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About the Journal 
ARA Journal has started as the main publication of ARA in 1977, to publish 
papers presented at the ARA Congress.  The last issue of ARA Journal was 
published in 2009.  Starting 2009, the Proceedings of the ARA Congress were 
published instead of the ARA Journal.  This is because while the ARA Journal 
would publish the papers after their were presented at a Congress, ARA 
Congress Proceedings were published before the Congress.  At the request of 
ARA members, the ARA Journal was re-started in 2017 in a new journal format 
and published as two Journals: ARA Journal of Arts and Culture, and ARA 
Journal of Sciences. 
 
ARA Journal of Sciences is a peer-review journals published by ARA 
Publisher, a publishing House of the American Romanian Academy of Arts and 
Sciences.  The majority of the articles in ARA Journal are contributions of the 
members and nonmembers of the Academy made at the ARA Congresses.  Also, 
the papers presented at the ARA Congresses and published in the ARA Journal 
of Arts and Sciences receive an unique DOI number and published online in an 
open source.  The open source system allows for papers to have maximum 
exposer and to be cited. 
 
ARA Journal of Sciences is also published in print using a new digital print-
on-demand (POD) system that offers a multitude of ways to increase the 
visibility of the ARA academy through smarter inventory management and 
more capable services, which increases ARA’s international exposure and 
visibility through more than 40, 000 libraries. 
 
Published articles: 

Are fully peer-reviewed. 
Are immediately free to access and download from ARA website. 
Open access publication fee: a fee is payable by the author, or their 
institution or founder to cover the publication costs.  Fees range between 
200 and 500 US Dollars, depending on the number of pages.  Visit the 
journal’s homepage for specific pricing information. 
Free of charge for the papers presented at the ARA Congress. 
Permitted re-use defined by the author’s choice of Creative Commons user 
licenses. 

The American-Romanian Academy of Arts and Sciences mission is to create an 
open academic forum discussion of scientific and cultural issues on Romanian-
related topics.  The positions taken by the authors of the articles are their own 
and not necessarily those of the academy. 
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MAREA UNIRE DIN 1918 ŞI BISERICA 

Pr. Prof. Dr. Cezar Vasiliu 

Univ.  Sherbrooke Canada 

 
 
La 1 Decembrie 2018, românii de 

pretutindeni, din ţară şi din afara graniţelor 
geografice, sărbătoresc 100 de ani de la 
Marea Unire de la Alba Iulia, când, sub 
conducerea înţeleaptă a Regelui Ferdinand 
Întregitorul s-a realizat România Mare.  
Pentru noi, românii, anul 1918 a fost un an 
providenţial.  La 27 Martie 1918 Basarabia - 
lacrima neamului românesc - revenea la Patria 
Mamă; la 28 Noiembrie 1918 era rândul 
Bucovinei - cu obcinele şi mânăstirile sale -, 
pentru ca la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia - 
devenită capitală de suflet a neamului 
românesc - să se realizeze unul din visele 
seculare ale naţiunii române, desăvârşirea 
statului naţional unitar, prin Unirea 
Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi 
Maramureşului cu România. 

 Alba Iulia, mândrul oraş transilvan, mai 
fusese martora unor evenimente de seamă ale 
istoriei şi culturii române.  Aici, realizase 
Mihai Viteazul, la 21 Octombrie 1599, prima 
Unire politică a celor trei Ţări Româneşti; tot 

aici a apărut, la 20 Ianuarie 1648, "Noul 
Testament de la Bălgrad" al mitropolitului 
Simion Ştefan.  La Alba Iulia au suferit 
martiriul, la 28 Februarie 1785, Horia şi 
Closca şi tot aici, vor fi încoronaţi, la 15 
Octombrie 1922, Regele Ferdinand şi Regina 
Maria, ca primii suverani ai României Mari. 

