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O lucrare a lui Picasso în colecţiile B. A. R.
Pablo Ruiz y Picasso a fost andaluz şi 
catalan, spaniol şi francez. Mai mult decât 
orice însă a fost cea mai strălucită 
personalitate artistică a secolului al XX-lea, 
unul dintre marii maeştri ai penelului, care a 
rupt definitiv cu convenţiile stilului iluzionist 
şi figurativ, dominant încă din perioada 
Renaşterii. Aşa cum tablourile cubiste au 
descompus realitatea, şi opera lui Picasso 
este o oglindă care permite urmărirea artei în 
secolul al XX-lea şi, totodată, viaţa 
particulară a artistului. Pânzele lui ne 
amintesc de un jurnal intim care glorifică 
frumuseţea şi eroismul femeilor iubite. 
Optzeci de ani de activitate artistică - 
pictură, sculptură, poezie, desen, grafică, 
ceramică - reflectă multilateralitatea creaţiei 
lui Picasso. Colecţia de desene franceze, 
formată din circa 500 de planşe, sunt, în 
mare parte, donate de către academicianul 
George Oprescu. Piesa de rezistenţă a 
colecţiei o reprezintă pastelul de Pablo 
Picasso, Lola, sora artistului, [1903], grafică 
din perioada academică a artistului.
Maria Dolores Ruiz Picasso, sora lui Pablo 
Picasso, cunoscută ca Lola, s-a născut la

Malaga în 1884 şi a fost modelul feminin 
predilect al artistului pentru portretele sale 
timpurii până la plecarea acestuia la Paris. 
Picasso a avut o relaţie strânsă cu familia şi, 
în particular, cu sora sa, Maria Dolores 
(Lola), pe care a desenat-o în cele mai 
diverse ipostaze, de la cele mai banale, 
vizând activităţile cotidiene ale acesteia, 
până la cele mai semnificative, precum. 
Prima comuniune, dovadă fiind multiplele 
desene şi picturi păstrate în colecţii din 
întreaga lume. în anul 1900, Picasso începe 
să frecventeze localul Els Quatre Gats („La 
patru pisici”) din Barcelona, unde se aduna 
avangarda artistică şi intelectuală din 
capitala Cataluniei şi unde artistul vine în 
contact cu noile idei ale filozofiei nord- 
europene, arta expresionistă, mişcările 
simboliste franceze şi engleze, fiind în 
particular influenţat de Nietzsche şi de 
politica anarhistă. Portretul Loiei pare că a 
absorbit toate aceste influenţe, plus altele 
venite dintr-o experienţă mult mai profundă 
legată de marii maeştri ai artei spaniole, 
precum El Greco, Velasquez şi Goya.

Cătălina Macovei
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Constantin Noica - Cultura si omul tânăr
Nu ne-a întrebat încă nimeni, în 
lumea aceasta, românească, de ce 
suntem atât de mulţi tineri care 
încercăm să facem cultură. Nu ne-a 
întrebat nimeni, şi de aceea ne vom 
pune singuri o asemenea întrebare. 
Un drept care nu ţi se discută e 
câteodată, un drept pe care trebuie 
săţi-l pui singur în discuţie. Şi, dacă 
nu e cazul, poate, ca tineretul 
românesc să spună de-a dreptul ce 
aduce el culturii noastre, e, desigur, 
cazul să se întrebe ce poate aduce 
omul tânăr, în genere, culturii pe 
care o slujeşte. Omul tânăr? lată un 
om tânăr de aiurea, de acum o 
jumătate de veac, acest Maurice 
Barres, rămas mare, poate, numai 
pentru că a avut o tinereţe mare. 
Ce-i definea tinereţea? Geniul 
îndoielii? Setea 
certitudinii?
Şi una, şi cealaltă.
La sfârşitul unei 
cărţi de tinereţe, în 
care năruia totul cu 
amară voluptate,
Barres invoca o 
dogmă, un adevăr 
sau un conducător 
de suflete care să-l 
reasigure de totul.
A fi tânăr reprezintă 
tocmai o asemenea 
pendulare între un 
maximum de 
certitudine şi o 
deplină răsturnare a 
tuturor valorilor. E 
paradoxul 
spiritualităţii tinere 
să întrunească, 
într-o aceeaşi 
conştiinţă de 
cultură, dogmaticul 
şi problematicul.
Cum să
mulţumească pe un 
om cu adevărat 
tânăr valurile 
acestea prea 
relative în care 
crede mai mult de 
circumstanţă, 
lumea
contemporană?
Păi, cum să nu 
pună el în discuţie 
noţiunile, alteori prea rigide, în care 
se înţepeneşte lumea 
contemporană?
O cultură are nevoie, din când 
în când, să fie pusă în discuţie. 
Noţiunile ei se osifică sau încep să 
mucezească; aşa cum s-a 
întâmplat, de pildă, cu noţiunea 
aptă de-a fi atât de rodnică, în fond, 
de umanism. Are sens ca 
umanismul să însemne numai 
întoarcerea la valorile clasice 
(fiindcă în clasicitate se găsea tipul 
de om căutat cândva)? Şi atunci, 
vin spiritele tinere, aşa cum s-au ivit 
în Apus, şi pun zbuciumul lor, 
căutarea lor „umanistă” în cadrele, 
aproape îngheţate, ale conceptelor 
de care o cultură vie nu se poate 
lipsi.
Dar aceeaşi cultură cere alteori 
cadre rigide pentru conţinuturi 
rămase, înăuntrul ei, prea libere. 
„Toate religiile sunt bune”, spune 
omul contemporan; iar în faţa 
acestui relativism se ridică 
încrederea unei largi părţi din tineret

în dogma creştină. „Toate doctrinele 
politice sunt bune, spune omul 
contemporan, dacă omul e bun”. 
Dar, răspunde tineretul, nu sunt 
unele doctrine mai bune tocmai 
pentru că fac pe om mai bun? - şi, 
de aici, dogmatismul acesta, pe 
care spiritul tânăr îl slujeşte.
A sta la capete, a însufleţi prin 
extreme, e, deci, propriu omului 
tânăr. O cultură care n-are circulaţie 
la extreme pierde gustul de viaţă. 
Spiritul tânăr i-l redă. El singur duce 
către acea „cunoaştere la limită”, 
despre care unii cred că e propriu 
culturii occidentale. Şi atunci, nu 
este aceasta o cultură pentru şi 
făcută în mare parte de oameni 
tineri?
Dar nu e tot. Si, de altfel, aceasta se

viitoare, se lasă otrăvit de razele ce 
foloseşte şi se realizează pe sine în 
faptul morţii, este, cu adevărat, 
atunci. Tânărul are setea aceasta 
de-a fi în ordinea spiritului, sete 
care-l duce până în pragul nefiinţei. 
Că nu mai este acţiune aici? Dar 
este acţiune de alt tip decât cea 
care trimite în afară şi se 
obiectivează. De unde criteriul 
acesta că orice act de cultură 
trebuie să ducă la un produs 
cultural? Omul tânăr regăseşte aici 
o notă din esenţa feminităţii, esenţă 
care e tocmai de-a nu produce.
(Şi nu e androginismul acesta, al 
tânărului, o biruinţă în ordinea 
spiritului?) Venus, spunea un 
gânditor, poate fi sculptată dormind; 
e mai ea însăşi, mai aproape de

vocaţia specială de oameni maturi 
şi plini de masculinitate, vocaţie 
care făcea din greci rostitorii şi 
creatorii unor valori trăite, poate, în 
spirit - pe măsura lor, fireşte - şi de 
alte popoare. în orice caz, e vorba 
aici de o trăsătură pe care tânărul, 
conştient sau nu, o întregeşte prin 
androginismul său spiritual.
Un spirit tânăr nu poate concepe 
viaţa ideilor ca simplă „ideologie”, 
adică rostire de idei. El vrea să 
încorporeze idei, să le poarte cu 
sine, şi, de aceea, e mai degrabă 
„ideofor”. Logosul îl interesează, 
fireşte, dar nu numai în măsura în 
care e rostire, ci şi în măsura în care 
e viaţă, deci mutism, tăcere. Cât de 
bine înţelege tânărul tăcerea lui lisus 
în fata lui Filat. „Ce este adevărul?”

M

ştie, aceasta se şi laudă, sau, 
alteori, se impută omului tânăr.
Om tânăr, într-o cultură, e cel care 
înţelege că nu e vorba, acolo, numai 
de un fel de a face, ci şi de un fel 
de-a fi. A crea opere, a produce, a 
înfăptui e enorm. Dar este, pentru 
spirit, totul? Unui tânăr, adică insului 
adânc ancorat în fiinţă, a fi i se pare 
plin de tot atât înţeles şi rost ca şi a 
face. Un poet tânăr e mai mult 
decât un om care face poezii. E un 
ins a cărui celulă e profund 
schimbată de faptul acesta. El nu 
mai poate fi oricum. Şi, de aceea, 
pe treapta cea mai de jos, el trebuie 
să-şi schimbe înfăţişarea exterioară. 
Un filosof tânăr nu va înţelege cum 
poate sluji filozoful alte idealuri 
decât cele pe care el le-a profesat. 
Filosoful? Dar filosoful e Socrate, 
care moare pentru că ţine la 
adevărurile sale.
A muri - este şi acesta un fel de-a fi. 
Iar tânărul va înţelege pe savantul 
care, mai degrabă decât să 
râvnească a face descoperiri

esenţa ei, atunci când doarme.
Dar Apolo - Apolo trebuie să fie 
sculptat treaz, activ, creator, în 
mână măcar cu o liră. Aşa e tot ce 
ţine de masculinitate: productiv şi 
purtând un caracter social. Un 
bărbat trebuie să îmbrace o 
uniformă şi să-şi pună pe piept 
decoraţii. O femeie n-are nevoie 
decât de văluri. Republica franceză 
e personificată de o fată înaltă, cu 
fruntea mare, într-o rochie albă, 
simplă, lungă. Câteodată, are şi o 
diademă, dar atunci artistul e de 
prost-gust. Spiritul feminin este, 
spiritul feminin rămâne în ordinea lui 
a fi. Singur spiritul masculin 
produce, pătrunzând în ordinea lui a 
face. Prin orientarea aceasta, către 
produs şi productivitate, are adesea 
cultura caracterul masculin despre 
care amintea într-un rând Simmel. 
Poate că întreg „miracolul grec” ar 
trebui înţeles aşa: nu drept triumful 
spiritual al singurului popor în stare 
de a plăsmui o cultură, ci drept

întreabă acesta, lisus nu-i poate 
spune ce este adevărul; i-ar fi putut 
cel mult răspunde: „Eu sunt 
adevărul.” Dar Pliat n-ar fi înţeles. 
Pilat era dintre cei care înţeleg pe a 
face, nu pe a fi.
Dacă însă e adevărat că omul tânăr 
râvneşte să întregească pe a face 
prin a fi, atunci tot tineretul care 
face cultură, punând deci accentul 
pe productiv, îşi trădează oare 
misiunea spirituală? Nu şi-o 
trădează cu adevărat; dar 
dovedeşte că a îmbătrânit prea 
devreme. Iar singura sa reabilitare 
cu putinţă este să simtă, alături de 
sine, prezenţa unui tineret care ştie 
să şi tacă. Nu el, tineretul creaţiilor 
timpurii, e tineretul reprezentativ 
pentru o cultură. „Singura sa datorie 
- cum spunea Andre Gide despre 
Narcis - e să se manifeste; singurul 
său păcat e să se prefere."(Eseun 
de duminică, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 2019, p. 93-97)

