valentin
Vlad, preşedintele Academiei române, şi eS
François Saint-paul, ambasadorul Franţei la
Bucureşti, au semnat o convenţie de parteneriat
ştiinţific în care sunt consemnate două principale
direcţii de colaborare: seminarii tematice susţinute

de personalităţi ale ştiinţei din Franţa şi studii doc-
torale în cotutelă. 

În Aula Academiei Române s-a desfăşurat primul
seminar din cadrul parteneriatului ştiinţific semnat
între Academia Română şi Franţa, în cadrul căruia
prof. Gilles Boeuf de la Universitatea „Pierre et
Marie Curie“ din Paris a susţinut conferinţa Adap-
tări ale biodiversităţii la schimbările climatice. A
urmat răspunsul Adaptări ale biodiversităţii la schim -
bările climatice susţinut de prof. Dumitru Murariu,
membru corespondent al Academiei Române. 

29 septembrie: Aula Academiei Române a găz-
duit conferinţa de închidere a proiectului „rutede excelenţă academică în cercetarea doctorală şipostdoctorală – reAd”. După alocuţiunea de des-
chidere a academicianului Cristian Hera, vicepreşe-
dinte al Academiei Române, acad. Păun Ion Otiman
a susţinut comunicarea Cultura depistării şi promo-
vării elitelor academice în România. În continuare,
experţii şi postdoctoranzii au susţinut 11 comuni-
cări, în care s-a apreciat excelenţa lucrărilor confe-
rinţelor, meselor rotunde şi şcolii de vară. 

30 septembrie: Aula Academiei Române a găz-
duit manifestarea ştiinţifică în cadrul căreia dr.enno Aufderheide, secretarul general al Funda-ţiei Alexander von Humboldt, a prezentat pro-gramele de cercetare şi a înmânat premiile aces-tei prestigioase instituţii, care promovează coope-
rarea ştiinţifică de excelenţă între specialiştii ger-
mani şi străini. În programul manifestării, a fost
inclusă şi lansarea volumului On Form and Pattern,
apărut la Editura Academiei Române, care cuprinde
lucrările Simpozionului Humboldt din luna mai a
acestui an. Fundaţia, care poartă numele celui care a
fost considerat „Aristotel şi Columb al epocii sale“,
a sprijinit de-a lungul anilor peste 26 000 de cerce-
tători din 140 de ţări, printre care şi 51 de laureaţi ai
Premiului Nobel. Criteriul de promovare ia în consi-
deraţie cercetători care au avut realizări individuale
de excepţie pe întregul itinerar ştiinţific.

30 septembrie: În Sala de Consiliu a Academiei
Române s-a desfăşurat prima dezbatere din suitacelor dedicate cadrelor didactice pentru transmi-terea informaţiei specifice culturii tradiţionaleromâneşti, iniţiată de acad. Sabina Ispas, directoa-
rea Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin
Brăiloiu” al Academiei Române. Manifestarea,
organizată de Secţia de arte, arhitectură şi audiovi-
zual, a avut ca primă temă de dezbatere  Folclorul
muzical, urmând ca viitoarele două să fie consacra-
te folcloristicii literare şi etnografiei. 95
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Apariţii la Editura Academiei
Scrieri iStorice

ştefan şteFĂneScU 
Volumul – editat sub îngrijirea dr. Bogdan-

Alexandru Halic la împlinirea vârstei de 85 de ani
a academicianului Ştefan Ştefănescu – reuneşte
două dintre operele sale esenţiale consacrate
investigării istoriei autohtone (Istoria românilor
în Evul Mediu şi Istoria românilor în epoca pre-
modernă), cercetări de pionierat asupra demogra-
fiei istorice locale (Demografia, dimensiune a
istoriei) şi evocări ale unor personalităţi mar cante
ale istoriei şi istoriografiei româneşti.

Cartea reprezintă o contribuţie editorială ma -
joră la cunoaşterea operei lui Ştefan Ştefănescu,
unul dintre istoricii români prestigioşi ai zilelor
noastre.

identitAte  şi  GeopoliticĂ 
românii  din  sudul  dunării în  timpul  celui  de-al  doilea război  mondial
ionuţ niStor
Istoria celui de-al Doilea Război Mondial a

suscitat de-a lungul timpului un interes legitim
din partea istoriografiei române, preocupată, atât
în cadrul sintezelor, cât şi al studiilor punctuale,
de aspectele militare, politico-diplomatice şi eco-
nomice ale conflictului. „Marile teme” articulate
în jurul problematicii cedărilor teritoriale, a
dinamicii operaţiunilor, a pierderilor şi contri -
buţiilor la război au lăsat puţin loc unor analize
consacrate poziţiei şi strategiei României faţă de
Balcani, de relaţiile cu statele din zonă şi, mai
ales, din perspectiva studiului de faţă, dedicate
comunităţilor româneşti sud-dunărene.

Analiza elaborată aici urmăreşte firul cro no -
logic şi vizează principalele grupuri de români
din regiune – de la cei aflaţi în zona Macedoniei
istorice la cei din Banatul de Vest şi Timoc, până
la cei din Cadrilater – strămutaţi în 1940 în
Dobrogea de Nord, şi la macedoromânii stabiliţi
în România. 
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leS  GénoiS  et  leS VénitienS  
dAnS  lA  mer  noire 
AUX Xiiie – XiVe SiècleS
G. i.  BrĂtiAnU  
Reunind o sumă de calităţi în tratarea unei

teme de larg interes istoriografic, monografia lui
Gheorghe I. Brătianu a beneficiat de o excelentă
primire din partea criticii de specialitate din ţară
şi străinătate, între cei care şi-au spus cuvântul
despre virtuţile ei numărându-se medievişti de
înaltă competenţă: M. Bloch, E. Byrne, N. Gră-
madă, L. Halphen, N. Iorga, K. Kretschmer, R.S.
Lopez, S. Nyberg, P. Pelliot, S. Reinach, M. Ruf-
fini, W. Silberschmidt, V. Vitale etc.