 Pe fundalul succesiunii evenimentelor 
istorice din anul 1918 vom încerca, în cele ce 
urmează, să subliniem contribuţia Bisericii 
Româneşti, Ortodoxă şi Greco-Catolică, la 
Marea Unire.  România intrase în primul Război 
mondial pentru "împlinirea dezideratului 
fundamental al desăvârşirii statutului naţional" 
- cum preciza C.  C.  Giurăscu. În toamna anului 
1918, Monarhia austro-ungară se destramă ca 
stat, datorită crizei celor patru ani de război, 
înrăutăţirii situaţiei economice şi, mai ales, a 
ridicării naţiunii din dubla monarhie, între 
care şi românii din Transilvania. La 12 
Octombrie 1918, după manifes-tările de la 
Cluj, Brasov, Arad, Reşiţa şi Petroşani, 
Comitetul executiv al Partidului Naţional 
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Român din Transilvania a formulat o 
declaraţie prin care proclamă dreptul 
inalienabil la viaţă liberă a românilor din 
dubla monarhie.  Declaraţia a fost citită în 
Parlamentul de la Budapesta, la 18 Octombrie 
al aceluiaşi an, de către deputatul Alexandru 
Vaida-Voievod (greco-catolic), ultima la care 
au participat delegaţii ardeleni. 

Între Octombrie-Noiembrie 1918 au luat 
fiinţă în Transilvania şi Banat, Consiliile 
naţionale româneşti, iar la 30 Octombrie 1918 
s-a constituit la Arad, Consiliul Naţio-nal 
Român, ca "unic for care reprezintă voinţa 
poporului român".  Sub conducerea sa s-a 
intensificat lupta pentru reunificarea cu Ţara.  
Slujitorii Bisericii Româneşti - Ortodoxe şi 
Greco-Catolice - s-au aflat în primele rânduri 
ale luptătorilor pentru unitate naţională, 
deziderat pentru care militau şi periodicele 
religioase din Ardeal. 

Ca exemplu al fraternităţii Ierarhilor 
români din Transilvania - ortodocşi şi greco-
catolici - care ar putea servi de pildă şi pentru 
situaţia de astăzi, menţionăm şi faptul că, la 
21 Noiembrie 1918, cei cinci Episcopi 
români, ortodocşii Ioan Papp al Aradului şi 
Miron Cristea al Caransebeşului şi greco-
catolicii Iuliu Hossu al Gherlei (devenit apoi 
cardinal), Dimitrie Radu al Oradei şi Valeriu 
Traian Frentiu al Lugojului, au semnat o 
"Declaraţie de adeziune" la C.N.R., prin care-
l recunoşteau "ca singurul conducător politic 
al naţiunii române".  Actul a avut un ecou 
pozitiv în rândul clerului şi credincioşilor 
celor două Biserici surori. 

La 14 Noiembrie 1918, profesorul Nicolae 
Bălan şi căpitanul Victor Precup erau trimişi 
de C.N.R. la Iaşi pentru a discuta cu 
conducătorii de atunci ai ţării situaţia din 
Transilvania.  La 15 Noiembrie 1918, la 
propunerea prof. Bălan, C.N.R. hotăra 
convocarea unei Mari Adunări Naţionale, cu 
deputaţii aleşi şi reprezentanţi ai tuturor 
organizaţiilor româneşti. 

Duminică 1 Decembrie 1918, a avut loc la 
Alba Iulia, Adunarea Naţională care a decis 
unirea cu România. Erau prezenţi 1228 
deputaţi şi delegaţi oficiali, alături de 100 de 
mii de români veniţi din toate părţile unde se 
vorbea româneşte, de la Maramureş la 
Dunărea bănăţeană, din Ţara Bârsei până-n 
cea a Crişurilor. Între ei se aflau şi 

reprezentanţii Bisericii. S-a început prin 
slujbe urmate de Te Deum-uri în bisericile 
ortodoxă şi greco-catolică din Alba Iulia, 
după care delegaţii s-au reunit în sala Cercului 
Militar, sub preşedenţia lui Cicio-Pop.  În 
biroul adunării au fost aleşi trei preşedinţi - 
George Pop din Băseşti, episcopul Dimitrie 
Radu al Oradei (unit) şi episcopul Ioan Papp 
(ortodox). 