Oana Dimitriu
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Me Constantin cel Mare
Prezentăm astăzi publicului, spre 
încântarea spiritului, un medalion de 
doi solidi (solidus fiind moneda de 
aur etalon, unitatea, începând cu 
vremea lui Diocletian). Este vorba, 
prin urmare, de un multiplu, de 
două unităţi, aceste piese fiind 
înregistrate de regulă în categoria 
medalioane- lor. Sunt piese 
extrem de rare, bătute cu ocazii 
speciale.
Moneda a fost donată 
Academiei Române în anul 
1944, prin testament, de ing. 
Constantin Orghidan (nu 
ştim însă de unde o 
achiziţionase, cercetări de 
arhivă fiind în derulare), un 
personaj fabulos, membru 
de vârf al Societăţii 
Numismatice Române, 
creatorul celei mai mari şi 
valoroase colecţii 
numismatice din istoria 
României şi nu numai, pe 
care a donat-o în 
integralitatea ei, la moartea sa 
în august 1944, Academiei 
Române.
A plecat dintre noi în august 1944, 
în refugiu fiind, locul său de veci 
aflându-se astăzi în fosta localitate 
Ferdinand I din Banat (astăzi Oţelul 
Roşu). Dimensiunea culturală şi 
patrimonială uriaşă a acestui 
personaj merită o atenţie specială, 
el ocupând un loc aparte în istoria 
numismaticii universale. Piesa 
prezentată este un unicat mondial, 
singurul exemplar de acest fel 
cunoscut. Emiterea ei se 
circumscrie unui moment istoric, 
politic şi religios aparte, derulat în 
timpul anului 326 p.Cr 
Reperul istoric major care a generat 
ulterior o anumită evoluţie, şi 
nu alta, este legat de victoria lui 
Constantin asupra lui Licinius în 
anul 324 p.Cr., ceea ce a echivalat 
cu reluarea în stăpânire de către un 
singur împărat a întregului Imperiu 
Roman. în anul următor, 325, 
împăratul s-a aflat la Cyzic (ceea ce 
i-a făcut pe unii cercetători să 
considere că piesa a fost bătută 
în anul 325, ea având în exergă 
sigla monetăriei Cyzicului). 
Semnificative însă sunt 
iconografia reversului 
(Constantin, în togă, ţinând 
în mână un glob şi un 
sceptru în mâna stângă) şi, 
în aceeaşi măsură, legenda 
reversului, SENATVS.
Iconografia descrisă, ca şi 
legenda pe care o citim pe 
revers, sunt atributele unei 
scene care s-a petrecut în 
anul 326 p.Cr. şi 
precizează, de asemenea, 
un public ţintă, un 
destinatar, pe care legenda îl 
numeşte explicit: Senatul 
Romei. Caracterul excepţional 
aş zice extrem, al acestei 
monede (aur, el însuşi un metal 
care nu era accesibil oricui, 
medalion - ceea ce o face şi mai 
rară, legenda - care anunţă publicul 
ţintă) este evident şi definitoriu, 
în anul 326 p. Cr., Constantin 
întreprinde o vizită la Roma. Căci 
acesta este anul, şi nu anul este 
probat de textul lui Libanius (20.24),

%

Cyzicus 2 solidi
Avers: ConstantinVs-AVG Cap diademat (panglică) spre dreapta,

privind în sus.
Revers: SENA-TVS Constantin în picioare, cu capul spre stânga, 
ţine un glob în mâna dreaptă şi un sceptru cu mâna stângă. Aur;

8,75 g, 26,40 mm.

care spune explicit că la Roma se 
aflau atât împăratul Constantin, cât 
şi fraţii săi, într-o vreme în care 
curtea imperială nu mai era în 
Cetatea Eternă. Se întâmpla asta 
urmare a unui moment cu totul 
aparte, şi anume sărbătorirea, în 
capitala Imperiului, a 20 de ani de 
domnie ai lui Constantin 

{vicennalia), care tocmai reunise 
Imperiul sub un singur sceptru, 
urmare a eliminării lui Licinius, 
după bătăliile de la 
Hadrianpolis (iulie 324) şi 
Chrysopolis (septembrie 324), 
cu doi ani în urmă. Cu ocazia 
vizitei la Roma, Constantin 
ţine un discurs în Senatul 
roman (moment pe care, 
foarte probabil, moneda 
îl imortalizează), ea fiind un 
excepţional document de 
propagandă imperială, dar şi 
de documentare istorică, fiind 
destinată chiar distribuirii către 
membrii Senatului şi înaltelor 

oficialităţi romane şi, evident, nu 
circulaţiei, ceea ce şi explică 

raritatea sa (în cazul de faţă, 
unicitatea).
Vizita se încheie prost, iar eforturile 
de imagine ale împăratului nu par 
a fi avut impactul scontat, fapt pus 
în evidenţă de un moment delicat şi 
mult discutat petrecut în septembrie 
326. La mijlocul lunii, se derula un 
festival religios, roman tradiţional, 
Ludi Romani (Jocurile Romane), 
care implicau participarea 
împăratului, încă Pontifex Maximus 
(preotul suprem) la un eveniment 
care nu avea nici o legătură cu 
religia creştină, căreia împăratul îi 
aparţinea. Participarea parţială a 
împăratului, care, la un moment dat, 
refuză să oficieze cele cuvenite 
tradiţional, dar inacceptabile din 
punct de vedere creştin, atrage 
revolta populaţiei Romei şi 
atitudinea nefavorabilă a Senatului 
(chiar dacă Libanius scrie aceasta 
în 380 p.Cr., într-un moment în care 
dezbaterile religioase erau, poate, 

şi mai intense). Desigur, aceasta a 
fost ocazia, iar nu cauza 

eşecului, raţiunile politice fiind 
cu mult mai importante, şi 
anume politica lui Constantin 
vizând crearea unei capitale 
noi, alternativă la Roma 
(aceasta fiind purtătoarea 
numelui său,
Constantinopolul), dar şi a 
unui nou Senat, 
constantinopolitan.
Desigur, pentru a menaja 
susceptibilităţile Senatului 
Romei, împăratul menţine 
diferenţe între cele două, 
de titulatură, dar nu numai: 
senatorii Romei sunt 

ciarissimii (prea distinşii), cei 
constantinopolitani doar ciari 

(distinşii), iar atribuţiile 
administrative ale Senatului 

Romei erau prezervate, însă 
viitorul era clar, aşa cum s-a şi 
dovedit în deceniile următoare, de-a 
lungul întregului secol IV p.Cr. 
Suntem, prin urmare, în faţa unui 
document cu adevărat unic, în toate 
sensurile, de o inestimabilă valoare 
şi cu un conţinut istoric tulburător.

Dr. Emanuel Petac
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Nicolae Titulescu la Societatea Naţiunilor
Continuând articolul din numărul 
anterior referitor la procesul 
optanţilor unguri şi marea dispută 
diplomatică legată de acesta, 
subliniem remarcabila demonstraţie 
pe care Nicolae Titulescu o face în 
cadrul acestui Expozeu pentru a 
arăta Comitetului restrâns al 
Societăţii Naţiunilor că nu există nici 
o contradicţie între reforma agrară 
din România şi prevederile tratatelor 
de pace, întrucât prin legea de 
reformă agrară nu se recurge la o 
confiscare a bunurilor cetăţenilor 
maghiari, care erau despăgubiţi 
pentru expropriere şi că reformele 
agrare ţineau de competenţa 
exclusivă a fiecărui stat:

„Rezumatul tezei colonilor 
maghiari şi răspunsul României
în ce constă teza colonilor 
maghiari? Pentru a răspunde, 
trebuie să examinăm mai întâi 
petiţia Domnului Juies Tornya din 
18 februarie 1925.
Apoi, trebuie să parcurgem petiţia 
suplimentară trimisă Societăţii 
Naţiunilor de către M. Juies Tornya, 
care ne-a fost comunicată cu 
adresa oficială nr. 41/4406/1481 a 
Secretariatului, semnată de Dl. 
Colban şi care are nu mai puţin de 
26 de pagini.
Vă rog, domnilor, să nu uitaţi că 
astăzi este 9 iunie, 
în final, trebuie să citim petiţia diui 
Juies Tornya, care nu are mai puţin 
de 17 pagini de text dactilografiat 
foarte strâns, care mi-a fost oferită 
astăzi la prânz. Veţi înţelege, 
domnilor, că aş dori să-mi rezerv 
dreptul la unele explicaţii 
suplimentare, după ce veţi fi citit 
mai în profunzime toate aceste 
documente noi. Dar pot, încă de pe 
acum, să fac două afirmaţii: prima, 
că există o diferenţă mare de stil 
între prima plângere a domnului 
Tornya şi cea de a treia, care 
pretinde că răspunde la nota 
guvernului român.
Trebuie să-i aduc un omagiu D-lui 
Tornya căci, faptul că a frecventat 
Liga Naţiunilor i-a permis să 
progreseze rapid în redactarea 
notelor diplomatice, pentru că, dacă 
nu aş fi văzut semnătura lui pe al 
treilea document, care tocmai ce a 
fost trimis către mine, pentru a fi 
comunicat astăzi la prânz, aş fi jurat 
că a fost scris de unul dintre 
străluciţii diplomaţi maghiari, care 
şi-au câştigat o mare reputaţie de 
oameni cu subtilitate şi nuanţaţi în 
politica europeană. A doua afirmaţie 
este că proza pe care Dl Juies 
Tornya o prezintă în 68 de pagini 
poate fi rezumată în trei puncte 
simple şi concrete, pentru 
redactarea cărora am apelat la toate 
aptitudinile mele de profesor de 
drept la Universitatea din Bucureşti. 
Teza colonilor poate fi rezumată 
după cum urmează:
1. - Articolul 10 din Legea agrară, 
care reduce proprietatea colonilor 
stabiliţi după 1 ianuarie 1885 la 
limita lotului standard de beneficiari, 
în conformitate cu articolul 92, este 
o dispoziţie prevăzută în lege 
datorită naţionalităţii maghiare a 
colonilor. 2. - Compensarea plătită 
pentru această expropriere este o

indemnizaţie prea mică, deoarece 
reprezintă valoarea din 1913, plătită 
în lei hârtie.
3. - Statul român, în virtutea unei 
legi publicate în nr. 172 din 
Monitorul Oficial din 1921, lege 
calificată ca - legea spoliatoare a 
colonilor - a anulat toate 
înregistrările făcute în baza 
ordinelor Statului ungar în 
primăvara anului 1919 şi a declarat 
imobilele înscrise, restituite 
individual statului, exceptate de 
taxe, fără ca statul să fie obligat să

Transilvania este identic cu lotul 
standard al unui maghiar nativ, în 
special al unui colon. în plus, orice 
colon a primit mai mult decât lotul 
standard acordat românilor.
2. - Colonii, acum cetăţeni români, 
au primit pentru exproprierea lor 
aceeaşi compensaţie ca aceea 
primită de toţi cetăţenii români.
3. - în ceea ce priveşte legea 
cunoscută sub numele de legea 
spoliatoare a colonilor, refuz, în 
modul cel mai formal, ideea că 
statul român s-a făcut proprietar

plătească nicio compensaţie. Desfid 
că mai poate fi găsit un punct de 
vedere juridic în plus în cele trei 
petiţii ale colonilor.
Răspunsul meu va fi la fel de simplu 
ca şi rezumatul tezei colonilor pe 
care tocmai l-am prezentat. Şi 
acesta poate fi rezumat, după cum 
urmează:
1. - Colonii au fost reduşi la 
lotul standard, deoarece toate 
proprietăţile româneşti sau 
maghiare, fără distincţie, au fost 
expropriate la limita necesară, astfel 
încât toate persoanele îndreptăţite 
să beneficieze de expropriere au 
primit fiecare, în satul său, un lot 
standard, fixat în acelaşi mod 
pentru toată Transilvania, fără 
distincţie de naţionalitate. Lotul 
standard al unui ţăran român din

fără a compensa proprietatea 
reclamanţilor. Niciunul dintre coloni 
nu a fost deposedat sau deranjat în 
a se bucura în pace de lotul său, în 
conformitate cu legea de 
deposedare a colonilor. Bineînţeles, 
Statul român şi-a rezervat drepturile 
pe care şi Statul ungar le-a avut, în 
baza contractului de colonizare, din 
cauza neîndeplinirii obligaţiilor 
colonilor. în plus, există o 
contradicţie formală între plângerea 
nr. 1 şi reclamaţia nr. 3. Nu se poate 
susţine în acelaşi timp că, pe de o 
parte. Statul român i-a privat pe 
coloni de toate drepturile lor, fără 
compensaţii, şi, pe de altă parte, că 
aceşti coloni au fost reduşi la lotul 
standard pentru nişte compensaţii 
considerate prea mici. Trebuie să 
alegem între aceste două plângeri.