Vreme de aproape patru decenii, lucrarea lui
Gheorghe Brătianu a re pre zentat principala sin -
teză asupra prezenţei genove zilor în bazinul pon-
tic şi a ambianţei istorice în care s-a produs
impactul lor cu popoarele din zonă: greci, bul-
gari, români, mongoli, caucazieni etc. 

ArtA plASticĂ A GermAnilor 
din  româniA  1945–1989
Gudrun-liane ittU
Lucrarea este a treia şi ultima din seria

dedicată artei etnicilor germani, premergându-i
cărţile: Tradiţie, modernitate şi avangardă în
arta plastică a germanilor din Transilvania la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolu-
lui XX. Reflectate în publicaţii (2008) şi Artişti
plastici germani din România. Între tradiţie,
modernitate şi compromis ideologic. Anii
1930–1944 (2011). Aceasta propune o viziune
sintetică asupra vieţii artistice a germanilor, în
context naţional şi internaţional, analizată dintr-o
perspectivă interdisciplinară, care îmbină me -
todele istoricului de artă cu cele ale sociologului
şi politologului, în timpul aşa-zisului „mare
dezgheţ” ce a permis „întoarcerea acasă” a unor
artişti din Statele Unite şi Occident – fapt reflectat
în cotidienele şi publicaţiile de specialitate ale
vremii.
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ASiStenŢA UrGenŢelor 
cHirUrGicAle din BUcUreşti 
certitudini şi speranţe
mircea BeUrAn
Benone dUŢeScU
rodica dUŢeScU-ZĂVoiAnU
Lucrarea – un studiu ştiinţific, original, de ţi nută

academică –  prezintă modul în care s-a constituit,
organizat şi dezvoltat unul dintre sistemele cele mai
dinamice şi spectaculoase ale asistenţei medicale
moderne româneşti: sistemul de asistenţă medico-
chirurgicală de urgenţă.

Autorii au circumscris tema analizei fenomenului
la Bucureşti, deoarece în Bucureşti, constituirea şi
dezvoltarea acestui sistem a fost prioritar şi a anga-
jat, în decursul a peste un secol de existenţă,  remar-
cabile personalităţi ale chirurgiei româneşti, a anga-
jat diverse orientări, dezbateri politice în problemă şi,
adesea, eforturi economice deosebite.

proprietAteA  indUStriAlĂ  
şi mArketinGUl  prodUcŢiei 
intelectUAle
Victor iAncU
Lucrarea reprezintă o premieră în context

naţional, propunând o analiză a rolului pe care pro-
prietatea intelectuală, sub dimensiunea sa mai res-
trânsă, referitoare în principal la brevete, mărci şi
modele/desene industriale (dimensiune cunoscută
sub denumirea de proprietate industrială), îl joacă
în cadrul noii realităţi economice pe care o repre-
zintă piaţa ideilor/cunoaşterii. Este vorba despre o
analiză detaliată a condiţiilor specifice de funcţio-
nare a acestui spaţiu de tranzacţionare, a cărui
existenţă şi funcţionare sunt direct influenţate de
caracteristicile speciale ale „obiectului” tranzacţii-
lor: producţia intelectuală. Aceasta este constituită
din mărci şi brevete, ambele făcând obiectul acti-
vităţii de audit al activelor de proprietate intelec-
tuală. Cartea dezvoltă conceptul de marketing al
producţiilor intelectuale şi factorii care influen -
ţează procesul acestui tip de marketing. 
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- Cuvintele străine inserate în textul în limba ro -
mână se vor culege italic. 

- Se menţionează referinţele despre autori: titlul
ştiinţific, prenumele şi numele de familie ale
autorilor, funcţia, locul de muncă, localitatea, ţara şi
datele de contact (telefon, e-mail etc.). 

- Referinţele bibliografice se scriu  la sfârşitul
articolului, în ordinea citării în text, numerotându-se
cu cifre arabe, urmate de punct.

- Citările se scriu cu caractere italice. Fiecare
citare trebuie să fie însoţită de sursa bibliografică,
obligatoriu, menţionată în lista de referinţe biblio -
grafice.

- Materialul ilustrativ se va prezenta separat de
textul articolului, scanat cu rezoluţia de 300 dpi, alb-
negru cu extensia TIFF, sau se vor prezenta origi-
nalele ilustraţiilor, care vor fi scanate şi prelucrate la
redacţie, după care se vor înapoia sub semnătură,
autorului.

- În cuprinsul articolului se va menţiona locul
unde se va plasa figura sau tabelul, precum şi legen-
da fi gurilor sau titlul tabelului.

- Tabelele trebuie să fie alb-negru fără coloane
evidenţiate cu alte culori.  

De asemenea, dacă există scheme nu trebuie să
aibă evidenţieri în alte culori. 

Dimensiunile unui articol trebuie să fie 5–6
pagini calculator, corp 12 şi 3–4 ilustraţii.

GHid  pentrU  AUtori
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