Raportul principal a fost prezentat de 
Vasile Goldis (ortodox) care a citit şi 
proiectul rezoluţiei, devenit Hotărîrea de unire 
a Transilvaniei cu România care începea 
astfel: "Adunarea naţională a tuturor româ-
nilor din Transilvania, Banat şi Ţara 
Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor 
îndreptăţiţi la Alba Iulia în ziua de 1 
Decembrie 1918, decretează Unirea acestor 
români şi a teritoriilor locuite de dânşii cu 
România.  Adunarea naţională proclamă 
îndeosebi dreptul inalienabil al naţiunii 
române la întreg Banatul, cuprins între râurile 
Mureş, Tisa şi Dunăre".  Goldis şi-a încheiat 
raportul cu cuvintele "legătura sfântă a celor 
14 milioane de români ne îndreptăţeşte azi să 
zicem Trăiască România Mare !". 

Ultimul orator a fost Iuliu Maniu, greco-
catolic, care a vorbit în numele Partidului 
Naţional Român din Transilvania - discurs 
prohibit peste patru decenii în România.  Iată 
un scurt fragment: "...  Dacă privim înapoi la 
suferintele îndurate de neamul românesc, 
dacă ne amintim de sângele vărsat, nu ştiu 
cum să mulţumim lui Dumnezeu, că ne-a dat 
nouă, celor din generaţia de acum, să trăim 
aceste timpuri de înălţare...  Înainte de a lua 
hotărîri trebuie să ne închinăm înaintea 
acelora care au ajutat ca lumina libertăţii 
neamurilor să străbată norii.  Aceştia sunt 
vitejii din glorioasa armată română, conduşi 
de marele căpitan, Regele Ferdinand (...) 
Unirea tuturor românilor într-un singur 
Regat şi într-un nedespărţit stat este nu numai 
un ideal sfânt, ci şi un drept inalienabil al 
nostru în baza fiinţei noastre naţionale 
unitare.  (...) Noi, românii din Transilvania, 
Banat şi Ungaria suntem în drept şi avem 
datoria să pretindem această Unire, pentru că 
aici a fost leagănul românismului (...) (St.  
Neagoe, Istoria Unirii Românilor, ed.  
Diogene, Bucureşti, 1993, p.  287-290). 

La ora 14, delegaţii au mers pe Câmpul lui 
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Horia unde aşteptau cei peste o sută de mii de 
români.  S-au rostit mai multe discursuri.  
Episcopul Miron Cristea al Caransebesului a 
spus, între altele: "Nu ne putem gândi astăzi 
la altceva decât la aceea ce au hotărît şi au 
făcut fraţii din Basarabia şi Bucovina, adică 
la Unirea cu scumpa noastră România, 
alipindu-i întreg pământul strămoşesc".  
După care a poftit pe episcopul Iuliu Hossu 
al Gherlei să citească Hotărîrea Unirii, urmată 
de cuvintele: "Fericit am vestit hotărîrea 
judecăţii lui Dumnezeu prin reprezentanţii a 
toată suflarea românească; fericiţi voi, care 
aţi pecetluit pe veci Unirea cu Ţara Mamă.  O 
viaţă întreagă veţi mărturisi cu mândrie «Şi 
eu am fost la Alba Iulia».  Trăiască România 
Mare, una şi în veci nedespărţită". 

Entuziasmul mulţimii ajunsese la culme.  
Glasuri, vibrând de mândrie naţională, 
scandau "Suntem uniţi cu Ţara" sau "Trăiască 
România Mare".  Cei doi episcopi, Cristea şi 
Hossu se îmbrăţişau fericiţi, cu roua bucuriei 
în priviri, iar episcopul Cristea profeţea: "Pe 
cum ne vedeţi aici îmbrăţişaţi frăţeşte, aşa să 
rămână îmbrăţişaţi, pe veci, toţi fraţii 
României" (idem, p.  292). 