şi colonii, după multe ezitări şi 
acuzaţii care umplu lungile lor 
memorii, a căror valoare o veţi 
vedea, au ales. Aceştia recunosc, la 
pagina 7, in fine din primul 
memoriu, că toţi şi-au păstrat 
loturile standard.

Problema preţului
îmi veţi permite acum, domnilor, 
să grupez explicaţiile pe care le 
cred necesare pentru a clarifica 
opinia dumneavoastră referitor la 
acest subiect în jurul punctelor 
cardinale pentru care am reluat atât 
plângerea, cât şi răspunsul, 
îmi veţi permite să încep cu punctul 
2 al tezei colonilor, cel al 
indemnizaţiei, pentru că nu-mi va 
lua mult timp. V-am spus că colonii 
au primit o indemnizaţie identică cu 
aceea primită de toţi proprietarii 
români expropriaţi.
Este foarte uşor să faci jocuri pe 
seama valorilor, făcând abstracţie 
de ideea centrală a exproprierii, 
care este aceea de a considera 
reforma agrară ca o primă de 
asigurare pentru stăpânirea paşnică 
a terenului care rămâne în posesia 
proprietarilor, ignorând faptul că 
indemnizaţia este constituită dintr-o 
rentă plătibilăîn patruzeci de ani şi, 
în consecinţă, ea este strâns legată 
de dezvoltarea şi prosperitatea 
României în viitor. Cunosc aceste 
jocuri; le-am văzut făcute în 
procesul optanţilor.
Voi elimina scurt orice joc de 
această natură prin următoarea 
afirmaţie: eu, care nu sunt nici 
colon, nici ungur, care am fost de 
două ori ministru al Finanţelor în 
guvernele române, care am avut 
grijă de reforma agrară, care are, în 
momentul de faţă, onoarea de a fi 
trimisul Majestăţii Sale Regele 
Ferdinand în faţa Majestăţii Sale 
Britanice, eu, prin urmare, care nu 
sunt persecutat în România, am 
fost expropriat de 1.000 de iugăre, 
pentru o valoare actuală în numerar 
de 17.000 de franci elveţieni, ţinând 
cont de faptul că anuitatea este 
listată pe piaţă numai pentru 
jumătate din valoarea sa. Aş putea 
spune că este mai puţin de 700 de 
lire, preţul unui automobil britanic 
de clasa a treia. Departe de gândul 
meu. Consider renta românească 
care mi-a fost acordată în schimbul 
a 1.000 de iugăre ca o asociere cu 
comunitatea românească a cărei 
soartă o voi urma cu deplină 
încredere, astăzi, ca şi mâine.
Este, evident, mult mai dificil ca o 
asemenea încredere să fie agreată 
de Budapesta; de altfel, nici măcar 
nu o cer. Mă voi mulţumi să 
răspund colonilor cu argumentul 
drepturilor egale şi nu voi spune nici 
un cuvânt mai mult pe acest 
subiect.
Voi trece acum la punctele 1 şi 3. 
Acestea trebuie, după părerea mea, 
să fie tratate cumulativ, deoarece 
cele două întrebări adresate sunt 
relevante şi aş putea spune chiar că 
una este rezolvată de cealaltă. 
Pentru a înţelege pe deplin 
raţionamentul meu, vă rog să-mi 
permiteţi să vă pun la curent cu 
anumite prevederi ale legilor 
noastre funciare, în special cu
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Expozeu în Comitetul pentru Minorităţi (II)
articolul 92, care, în acest caz, este 
pentru mine cheia de boltă.
Dacă parcurgeţi Legea agrară a 
Transilvaniei, veţi vedea că nicăieri 
nu se face nici cea mai mică 
distincţie, nici în ceea ce priveşte 
proprietarii expropriaţi, nici în ceea 
ce îi priveşte pe beneficiarii 
exproprierii, nici în ceea ce priveşte 
preţurile, între românii de origine şi 
minorităţi.
întregul mecanism al Legii agrare 
poate fi rezumat în două cuvinte: 
trebuie luat mai întâi pământul de la 
cei care îl au; apoi el trebuie împărţit 
beneficiarilor. întrucât este evident 
că nu se ia decât pentru a se da, 
articolul care stabileşte calitatea 
persoanelor îndreptăţite este 
capital. V-am spus că exproprierea 
noastră a devenit oarecum 
subiectivă, dar nu este mai puţin 
adevărat că, pe cât posibil, am 
căutat să luăm în considerare şi 
necesităţile producţiei şi de aceea, 
în legile noastre agrare, vor exista 
limite de expropriere şi limite - 
permiteţi-mi să creez un cuvânt nou 
- impropriere.
Definesc prin impropriere actul care 
dă dreptul unui beneficiar de 
drepturi să devină proprietar al unui 
lot. în ceea ce priveşte limitele 
exproprierii, acestea sunt identice, 
fără deosebirea originii 
proprietarilor, pentru toate 
persoanele care se găsesc în 
aceeaşi situaţie, dar sunt variabile în 
măsura lor. Astfel, în mod normal, 
nu se pot expropria proprietarii care 
au sub 100 de jugăre (arpente), dar 
se poate coborî, cu acordul 
prealabil al Comitetului Agrar, până 
la 50 de jugăre cadastrale, fără ca, 
prin această reducere, proprietăţile 
medii să fie dezorganizate. Dar, de 
asemenea, putem coborî, cu 
acordul prealabil al Comitetului 
Agrar, la 10 jugăre cadastrale, în 
anumite condiţii, şi putem coborî şi 
la 0, adică se realizează 
exproprierea completă în diferite 
cazuri prevăzute de articolele 4, 6, 7 
etc. din lege. în ceea ce priveşte 
limitele exproprierii, vă voi spune că 
niciun beneficiar nu poate primi mai 
mult de 1 până la 7 jugăre în 
comuna unde este făcut proprietar. 
Aceste explicaţii vă vor permite să 
înţelegeţi cu uşurinţă expresia iot 
tipic. Care este iotui tipic? Este 
rezultatul unei operaţii matematice 
care constă în împărţirea numărului 
de acri disponibili într-un sat la 
numărul de beneficiari ai acelui sat, 
ţinând cont de faptul că acest 
rezultat nu poate, în orice caz, să 
depăşească cele 7 jugăre.

Mecanismul legii agrare
Cu aceste câteva detalii, cred că 
pot aborda acum, în cunoştinţă de 
cauză, dispoziţiile articolului 93. 
Acest articol declară că au dreptul 
la expropriere următoarele categorii:
1 - Capii de familie, servitorii şi 
muncitorii agricoli care trăiesc în 
regiunea în cauză, în anumite 
condiţii, şi care, în timp de război, 
au devenit invalizi, dar care sunt 
capabili să efectueze lucrări 
agricole.
2 - Capii de familie, servitorii şi

lucrătorii agricoli din regiune, în 
anumite condiţii, care au 
efectuat serviciul militar în timpul 
războiului, fără a deveni invalizi.
3 - Toţi capii de familie care, în 
timpul războiului, au devenit invalizi, 
dar sunt capabili să efectueze 
lucrări agricole.
4 - Toţi capii de familie care au 
servit în timpul războiului, fără a 
deveni invalizi.
5 - Bărbaţii necăsătoriţi care devin 
invalizi de război, dar capabili să 
desfăşoare activităţi agricole.
6. - Bărbaţii necăsătoriţi care au 
luat parte la război fără a deveni 
invalizi.
7. - Persoanele mobilizate la ordinul 
Consiliului dirigent.
8. - Emigranţii care au revenit, sau 
familiile lor, dacă nu au alte mijloace 
de trai.
9. - Capii de familie care nu au 
participat la război.
10. - Bărbaţii necăsătoriţi, majori, 
care si-au făcut serviciul militar în

fost împroprietăriţi înaintea 
românilor care au fost mobilizaţi de 
Guvernul autonom al Transilvaniei, 
Consiliul dirigent. Şi, domnilor, 
articolul 92 nu arată clar 
mecanismul legii agrare în 
Transilvania, decât dacă îl punem 
alături de articolele 93 şi 94. Deja, în 
articolul 92, veţi găsi tiparul ideii 
principale a exproprierii, dorinţa 
legislatorului de a face din 
beneficiarii de drepturi proprietari în 
satele în care locuiesc efectiv, pe 
locul unde lucrează. Dar, în articolul 
93, ideea că exproprierea trebuie să 
aibă loc în aceleaşi sate în care 
locuiesc beneficiarii drepturilor, 
apare şi mai clar. într-adevar, 
articolul spune: La repartizarea 
terenului expropriat, vor lua parte, 
conform ordinii stabilite de articolul 
92, locuitorii tuturor comunelor 
care, după situaţia lor geografică, 
trăiesc pe acest pământ, indiferent 
dacă bunul expropriat face sau nu 
parte din limitele municipalităţii.

diversifica, conform situaţiei 
geografice, numărul beneficiarilor 
de drepturi şi cantitatea 
pământurilor disponibile, fixarea 
iotuiui-tip de la 1 la 7 iugăre. Dar, 
din păcate, ştim domnilor, căîntr-o 
întreagă regiune a Banatului şi 
Transilvaniei există teritorii mari, 
împărţite în loturi de 16 până la 20 
de jugăre, în urma operaţiunilor de 
colonizare întreprinse de guvernul 
ungar şi că, din păcate, aceste 
teritorii sunt situate chiar în regiuni 
în care românii trăiesc în masă. Ce 
putem face în faţa unei asemenea 
situaţii, pe care o cunoaştem cu 
toţii?’
în momentul în care vom legifera, 
nu sunt decât trei soluţii posibile: 
am putea, pentru a da satisfacţie 
populaţiei româneşti, să se ia tot 
de la colonii din aceste regiuni, 
căci numărul beneficiarilor de 
drepturi fiind considerabil şi situaţia 
posesorilor, din punctul de vedere 
al achiziţiei de bunuri în trecut.

timpul războiului.
11.- Voluntarii armatei române. 
Doresc să subliniez, domnilor, un 
fapt important. Articolul 92, care 
stabileşte categoriile pe care le-am 
citat, creează nu numai o imagine 
a titularilor de drepturi, dar, de 
asemenea, stabileşte şi ordinea 
preferinţelor dintre aceşti beneficiari 
ai exproprierii.
Dacă îmi este permis, vă voi atrage 
atenţia, în trecere, aspra faptului că 
întâia categorie, spre exemplu, care 
cuprinde capii de familie deveniţi 
invalizi în timpul războiului, trece 
înaintea categoriei 7 - persoane 
mobilizate la ordinul Consiliului 
dirigent. Ori, domnilor, nu uitaţi că 
este vorba de o reformă agrară în 
Transilvania şi de aceea, oamenii 
care au participat la război sunt 
soldaţi ai armatei ungare care au 
luptat pentru România şi dacă 
calitatea de români a majorităţii 
beneficiarilor acestor drepturi, 
poate explica dorinţa de a-i face 
proprietari pe soldaţii care ne-au 
apărat, faptul că, în lege, nu se face 
distincţie de naţionalitate, creează 
această situaţie care dovedeşte 
buna noastră credinţă şi spiritul de 
bunăvoinţă faţă de minorităţi: 
soldaţii unguri care ne-au apărat au

în cele din urmă, articolul 94 face să 
reiasă de o manieră mai mult decât 
evidentă intenţia legislatorului de a 
face din beneficiarii de drepturi 
proprietari în comunele în care 
locuiesc, căci, luând în calcul 
cazurile în care pământul ar fi 
insuficient în aceste comune, 
articolul dispune: Dacă pământul 
expropriat nu ajunge pentru toţi 
beneficiarii de drepturi, o parte 
dintre aceştia pot să primească 
pământ în aită regiune unde există 
pământ disponibii. 
în consecinţă, pentru 
dumneavoastră, ar trebui să fie bine 
stabilit că Legea agrară din 
Transilvania, ca toate legile agrare 
româneşti, vor să împroprietărească 
beneficiarii de drepturi cu un iot-tip, 
chiar în comunele lor.

Necesitatea articolului 10
Evident, nu putem şti de la 
Bucureşti care va fi situaţia 
geografică a fiecărei comune. 
Exproprierea nu se aplică unei 
suprafeţe plane precum o tablă de 
biliard. Exproprierea se aplică unei 
ţări în care condiţiile geografice 
variază de la comună la comună.
De aceea, am lăsat la latitudinea 
organelor de execuţie de a

intoierabiiă, de fapt, iiegaiă, în 
drept. Noi nu am vrut să o facem. 
Dacă am fi acceptat această 
soluţie, dacă am fi evacuat complet 
aceste teritorii de posesorii lor, 
colonii unguri, ne-am fi pusîntr-o 
situaţie similară cu aceea cu care 
aţi avut de-a face recent, în legătură 
cu Polonia. Există o a doua soluţie, 
adică să nu ne atingem de 
proprietatea din 24 de comune, 
locuite în marea lor majoritate de 
români, deoarece ei nu au 
proprietăţi mari de împărţit, 
deoarece terenurile disponibile se 
găsesc în posesia colonilor unguri, 
în loturi de 16-20 iugăre. Vă întreb, 
domnilor, dacă o asemenea soluţie 
este posibilă şi dacă o asemenea 
soluţie este conformă cu dispoziţiile 
articolelor 92, 93 şi 94 ale Legii 
agrare pe care v-am citit-o.
Cum ar fi fost posibil ca articolul 92 
să permită celor 87 426 de unguri şi 
aproximativ 50.000 de alte 
minorităţi să devină proprietari de 
pământ în Transilvania, chiar în satul 
lor, şi să împiedice românii din 24 
de sate populate doar de ei, să 
obţină o egalitatea de regim, adică 
un iot-tip în comunele în care 
locuiesc?"

Gabriela Dumitrescu
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Constantin Jiquidi
20

fin şi riguros observator -
în urmă cu 165 de ani (1865), se 
năştea la laşi un mare desenator, 
pictor şi grafician - Constantin 
Jiquidi. A trăit doar 34 de ani, 
suficient, aş spune, ca numele lui să 
rămână în cultura română definitiv, 
nu doar prin ilustrarea realistă şi 
convingătoare a operei lui I. L 
Caragiale, ci mai ales prin 
pregnanta observaţie a realităţilor 
româneşti contemporane lui. 
Datorită acestui har, talent sau 
meşteşug, antropologii, sociologii, 
cercetătorii care se ocupă cu 
studiul societăţii româneşti a 
secolului al XlX-lea, nu pot trece cu 
vederea nici caricaturile, nici 
desenele şi nici picturile acestui fin 
şi riguros observator şi creator de 
caractere şi atmosferă. în fondurile 
Cabinetului de Stampe de la 
Biblioteca Academiei Române 
există numeroase desene şi schiţe 
semnate de acest artist de talent, 
cunoscut nu numai pentru 
caricaturile sale, dar şi ca ilustrator 
de cărţi.
Ziarele şi revistele anilor 80-90 ai 
secolului al XlX-lea îl găzduiesc sub 
nume propriu sau anonim, dar, la 
numai 19 ani. Constantin Jiquidi 
avea deja un stil. Expoziţia sa de la 
Casa Brus de pe strada Edgar 
Quinet, în vecinătatea cofetăriei 
Capşa, a fost apreciată în epocă.
Cu acest prilej a expus nu numai 
desene, ci şi pictură şi acuarele. 
Unele din lucrările lui au apărut 
nesemnate, însă identificarea lor a 
fost cu putinţă datorită stilului 
propriu al artistului.
Th. D. Speranţia, un alt nume uitat 
al culturii româneşti pentru merite 
cunoscute îndeosebi ca fără 
importanţă precum anecdota 
populară, gen minor, dar cu o 
poziţie indubitabil perenă în ceea ce 
am putea numi morala/ 
înţelepciunea identitară, a beneficiat 
de ilustraţiile acestui tânăr. Pentru 
că moda vremii erau albumele/ 
almanahurile în 1890 publică 
placheta Actorul Iulian în diferite 
roluri, cu accent pe Banul Mărăcine 
de Vasile Alecsandri şi O noapte 
furtunoasă a lui Caragiale (Este 
vorba despre actorul Ştefan Iulian 
care a jucat în premiera piesei 
alături de Aristizza Romanescu, 
Grigore Manolescu).
Urmează albumele Ziarişti după 
natură, Tipuri de ţară şi Alte tipuri 
de ţară, albumul Facultatea de 
medicină. Culegători şi prelucrători 
de folclor precum Petre Dulfu cu 
Isprăvile lui Păcală sau V.A. Urechia 
cu Legende române au beneficiat 
de ilustraţiile sale.
Tatăl său, Panait Jiquidi, 
administrator de hotel {Au Chateau 
des Fleurs) la laşi, împreună cu 
soţia Ecaterina şi-ar fi dorit să-l 
vadă negustor, aşa încât l-au trimis 
la şcoala comercială pentru o 
meserie pe care nu o va profesa 
niciodată. Nu pleacă din oraşul 
natal fără a expune Tipuri din laşi, o 
bună ocazie pentru a-şi arăta 
talentul concitadinilor. La 21 de ani 
îl întâlnim în atmosfera 
bucureşteană ca funcţionar la 
registratura Gării de Nord sau 
copist la Ministerul Lucrărilor

s
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JIQUIDE, DE EL ÎNSUŞI.
Publice. Numele său devine 
cunoscut la Bucureşti mai ales 
după 1889 când este prezent la 
„Revista nouă”, „Viespea”, „Tocila” 
etc. Tudor Arghezi, într-un articol 
despre Aurel Jiquidi, îi face un 
portret şi o analiză a talentului său, 
peste care nu putem trece: Tatăl

artistului de azi locuia în fosta 
stradă a Primăverii, ilustră şi prin 
alţii doi, pictorul Luchian, 
comemorat de o placă de piatră pe 
casa în care a murit, şi sculptorul 
Georgescu, rechemat la o viaţă 
uitată, de curând. Atelierul 
sculptorului, care ocupă o curte

întreagă cu arătări de ghips, 
împrăştiate, ca un balast al 
atelierului propriu-zis, printre 
răsaduri şi tufişe de liliac, era peste 
drum de vasta întindere de pământ 
sterp, între nişte garduri, cu un şir 
de încăperi închiriate, din care tatăl 
Jiquidi deţinea ceea ce s-ar putea 
numi azi un apartament. Se intra 
de-a dreptul din ţărână în casă.
Tatăl Jiquidi a fost, în vremea lui, şi 
el o celebritate, o celebritate redusă 
la proporţiile de atunci.
El era Domnul Caricaturist. în 
epocă, desenul de figuri se chema 
caricatură, şi caricatura reieşea, 
cam în toată Europa, ca şi la Viena 
(Fliegende Blăter) şi la Paris, afară 
de Honore Daumier, din 
disproporţia dintre picioarele scurte 
şi capul gros, fotografii pe două 
beţe de chibrit. Asemenea 
monstruozităţi de concepţie şi 
execuţie au durat la noi până la 
ivirea lui Iser, şi chiar după aceea, în 
opera analfabetică a unui Ary 
Murnu şi Petrescu-Găină, 
improvizaţi la cafenea şi beneficiarii, 
pe lângă ai unei reputaţii de satirici 
ridiculi, ai admiraţiei unei 
semiburghezii politice, improvizată 
şi ea din provincialii grăsuni.
Deveniţi deputaţi şi senatori, se 
admirau caricaturizaţi, dragă 
Doamne, de creionul prost al celor 
doi gângavi şi peltici, numiţi mai 
sus.
„Tatăl Jiquidi, învăluit de o pelerină 
cu pulpanele aruncate pe umăr sau 
de un macferlan, cu chica adaptată 
la o pălărie cu marginile 
monumentale, îşi purta boema şi 
bastonul pe Calea Victoriei, salutat 
şi salutând cu mânuşa, aşa cum îi 
stă bine unei personalităţi 
recunoscute.” Ca o încununare a 
acestor ani deschide expoziţia 
Jiquidi în 1893 şi ca succes, pe 
lângă laudele din presa vremii, toate 
lucrările sale au fost cumpărate de 
colecţionari sau notabilităţi ale

I

Hasdeu, Burlă şi raţa Fra Diavolo Iulian
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vremii. In 1895 pleacă la Paris 
pentru a-şi găsi „calea originală”. 
Şederea în capitala artelor nu a fost 
una plăcută din punct de vedere 
financiar, astfel încât decide să 
revină la Bucureşti. După 
peregrinări la Ploieşti, Galaţi, Slănic, 
Vaslui, revine la Bucureşti şi, bolnav 
de ftizie, moare la Spitalul 
brâncovenesc în decembrie 1889. 
Deşi în epocă, dar şi în posteritate, 
este cunoscut ca primul mare 
caricaturist. Constantin Jiquidi este 
mai mult de atât, un mare 
desenator şi mai ales portretist. 
Portrete de femei, ciclul de evrei, 
vagabondul, beţivii, cobzarul, turcii, 
negustori sau militari, bătrânul cu 
umbrela sunt tot atâtea tipologii din 
societatea vremii. Dacă s-ar încerca 
o minimă clasificare a acestora 
regăsim mai multe dimensiuni: 
caricatura politică - Marghiloman, 
I.C. Brătianu, Eugen Carada etc., 
caricatura simpatică sau pozitivă în 
care sunt prinşi contemporani iluştri 
sau figuri ale culturii noastre de la 
sfîrşitul secolului al XlX-lea (Gh. 
Dem. Teodorescu, arhitectul Ion 
Mincu, Al. Macedonski etc.). Tot 
printre caricaturi se încadrează şi 
tipurile de ţărani realizate de el, faţă 
de care artistul manifestă o totală 
simpatie şi celebrele tipuri sociale 
bucureştene.
Tipurile sunt însă desene, grafică, 
prin care Constantin Jiquidi 
imortalizează o epocă pe care o 
regăsim în operele marilor săi 
contemporani precum I.L.Caragiale. 
Secolul al XlX-lea a fost şi în arta 
plastică un secol al realismului. Dar, 
aşa cum sugerează Tudor Arghezi, 
Jiquidi tatăl a fost mai aproape de 
stilul Daumier decât de caricatura 
practicată ca meşteşug de alţi 
contemporani.

Prof. dr. loan Cristescu

Titu Maiorescu - Demisie 1897

REIEB.

Păzea!
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Bărbat în uniformă Portretui iui Aiex. Macedonski

-

Camera iiberaiă Ţăran Tip de mahaiagiu
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Byzantion - matricea culturală bizantină interpretată iconografic
Proiectul Byzantion, baza de date şi 
portalul generat de aceasta prezintă 
înregistrările bibliografice a 101 de 
manuscrise bizantine şi post- 
bizantine, precum şi imagini 
digitizate ale miniaturilor pe care le 
conţin. Portalul, realizat de Institutul 
pentru Tehnică de Calcul din 
Bucureşti, oferă posibilitatea 
comparării versiunilor diferitelor 
teme iconografice, atât între ele, cât 
şi cu o schemă standard, realizată 
prin trăsăturile grafice caracteristice 
- „canonul virtual” al temei 
respective, acesta fiind elementul 
de valoare adăugată al proiectului. 
Manuscrisele au fost selectate 
pentru a reprezenta, spaţial, aria 
geografică bizantină, cronologic, 
ele cuprinzând o perioadă de peste 
800 de ani. Dimensiunea 
plurilingvistică a proiectului este 
conferită de selecţia respectivă prin 
manuscrise scrise în limbile greacă, 
medio- bulgară, slavonă şi română, 
în selectarea 
manuscriselor aflate în 
colecţiile Serviciului 
manuscrise - carte rară 
al Bibliotecii Academiei, 
în urma cercetărilor 
efectuate de colectivul 
de proiect, s-au avut în 
vedere opere cu 
ilustraţii în plină pagină 
sau în text, cu temă 
iconografică creştină 
(aniuminuri şi elemente 
decorative) care să se 
înscrie stilistic cadrului 
larg al artei bizantine şi 
post-bizantine. Acest 
lucru a permis o 
selecţie în funcţie de: a) 
aria geografică în care a 
fost copiat şi 
ornamentat 
manuscrisul; b) limba 
textului manuscrisului, 
care delimitează o zonă 
care nu trebuie să se 
suprapună total zonei 
geografice;
c) perioada de timp (sec. XII-XIX) în 
care au fost lucrate manuscrisele. 
Aria geografică în care au fost 
copiate manuscriseie.
a. Din punct de vedere geografic, 
adică al locului (de cele mai multe 
ori mănăstiri) unde au fost copiate 
şi aniuminate, manuscrisele 
bizantine deţinute de Biblioteca 
Academiei ocupă o zonă largă care 
se întinde din sudul Greciei (insula 
Creta) şi până în Rusia muscovită, 
pe axă nord-sud, şi din Serbia până 
în răsăritul Greciei, pe axa vest-est, 
cu maximă concentraţie în spaţiul 
celor două provincii româneşti: Ţara 
Românească şi Moldova.
b. Din punct de vedere al limbii 
textului, se remarcă faptul că 
manuscrisele aflate în colecţiile 
Bibliotecii Academiei sunt scrise în 
limbi de cult folosite în spaţiul 
bizantin: greaca; slavona, cu 
varianta medio-bulgară; româna, în 
provinciile româneşti, sub influenţa 
Reformei. Cu excepţia limbii 
române (scrisă în alfabet chirilic) 
care se circumscrie limitelor 
geografice ale teritoriului naţional.

manuscrisele greceşti şi cele 
slavone au fost lucrate în tot spaţiul 
bizantin, pentru primele, şi în spaţiul 
balcanic şi ruso-ucrainean, pentru 
celelalte, incluzând, ambele, spaţiul 
românesc, unde au fost limbi de 
cancelarie şi de cult de la 
începuturile Evului Mediu, 
c. Cronologic, manuscrisele 
bizantine din Biblioteca Academiei 
acoperă o perioadă îndelungată 
(sec. XII- XIX), care corespunde ideii 
de manuscris bizantin/post- 
bizantin, demonstrând caracterul 
imuabil şi conservator al 
iconografiei bizantine, care se 
remacă prin:
- atribuirea de caracteristici 
portretistice fixe personajelor 
veterotestamentare şi celor din 
Noul Testament, precum şi 
ipostazelor în care este 
reprezentată Fecioara Maria sau 
reprezentărilor părinţilor Bisericii, ca 
şi ai principalilor sfinţi ai sinaxarului

Autorităţi, precum şi aplicaţia 
multimedia - ADAM (Aleph Digital 
Asset Management) (full text, 
imagini digitale etc.). Ca modalitate 
de catalogare pentru multivolume, 
dar şi pentru elemente decorative 
sau ilustraţii tratate ca părţi 
componente ale documentului, s-a 
ales o catalogare ierarhizată cu 
legături pe verticală.
Portalul BYZANTION a fost 
conceput, în primul rând, ca un 
instrument referenţial studiului 
comparat diacronic, regional şi 
stilistic al iconografiei bizantine, 
urmărind, cât se poate, o clasificare 
şi standardizare a ilustraţiei de 
manuscris de factură bizantină şi 
post-bizantină prin elaborarea unui 
canon virtual, care şi defineşte 
proiectul, şi care s-a dovedit 
necesar pentru investigarea unei 
sfere de interes multidisciplinară, 
care se suferea tocmai din cauza 
prea puţinelor materiale ilustrative
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ortodox;
- reguli fixe pentru reprezentarea 
cadrului arhitectonic sau natural în 
care sunt surprinse personajele;
- stereotipie în ceea ce priveşte 
prezentarea atributelor unor 
personaje, de ex. atributele celor 
patru evanghelişti;
- schematism în ceea ce priveşte 
vestimentaţia, ca tip, culoare, 
textură, volumetrie etc.
Este de la sine înţeles însă că 
principalul criteriu de selecţie a 
manuscriselor pentru descrierea 
iconografică şi realizarea canonului 
virtual, a fost cel tematic, în scopul 
de a se putea urmări evoluţia 
iconografică a temei, asemănările şi 
deosebirile zonal-naţionale, dar şi 
cele ale diverselor perioade. Pentru 
Biblioteca Academiei, sistemul 
integrat de bibliotecă capabil să 
îndeplinească cerinţele impuse de 
realizarea proiectului Byzantion este 
ALEPH-500, pe care biblioteca îl 
utilizează deja din 1997, sistem de 
tip SGBD relaţional, client/ server 
având mai multe module, dintre 
care esenţiale sunt, în cazul de faţă, 
modulul de Catalogare şi cel de

cu o abordare integrativă.
Din cele peste 10 000 de 
manuscrise ale Bibliotecii 
Academiei Române au fost 
selectate ca reprezentative pentru 
proiectul Byzantion, dat fiind 
caracteristicile ilustraţiilor pe care le 
conţin şi care aparţin tematic, 
geografic şi cronologic ariei de 
investigaţie a proiectului, anume 
ilustraţia de manuscris de factură 
bizantină şi post- bizantină, 
manuscrise ornate şi miniate din 
următoarele fonduri: grecesc, 
românesc şi slav. Au fost selectate 
101 manuscrise, dar, în perspectiva 
extinderii bazei de date a 
proiectului, pot fi luate în 
consideraţie mult mai multe. 
Descrierile bibliografice ale 
manuscriselor au fost redactate de 
către specialiştii Serviciului 
Manuscrise, iar analiza iconografică 
a fost realizată de dna Alina Monica 
Popescu, specialist în cadrul 
Cabinetului de stampe. Numărul 
manuscriselor a fost strict dictat de 
perioada de derulare a proiectului. 
Manuscrisele selectate, conform 
criteriilor deja menţionate, au fost

supuse unei analize iconografice, 
avându-se în vedere identificarea 
trăsăturile distinctive ale şcolilor 
zonale, temele iconografice locale, 
împrumuturi sau adaptări din 
iconografia occidentală sau apariţia 
unor elemente arhitectonice 
specifice unui anumit areal, dar şi 
apariţia de teme iconografice 
inedite. în urma acestei analize, a 
fost creat un canon virtual tematic 
(http://byzantion.itc. ro/canoane), 
bazat în egală măsură pe textele 
erminiilor şi pe trăsăturile comune 
ale reprezentărilor iconografice 
analizate. A rezultat un instrument 
de lucru cu ajutorul căruia s-au 
scos în evidenţă diferenţele zonale, 
evoluţia de-a lungul secolelor, dar şi 
gradul de inovaţie artistică prin 
compararea fiecărei imagini în parte 
cu imaginea canonică.Trăsătura 
definitorie a iconografiei bizantine, 
începând din secolul al X-lea, şi mai 
târziu post-bizantine, este structura 

formală a reprezentării 
unei scene.
Principalele teme 
vetero- şi
novotestamentare, 
preluate din texte 
canonice sau apocrife, 
sunt standardizate şi 
închistate într-o formă 
canonică care, pe 
baze teologice şi 
liturgice, se stabileşte, 
o dată pentru 
totdeauna, schemele 
compoziţionale, 
numărul personajelor, 
gestica, costumele. 
Prezenţa manualelor 
de iconografie din sec. 
al XVII-leaîn formă 
scrisă, dar existând 
motive suficiente să 
presupunem existenţa 
lor mult mai timpurie, 
atestă acest fenomen 
de schematizare şi 
standardizare 

simbolică. în concluzie, 
analiza iconografică a corpusului de 
imagini digitizate, rezultat în urma 
studierii colecţiei de manuscrise 
bizantine şi post-bizantine a 
Bibliotecii Academiei Române, 
oferă unui public variat, de la 
utilizatorul obişnuit la specialist, 
posibilitatea cercetării unui număr 
mare de manuscrise miniate de o 
largă varietate tematică, provenind 
din tot arealul de tradiţie bizantină, 
datate sec. XII- XIX, unele 
manuscrise fiind digitizate integral, 
dar toate sunt însoţite de 
înregistrărj bibliografice şi analitice 
detaliate. în plus, corpusul de 
imagini digitizate este trecut prin 
filtrul unei analize canonice din care 
rezultă un canon virtual, care oferă 
posibilitatea unui examinări 
comparative, ceea ce conferă 
plusvaloare proiectului al cărui scop 
nu este numai diseminarea 
informaţiei şi, în primul rând, 
exploatarea ei la un nivel superior, 
prin constituirea unui instrument de 
referinţă, destinat facilităţii studiului 
şi cercetării.

Dr. Măriuca Stanciu
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începuturile instituţiei Academiei 
Române şi urcarea pe tronul 
Principatelor Române Unite a 
principelui Carol de Hohenzollern 
sunt două episoade ale vieţii 
politice româneşti care au avut loc 
în acelaşi timp. Ambele proiecte au 
făcut parte din ceea ce s-a numit 
emanciparea naţională, la care elita 
conducătoare românească visa încă 
de la 1848. Societatea Literară 
Română, devenită ulterior 
Academia Română, constituită la 1 
aprilie 1866 ca o Societate cu un 
caracter naţional, cu scopul ,,de a 
determina ortografia limbei române.

primei şedinţe a Societăţii Literare, 
însă fără participarea domnitorului. 
Patru săptămâni mai târziu, membrii 
Societăţii Literare Române, însoţiţi 
de Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii 
Publice, sunt primiţi la Palat pentru 
aprobarea Statuteior Societăţii, iar 
în cuvântul său, domnitorul îşi arată 
satisfacţia: ,,Domnilor, Am primit cu 
o vie plăcere Statutele lucrate de 
Domniile Voastre şi 
considerăndu-le ca pactul definitiv 
ce constituie Societatea Literară, le- 
am aprobat cu cea mai mare 
mulţumire. La finalul acestei prime 
sesiuni, în 15/27 septembrie

1867, ,,prinţul 
asistă în sala 
Ateneului la 
şedinţa de 
închidere a 
Societăţii Literare 
şi e proclamat

binevoitoarea încurajare ce ai dat 
Măria Ta spre elaborarea unui 
Atiante geografica pentru prima 
oară în limba română. Acest operat 
preţios tipărindu-se din marea 
Măriei Tale generozitate, s-a şi 
împărţit la toate şcoalele din 
România. La această împărtăşire a 
pănei intelectuale la copiii noştri, 
fură invitaţi şi membrii acestei 
Societăţi, oferindu-li-se câte un 
exemplariu. Cu această solemnă 
ocaziune, ei vin a-şi depune ale lor 
mulţămiri, făcând urări de a se 
înmulţi faptele Măriei Tale şi efectele 
lor, ca pănile din deşert ale 
Mântuitorului lumii, spre nutrirea 
sufletelor tuturor românilor. Mă simţ 
ferice. Prea înălţate Doamne, că şi 
în anul acesta sunt onorat de a fi 
înaintea Măriei Tale, organul 
expresiunei de marele devotament 
şi profundă recunoştinţă a

gramatică română şi altul pentru 
cea mai nimerită traducere de 
comentariele lui luliu Cesare, De 
beiio gaiiico, şi, tot deodată, a se 
însărcina membrii Societăţii cu 
culegerea materialului pentru un 
Dicţionar român, dându-se fiecăruia 
latitudine de a seîncungiura cu cei 
mai apţi colaboratori din ţinuturile 
unde se află locuind, spre a putea 
împlini cât mai cuviincios această 
sarcină laborioasă. [...]
Societatea recunoaşte, tot deodată, 
că trebuinţele noastre literare sunt 
multe, foarte multe, şi n-ar fi 
pregetat a deştepta luarea aminte 
asupra celor mai importante, 
precum şi a elabora programe şi a 
publica concursuri pentru diversele 
ramuri de ştiinţe, însă fondurile ei 
fiind limitate, ea s-a mărginit în 
modestia sa la cele mai sus 
indicate, sperând în concursul
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de a elabora gramatica 
românească, de a începe şi realiza 
lucrarea dicţionarului român”. 
Treptat, oamenii politici şi literaţii 
români găsesc răgazul pentru a 
continua destinul viitoarei Academii, 
consfinţindu-i statutul prin Decretul 
nr. 874 din 24 mai 1867, în care 
domnitorul Carol I fixează 
deschiderea lucrărilor Societăţii 
Literare Române pentru 1 august, 
acelaşi an. De asemenea, prin 
Decretul nr. 892 din 2 iunie 1867, 
domnitorul completează numărul 
membrilor societari, numindu-i şi pe 
cei din Modova - Vasile Alecsandri, 
Costache Negruzzi şi Vasile 
Alexandrescu Urechia - şi din 
Muntenia - Ion Heliade Rădulescu, 
August Treboniu Laurian, C. A. 
Rosetti (înlocuit mai târziu de Titu 
Maiorescu), Ion C. Massim şi, 
respectiv, Nicolae lonescu (care îl 
înlocuieşte pe Dimitrie Cozacovici 
din Macedonia). La 1/ 13 august 
1867, are loc deschiderea lucrărilor

preşedinte de 
onoare. Astfel, se 
stabileşte o 
tradiţie, potrivit 
căreia toţi regii 
României vor 
primi, la urcarea 

pe tron, calitatea de preşedinte de 
onoare al Academiei Române. De 
asemenea, potrivit vârstei şi 
contribuţiei fiecăruia la dezvoltarea 
Academiei, toţi regii şi mai apoi 
reginele României vor deveni 
membri de onoare.
Un an mai târziu. Societatea 
Literară Română devine Societate 
Academică, iar preşedintele său.
Ion Heliade Rădulescu, în 
deschiderea şedinţei din 15/27 
septembrie 1868, la care a 
participat şi Reqele, se adresează 
acestuia: „Prea înălţate Doamne, 
Societatea Academică, întrunită la 1 
august trecut, vine astăzi să-şi 
manifeste, ca totdeauna, profunda 
sa recunoştinţă pentru protecţiunea 
de care, de la începutul său, se 
bucură de la înaltul Guvern al Măriei 
Tale. Membrii Societăţii Academice, 
admirând însemnătoarele 
generozităţi ale Măriei Tale, au mai 
de aproape înainte Domneasca şi

onorabililor mei colegi.”
Răspunsul Domnitorului:
„Sunt mândru de a mă afla astăzi în 
mijlocul Domniilor Voastre, ca 
membru, dară şi ca protector. Văd 
cu mare bucurie că aţi pus iute 
fundamentul pentru literatura şi 
limba noastră, spre a ridica acum 
Templul lui Apoloîn România.
Istoria ne arată că o naţiune care 
ţine la dezvoltarea arţilor şi a 
sciinţelor, ajunge lesne acest fericit 
scop, ce este mărimea, tăria şi 
independenţia unui popor. Doresc, 
deci, ca toate lucrările Domniilor 
Voastre să fie binecuvântate pentru 
fericirea românilor”, 
în continuare, secretarul general al 
Societăţii, August Treboniu Laurian 
citeşte raportul:
„Domnilor Membri!
Societatea Academică Română 
instituită sub auspiciile Augustului 
nostru Domnitor Carol I, serbează 
întâiul an al lucrărilor sale, şi, 
precum în genere, tot începutul este 
greu, aşa şi rezultatele întâielor 
încercări ale acestei Societăţi nu^ 
pot să fie decât foarte modeste. în 
sesiunea anului expirat. Societatea 
a decis a se publica două premii 
literare, unul pentru cea mai bună

Guvernului şi în liberalitatea 
naţiunei, care nu s-a retras 
niciodată dinaintea sacrificiului 
pentru scopuri înalte.
Cu acestea deodată. Delegaţi unea 
anunţă cu o vie plăcere, că 
Eminenţa Sa Părintele Episcop 
Dionisie a împlinit generoasa 
promisiune, făcută cu ocaziunea 
deschiderii sesiunei anului trecut, 
de a da la dispoziţiunea Societăţii 
preţioasa bibliotecă de vechi cărţi 
româneşti culese de repausatul 
Constantin Cornescu Oltelniceanu. 
Aceste rari monumente ale 
literaturei române vor servi filologilor 
noştri de fântâni din cari ei se pot 
adăpa cu abundenţă în operaţiunile 
lor. Societatea, atât pentru 
numeroasele serviţie făcute 
instrucţiune! publice, precum şi 
pentru această faptă demnă de un 
prelat român, a credinţei de 
a sa datorie de a numi Eminenţa sa 
Părintele Episcop Dionisie membru 
onorariu al Societăţii Academice 
Române”. (Academia Română, A -3 
-1868).

Prof. ing. Nicolae Şt. Noica 
Membru de onoare al Academiei

Române
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RADU BRANCOVEANU:

Venirea la tron a lui Constantin 
Brâncoveanu s-a petrecut într-o 
perioadă în care Ţara Românească 
se afla într-o situaţie destul de 
grea, cu un război pentru 
supremaţie între două mari puteri, 
turcă şi austriacă, care nu se mai 
termina. în acest context, rolul 
domnitorului român era unul care 
presupunea înfruntarea şi 
rezolvarea unor situaţii periculoase 
şi riscante, totuşi, cu tenacitate, 
inteligenţă şi diplomaţie, 
Brâncoveanu a reuşit să păstreze şi 
să menţină vreme de 26 de ani 
strânse legături de prietenie - 
prietenie plătită scump, cu multe 
sacrificii şi la fel de multe pungi cu 
aur - cu aceşti „aliaţi” de nevoie, 
făcând astfel ca Ţara Românească 
să fie scutită de alte necazuri 
(pustiiri şi jafuri).

paginile volumelor ce i-au 
aparţinut.
De asemenea, a încurajat tipărirea 
unor lucrări {Psaltirea, Sfânta 
Evanghelie, Molitfelnicul, Octoihul, 
Ceaslovul, Liturghierul, Apostolul) 
în importante centre tipografice ale 
timpului său: Bucureşti, Snagov, 
Râmnic, Târgovişte, cărţi, mai ales 
religioase, cu învăţături creştine, 
pentru apărarea dreptei credinţe şi 
de luminare a preoţilor şi a 
mirenilor. Dezvoltând tiparul şi 
iniţiind numeroase traduceri şi 
tipărituri în româneşte este mai 
mult decât evident că era adeptul 
unei educaţii în limba română, dar 
încuraja şi cunoaşterea limbilor 
clasice.
Trebuie amintită înfiinţarea şcolii 
superioare, cu predare în limba 
greacă. Academia din Bucureşti,

fiul ... preablândului ... Domn a 
toată Ungrovlahia, Domnul Domn 
|oan Constantin Basarab”. 
în anul 1702, tot la Bucureşti, 
apare de sub teascul lui Antim un 
Cuvânt panegiric la cel întocmai cu 
Apostolii marele Constantin, 
compus de Ştefan Brâncoveanu, 
şi, cu evlavie, afierosit 
preablândului său părinte şi Domn 
a toată Ungrovlahia Domnului 
Domn loan Constantin Basarab; şi 
pronunţat de Radu, fratele 
blândeţe! sale şi un alt Cuvânt 
panegiric la Ştefan, întâiul martir al 
lui Christos compus de Ştefan, 
fiul ... preablândului ... Domn a 
toată Ungrovlahia, Domnul Domn 
ţoan Constantin Basarab. 
în 1703, tot Antim, ieromonahul din 
Ivir, tipăreşte Cuvânt panegiric la 
preamărită adormire a Născătoarei

diferite de cele ale altor copii de 
regi şi nobiji de la curţile europene 
ale epocii. în afara vieţii de la 
curtea domnească, pe domeniul de 
la Potlogi, fiii domnitorului îşi 
ocupau timpul cu vânătoarea, 
îngrijirea cailor şi amenajările 
necesare conacului.
Epistola, într-o frumoasă şi neaoşă 
limbă românească, exprimă 
speranţele lui Radu de a-şi revedea 
curând fratele, arată apropierea şi 
căldura existentă între cei doi, 
admiraţia şi încrederea pe care şi-o 
purtau, în ciuda micilor reproşuri şi 
a uşoarelor înţepături frăţeşti; 
corespondau des şi atitudinea care 
se degajă din cuprinsul scrisorii 
demonstrează că toţi copiii 
voievodului purtau sentimente de 
stimă şi respect unul faţă de altul, 
dar şi faţă de tată lor, pe care nu
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în istorie, epoca lui Brâncoveanu 
este considerată a fi una dintre 
cele mai înfloritoare din istoria Ţării 
Româneşti, curtea sa domnească 
reprezenta centrul vieţii artistice şi 
culturale, iar dorinţa sa de nou, 
deschiderea spre acceptarea 
ideilor renascentiste, preferinţele 
pentru rafinament şi orientarea 
spre Europa occidentală fac din 
Brâncoveanu un domn cărturar cu 
spirit european.
A ctitorit importante şi deosebite 
lăcaşe de cult, care au dăinuit 
peste veacuri şi care au impus 
stilul brâncovenesc în arhitectură, 
dar, la fel de bine, s-a îngrijit şi de 
mănăstirile de la Muntele Athos, 
Ierusalim sau de la Muntele Sinai. 
înzestrat cu o minte luminată, 
Brâncoveanu era un strălucit 
cunoscător al limbilor greacă şi 
latină şi a manifestat dintotdeauna 
predilecţie pentru studiu - hrana 
spirituală a sufletului. Şi-a păstrat 
şi cultivat marea pasiune de înfocat 
şi adevărat bibliofil şi după urcarea 
pe tron. Biblioteca alcătuită de el 
era binecunoscută, ea găzduind 
alături de volume rare şi preţioase 
şi manuscrise deosebite. Mărturie 
stau însemnările autografe de pe

unde iluştri profesori, precum: 
Sevastos Chimenitul (Kyminitis), 
loan Comnen, loan Avramios, 
Gheorghe Hipomenas din 
Trapezunt sau Gheorghe Maiota, 
au activat.
Fiii săi, şi ei cu o adevărată 
aplecare spre carte, au beneficiat 
de profesori de excepţie, iar 
rezultatele s-au văzut imediat. Erau 
buni cunoscători de greacă, iar 
corespondenţa pe care o purtau 
între ei se desfăşura cu predilecţie 
în limba lui Homer. 
în anul 1701, la Bucureşti, de sub 
tiparniţa şi cu binecuvântarea 
Mitropolitului Antim, Ştefan, al 
doilea fiu al lui Brâncoveanu, 
scoate două lucrări. în una, aduce 
mulţumiri tatălui său. Cuvântul 
panegiric la marele Constantin, 
1701, şi reprezintă un discurs 
elogios compus de Ştefan 
Brâncoveanu, „cu evlavie afierosit 
preablândului său părinte şi Domn 
a toată Ungrovlahia Domnului 
Domn loan Constantin Basarab; şi 
pronunţat de Radu, fratele 
blândeţe! sale”. Cea de a doua. 
Cuvânt panegiric la martirul Ştefan, 
este un elogiu întâiului martir al lui 
Christos, „compus de Ştefan,

de Dumnezeu pururea Fecioară, 
compus de Ştefan, fiul 
preablândului ... Domn a toată 
Ungrovlahia loan Constantin 
Basarab; şi, cu umilinţă, afierosit 
blândei şi iubitoarei de Hristos 
mame ... Maria Doamna; pronunţat 
de Radu, fratele său, la Bucureşti, 
un elogiu adus mamei sale Maria. 
Celor cinci lucrări compuse de 
Ştefan Brâncoveanu, între 1701 şi 
1703, tipărite la Bucureşti de Antim 
Ivireanul în limba greacă şi rostite 
de cel de al treilea fiu al 
domnitorului, li se adaugă şi un 
Cuvânt panegiric la cel întru ierarhi 
de minuni făcător, marele Nicolae, 
pronunţat întru vecinica amintire a 
lui Preda Brâncoveanu, de Radu ... 
fiul Domnitorului Ungrovlahiei ... 
Domnul loan Constantin Basarab 
Brâncoveanu, lucrare apărută la 
Râmnic şi compusă de Radu, în 
1706, sub îndrumarea lui Mihail 
ipodiaconul Iştvanovici, tot în limba 
greacă. Alături de aceste lucrări 
deja cunoscute, prezentăm mai jos 
o scrisoare, adresată de Radu 
Brâncoveanu fratelui său mai mare 
Ştefan Brâncoveanu, în care sunt 
dezvăluite activităţile şi 
preocupările prinţilor, care nu erau

numai că-l priveau ca pe un stăpân 
şi domnitor, dar şi ca pe un părinte 
sever. Verticalitatea lui Constantin 
Brâncoveanu se remarcă şi aici, 
întrucât nu tolera nici greşelile 
supuşilor, dar nici pe cele ale 
familiei:
„Cinstitului mai marelui meu frate, 
dumneata neane Ştefănică, cu 
multă plecăciune închinându-mă, 
sărut cinstita mâna dumitale, 
rugând pre mult milostivul şi 
atotputernicul Dumnezeu ca să ţină 
şi să păzească pe dumneata supt 
mare mila sfinţiii sale cu întreaga 
sănătate împreună şi cu alalte, 
toate fericiri şi norociri.
Cinstită şi mie dorită cartea 
dumitale ce mi-ai trimis mi-au venit 
şi cu multă plecăciune o am luat. 
Dintru carea, întâi înştiinţându-mă 
cu bună fericirea sănătăţii 
dumitale, mult bucurându-mă am 
slăvit marele nume al împăratului 
ceresc. Alalte câte dumneata îmi 
scrii încă am văzut. Pentru moaşă 
cum că numai de două ori te-a 
unsu pă dumneata şi ţi-a trecut, 
adevărat de ispravă moaşă s-au 
arătat, carea trebuiaşte foarte 
păzită bine, că ne va trebui şi de 
alte trebi. Pentru vreame ce-mi
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„Cinstitului, mai marelui meu frate ...”
scrii dumneata, că fiind încă şi 
turburată, nu poci eşi nimica pă 
afară. Aşa va fi cu adevărat, că şi 
aici tot vremea turburată şi 
ploioasă iaste, de nu poci eşi 
nicăiri afară. Mai vârtos mie îmi 
iaste, cu mare necaz, că mă ştii 
dumneata, că eu sunt obiciuit 
măcar a doua zi, a treia zi să <i>es 
afară, iar acum pentru vreame şăz 
tot închis.
întâi, când am venit puţin am avut 
vreame bună 2-3 zile, ci am 
[lecţiune incertă] cercat şi iepurii de 
Târgovişte, că pripeliţe nu să pot 
găsi şi de să pot găsi, nici n-avem 
cu ce le prinde, că ulii n-avem, că 
măînşălaşi dumneata de-mi luaşi 
uliul cel bun. Nădăjduindu-mă că- 
mi vei trimite dumneata de acolo 
altul, de vreame ce spre partea 
uliilor aţi mersu. Iar acum văzui că 
nădeajdea mea au fost deşartă. 
Ele<i> Ştefane, înşălatu-m-ai, ţine 
minte! Pentru calul cel îmbuiastru, 
ăla smarladeac, să ştii dumneata 
că s-au mântuit, dar tot îmi trimură 
inima şi tot stau înghiţat până voi 
auzi că au trecut Dunărea. Că, 
după ce am venit de la Potlogi, i- 
am scos potcoavele de la picearele 
dindărăt şi nici la apă nu l-am scos, 
doară nu va mai şchiopăta. După 
aceaia m-au învăţat dumnealui 
nenea lanache de i-am pus 
ştreangu tăiat cu untură şi l-am

potcovit. Şi tot mă întreba tata: 
„Şchioapătă?”
Apoi mi-au zis de l-am adus de l-au 
văzut. Ci când l-au văzut, 
mulţămesc lui Dumnezeu, că n-au 
şchiopătat. Iar pă cale temeam că 
tot nu va mearge sănătos şi 
zdravăn până acolo. El de aida s- 
au dat zdravăn. îl trimit unui turc pă 
2 [lecţiune incertă] şi poimâine, luni 
purceade, iar năcaz ce-am tras cu 
dânsul, care încă n-am văzut cal 
aşa blăstămat, aşa şăzând în 
grajdu să şchioapete. Ceialalţi cai 
toţi sunt sănătoşi. Sunt toţi 
frumoşi, iar ca cerchezul nici unul. 
Altele pă aci, ce sunt poruncile 
dumitale, tot silim şi nevoim de le 
facem şi toate le împlinim, ca să nu 
rămâie niciuna jos. Pentru blane de 
coteţ ce-mi scrii dumneata, încă 
am văzut, ci de aceasta voi vorbi 
cu neanea Dinul şi vom zice 
dumnealui tatei. Cu aceasta, iarăşi, 
rog pe milostivul Dumnezeu ca să 
ţie şi să păzească pă dumneata 
supt noianul milelor Sale, cu 
întreagă sănătate, aducându-te pe 
dumneata sănătos, ca să ne putem 
bucura şi a ne veseli de dorita 
împreunare. Sept. 24, l<eat> 7221 
[1712] Al dumitale mai mic frate şi 
în to<a>tă vremea gata a sluji.
Radu Brâncoveanu.”
Radu este cel de-al treilea fiu al lui 
Constantin Vodă, născut în anul 
1690; a fost logodit cu fata lui

Antioh Cantemir Vodă, cu care nu a 
apucat să se căsătorească. El a 
fost ridicat de turci în aprilie 1714 
şi dus împreună cu întreaga familie 
la Constantinopol, după mazilirea 
tatălui său. A fost întemniţat la 
Edikule, în Istanbul. în cele din 
urmă, pe 15 august 1714 a fost 
decapitat (la fel ca şi cei trei fraţi, 
boierul lanache Văcărescu şi 
domnul mazilit) în faţa sultanului 
Ahmed al lll-lea, trupurile fiindu-le 
aruncate în mare, iar capetele 
înfipte în suliţe şi purtate prin oraş. 
După relatarea lui Anton Maria del 
Chiaro, acuzaţiile trimise Porţii 
Otomane contra voievodului român 
se refereau, în primul rând, la faptul 
că a întreţinut corespondenţă 
secretă cu împăratul Austriei, cu 
Moscova, cu Polonia şi cu 
Republica Veneţiei, cărora le 
procura ştiri privitoare la turci, 
precum şi la faptul că împăratul 
Leopold, prin diploma dată la Viena 
în 30 ianuarie 1695, îl declarase, în 
toată forma, pe Constantin 
Brâncoveanu ca Prinţ al Sfântului 
Imperiu Roman, pentru serviciile 
aduse Majestăţii Sale Chesariene. 
Aceste acuzaţii urmăreau 
exterminarea unuia dintre cei mai 
buni domni pe care i-a avut 
Valahia, împreună cu toată familia 
sa.
Execuţia în piaţa publică este 
descrisă de istoricul C. Ganeîn

Tragedia Brâncovenilor:
„A doua zi, 15 august, la ceasul 
9.00 dimineaţa, Brâncoveanu, cei 
patru fii ai săi şi Enache Văcărescu 
fură duşi dezbrăcaţi la cămaşă în 
faţa Seraiului, pe piaţa care era 
acolo la malul Cornului de Aur, 
peste drum de Galata. De jur 
împrejurul pieţei erau şiruri de 
ieniceri care păzeau ordinea în 
populaţia aceia, o mare de oameni 
venită să-şi potolească instinctul 
plăcere! bestiale de a vedea 
curgând sânge”.
La puţin timp după uciderea 
domnului muntean şi a fiilor săi. 
Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, 
şi a sfetnicului lanache Văcărescu, 
a apărut un imn închinat lor, 
compus de mitropolitul de 
Heracleea, Calinic, cel care va 
deveni patriarh.
Textul, scris în limba greacă, a fost 
semnalat şi tradus în româneşte de 
Petre Ş. Năsturel. Se poate 
observa că autorul îi numeşte pe 
Constantin Brâncoveanu şi pe fiii 
săi „inimoşi mucenici”, „jertfă 
sfântă” pentru Hristos, „viteji 
biruitori ai lui Hristos”. Prin urmare, 
autorul, martor al execuţiei 
domnului muntean şi a fiilor săi, 
ţine să precizeze că aceştia au avut 
moarte de martiri, ucişi fiind pentru 
credinţă, motiv pentru care le-a 
închinat acest imn.

Carmen Albu
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Constantin Rădulescu-Motru 

Papa a declarat comunismul ca vrăjmaş al creştinătăţii...
Continuăm prezentarea unor 
fragmente din însemnările memo
rialistice ale lui C. Rădulescu-Motru, 
intitulate Revizuiri şi adăugiri, în care 
filosoful se dovedeşte a fi un 
observator atent şi avizat al 
perioadei de sovietizare forţată a 
României. Pentru anul 1949 
notează:

„15 februarie 1949. Butoeşti
împlinesc 81 de ani, astăzi (2 
februarie, stil vechi). Deprimat, ca 
de obicei. Totuşi, rudele mai 
apropiate din Butoeşti şi Craiova au 
ţinut să mă felicite. Am luat prânzul 
împreună, întreţinându-ne cu 
zvonurile care circulă despre un 
război cât de curând. Eu cred că un 
asemenea război nu se va produce. 
Propaganda anglo-americană se 
mărgineşte în a deştepta 
solidaritate în popoarele Apusului, 
devăluindu-se starea de mizerie în 
care trăiesc acei de sub stăpânirea 
comunismului. între zvonurile care 
circulă este şi acela că românii 
expatriaţi de regimul comunist şi 
care trăiesc prin America, Austria, 
Franţa şi Anglia ar fi despărţiţi în 
două tabere: regalişti şi republicani. 
Regaliştii ar fi sub conducerea lui 
Vişoianu din America. Românii, ca 
totdeauna imaginativi. înainte de a 
avea căderea comunismului, ei 
încep prin a se certa asupra 
împărţirii portofoliilor de miniştri.

16 februarie 1949. Butoeşti
Nu se cunosc încă în mod precis 
hotărârile luate de Consiliul 
Cardinalilor convocat zilele trecute 
de Papa. Se ştie numai că Papa a 
declarat comunismul ca vrăjmaş al 
creştinătăţii, înfierând în acelaşi 
timp procesele şi persecuţiile 
îndreptate împotriva clericilor în 
Ungaria, Bulgaria şi celelalte ţări 
satelite Rusiei. Papa a făcut apel la 
unirea tuturor bisericilor creştine 
contra comunismului. Să se pună 
oare la cale o nouă cruciadă contra 
comunismului, după pilda celor 
medievale? Probabil că nu. Dar o 
propagandă pe bază de religie va 
urma, care va servi la întărirea unirii 
între popoarele din Apus ale 
Europei, în care va intra şi poporul 
spaniol, astăzi ţinut la o parte, ca 
fascist. în orice caz, greşeala 
comunismului bolşevic de a începe 
lupta contra Bisericii creştine, ca şi 
orice greşală a lui în viitor, sporeşte 
tensiunea războinică.

20 februarie 1949. Butoeşti
Sunt puţine zile de când nu pot 
să-mi adun gândurile şi să scriu un 
cuvânt, fiind apăsat de grija că fiica 
mea Margot n-are cu ce să se 
întreţină în Bucureşti. Bărbatul său 
nu poate ocupa nici un serviciu sub 
regimul actual. Copilul său. Radu, 
este în clasa I gimnazială şi are 
nevoie de îmbrăcăminte şi 
alimentaţie suficientă. Cu ce şi le 
poate cumpăra? Venitul ei din chiria 
pe care i-o plăteşte familia Manjaru 
cred că s-a epuizat de mult.
Obiecte de vândut n-are. Prietini şi 
rude bogate nu are, fiindcă toţi 
prietinii şi rudele noastre sunt din 
cei vizaţi de comunişti ca să fie

lichidaţi. în timpuri normale, ar 
putea să se ajute din vânzarea 
cărţilor aflate în biblioteca mea. Dar 
aceste cărţi sunt în majoritate de 
filosofie şi sunt scrise în limba 
germană şi franceză, deci fără 
valoare de circulaţie. Din ce vor fi 
trăind? Şi eu care nu pot să-i ajut! 
Dacă veneau câteşitrei din toamna 
trecută la Butoeşti, desigur ar fi fost 
mai bine. Ar fi pierdut copilul şcoala 
din Bucureşti - dar, în schimb, n-ar 
fi suferit de foame. De altfel, şcoala, 
fie ea de Bucureşti, fie de Butoeşti, 
în condiţiile în care este organizată 
astăzi, este o vorbărie goală.
Lozinci revoluţionare din cărţile 
ruseşti, iată ce a învăţat Radu 
nostru în decursul acestui an 
nenorocit petrecut sub ocupaţia 
Moscovită! [...]

instalate, pentru cultivarea ei, 
laboratoare speciale. La Bucureşti 
şi Cluj, se mai bucură încă de 
organe de publicitate periodică. în 
plus, la Bucureşti, a existat şi o 
societate în jurul unei reviste ce 
purta tocmai titlul de „Revista 
pentru organizarea raţională a 
muncii”. Prin urmare, în civilizaţia 
burgheză, preocuparea de a face ca 
producţia să crească nu era deloc 
străină. Dimpotrivă, până şi în 
România, ea era pe primul plan. în 
toate ţările europene inclusiv, dar şi 
în România, ea era pe lângă 
instituţiile oficiale însărcinate cu 
organizarea muncii, precum şi pe 
lângă marile întreprinderi industriale 
existau institute şi laboratoare 
psiho-tehnice, de la care se cereau 
sfaturi, produce o adevărată

dragul pe care-l au acum pentru 
poporul românesc. Dacă nu venea 
comunismul, poate ţara 
românească murea fără să-şi dea 
seama că în el stă încuibărită 
dragostea pentru popor. Cu 
ideologia comunistă s-a făcut, în 
sfârşit, lumină în conştiinţa lui. 
Acum, el se întrece în munci pentru 
a-şi arăta dragostea pentru poporul 
românesc! [...]
întrecerile între muncitorii din 
întreprinderile industriale constituie 
un gen de muncă forţată şi muncile 
voluntare executate de muncitorii 
agricoli la sate. Unii şi alţii sunt 
aduşi să muncească forţat, fiind 
puşi sub ameninţarea reducerii 
salariilor. Muncitorul din 
întreprinderile industriale, are, la 
spatele lui, pe responsabil şi.
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24 februarie 1949. Butoeşti
De mai bine de trei luni. Radio 
Bucureşti dă, în fiecare din 
emisiunile sale, cazurile de întrecere 
între muncitori. Petre Banu de la 
şantierele navale din Turnu Severin 
a nituit într-o zi patru mii, în altă zi, 
cinci mii de cuie şi aşa, în fiecare 
dată cu câteva mai mult.
Lui i-a răspuns alt muncitor din 
Brăila. Şi aşa în fiecare zi, aceeaşi 
poveste de întrecere între muncitori. 
Am crezut, la început, că este vorba 
de reclama unor muncitori mai 
şmecheri, care vor să intre în graţiile 
guvernului, pe urmă însă a trebuit 
să mă conving că este vorba de 
ceva mai însemnat. Guvernul 
comunist vrea să arate că aceste 
întreceri dintre muncitori intrau în 
programul de înfăptuire al 
socialismului şi că, prin ele, se pun 
în evidenţă însuşirile noii ordini 
socialiste, faţă de cea veche, 
burgheză. Muncitorii s-or fi 
întrecând între ei din îndemnul pe 
care-l primesc de la ideologia 
comunistă. Ei muncesc mai mult şi 
mai bine, fiindcă au conştiinţa că 
acum muncesc pentru fericirea 
poporului întreg, iar nu pentru 
profitul patronului. înainte vreme, 
adică, ei munceau puţin şi rău 
fiindcă lucrau de silă în profitul 
exploatatorului patron. Aşadar, 
ideologia socialistă comunistă, 
cunoscută în toată lumea, şi care a 
avut reprezentanţi şi în România, 
între care se prenumăra şi scriitorul 
acestor rânduri. în România, 
această ştiinţă burgheză a avut nu 
numai reprezentanţi izolaţi, ci ea a 
fost profesată în Universităţile din 
Bucureşti, laşi şi Cluj, unde erau

minune.
Societatea burgheză urmăreşte şi 
ea un plus de producţie. Ea însă 
crede că acest plus de producţie nu 
poate izvorî din conştiinţa politică a 
muncitorului, ci din perfecţionarea 
instrumentului de muncă şi din o 
cât mai strânsă adaptare a vocaţiei 
înnăscute a muncitorului şi genul de 
muncă în care activează.
Chiar în Rusia, patria comunismului, 
această situaţie a durat până la 
sfârşitul celui de Al Doilea Război 
Mondial, în 1945. De la 1945, ţările 
înfederate comunismului s-au 
lepădat de ştiinţa burgheză a 
raţionaiizării muncii ca de o erezie 
medievală.
în România, cu deosebire psiho- 
tehnica sau ştiinţa muncii 
organizate în mod raţional, este 
prigonită pe faţă. Ultimul ei 
reprezentant, I. M. Nestor, 
neobositul şi merituosul meu 
colaborator timp de douăzeci de 
ani, a fost comprimat de la 
Universitatea din Bucureşti, iar 
laboratoruţcondus de dânsul a fost 
desfiinţat. în România, nu este 
nevoie de o ştiinţă pentru a spori 
producţia economică. Este de ajuns 
ca muncitorul să fie părtaş de 
adeziune comunistă, pentru ca 
munca sa să devină deodată 
spornică. Perfecţionarea 
instrumentului de muncă, 
dimpreună cu o perfecţionare a 
adaptării muncitorului la instrument, 
ori adaptarea instrumentului la 
muncitor, se obţin fără nici o ştiinţă 
specială, prin simplul îndemn pe 
care-l dă ideologia comunistă. 
Muncitorii se întrec între ei de

deasupra capului, legea salarizării; 
muncitorul agricol are, la spatele lui, 
jandarmul şi, deasupra capului, 
ameninţarea Kolhozului viitor.
Toţi cari au trăit în România în anii 
de la ocupaţia rusească ştiu doar 
că de la preşedintele republicii şi 
până la ultimul muncitor de fabrică, 
toţi ascultă forţat de ordinele 
transmise de la Moscova. Toată 
suflarea românească trăieşte în 
robie. Cu această consacrare s-ar 
părea că răspunsul la întrebarea: în 
ce măsură contribuiesc întrecerile 
socialiste la sporul producţiei 
economice a României, este de la 
sine dat. Experienţa a arătat că o 
muncă forţată nu poate fi spornică 
economiceşte; din această cauză 
sclavia a şi fost desfiinţată pe 
pământ. Care este atunci explicarea 
faptului că ea persista sub forma 
întrecerilor (a stahanovismuiui) în 
Rusia, şi după ea, în România ? 
Avem, în instituţia întrecerilor o 
simplă improvizaţie, sau avem o 
consecinţă a ideologiei politice care 
conduce astăzi regimul comunist al 
Rusiei şi, prin mijlocirea acestuia şi 
pe acela din România ? în cazul că 
întrecerile sunt o consecinţă a 
ideologiei comuniste, atunci 
discuţia dacă ele sunt spornice sau 
nu trebuie să înceteze de la sine, 
deoarece instituţia lor are un scop 
politic, iar nu economic. Sunt cazuri 
când economicul primează asupra 
politicului, dar sunt şi cazuri când 
politicul primează asupra 
economicului. Aceasta se întâmpla 
tocmai în Rusia şi, deci, şi în 
România.”
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