Adunarea a ales Marele Sfat Naţional - 212 
membri - în care au intrat cei cinci episcopi 
români, teologi, protoierei şi preoţi.  La 2 
Decembrie, Marele Sfat Naţional a ales 
Consiliul dirigent, iar la 14 Decembrie o 
delegaţie alcătuită din Vasile Goldis, 
Alexandru Vaida Voievod şi episcopii Cristea 
şi Hossu au prezentat la Bucureşti Regelui 
Ferdinand actul Unirii Transilvaniei cu 
România.  Atestarea hotărîrii istorice de la 1 
Decembrie 1918 a fost făcută prin decretul 
regal din 11 Decembrie 1918, investit cu putere 
de votul Parlamentului din 29 Ianuarie 1919. 

În acelaşi timp în Banat situaţia generală 
era mai confuză datorită ocupaţiei militare.  
La începutul lui 1919 s-a constituit "Liga 
Bănăţeană", condusă de diaconul Avram 
Imbroane (ortodox) cu scopul de a informa 
opinia publică şi Conferinţa de pace de la 
Paris despre drepturile românilor din acest 
teritoriu. 

La 8 Ianuarie 1919, Consiliul naţional 
săsesc din Medias a aprobat hotărîrea de la 
Alba Iulia, decizie asemănătoare luând şi 
şvabii din Banat, reuniţi la Timişoara la 10 
August 1919, O delegaţie a "Ligii bănăţene" a 

mers la Paris prezentând un memoriu asupra 
drepturilor noastre asupra acestui teritoriu. 
Unirea Transilvaniei cu Ţara a adus schimbări 
radicale şi în viaţa Bisericii, mai ales a celei 
ortodoxe. Ierarhii din provinciile alipite au 
intrat, la 30 Decembrie 1919, în componenţa 
Sfântului Sinod de la Bucureşti, conform 
rânduielilor canonului 34 apostolic.  La 31 
Decembrie 1919, episcopul Miron Cristea 
devenea Mitropolitul Primat al României.  Au 
fost reînfiinţate episcopiile Oradei (1920), 
Clujului şi Armatei (1921), Tomisului, Cetăţii 
Albe şi Hotinului (1923).  Mai mult, ardelenii 
au fost privilegiaţi în alegerile de episcopi.  
Alături de Miron Cristea, au devenit episcopi: 
Lazăr Duma la Argeş, Lucian Triteanu la 
Roman, Justinian Teculescu la Ismail, 
protopopul de Sălişte, Ioan Stoica, la Armată 
şi cel de Braşov, Vasile Saftu, la Râmnic.  La 
Sibiu a devenit mitropolit prof.  Nicolae 
Bălan, iar la Cluj episcop Nicolae Ivan.  
Catedra de Istoria românilor de la noua 
Universitate clujeană va fi ocupată de 
protoiereul de Sălişte, prof.  Ioan Lupaş. 

Una din marile împliniri ale Unirii de la 1 
Decembrie 1918 a fost construirea catedralei 
ortodoxe din Alba Iulia, în numai un an şi 
jumătate, având ca arhitect pe V.  G.  
Ştefănescu şi pictor pe Costin Petrescu.  Ea a 
fost sfinţită la 15 Octombrie 1922 de către 
Mitropolitul-Primat Miron Cristea, cu ocazia 
încoronării Regelui Ferdinand şi a Reginei 
Maria. La 4 Februarie 1925, Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române aproba ridicarea 
Bisericii noastre la rang de Patriarhie, 
confirmată prin "Tomos"-ul Patriarhului 
Ecumenic, din 30 Iunie 1925.  Înscăunarea 
primului Patriarh al României - Miron Cristea 
- a avut loc la Bucureşti, la 1 Nov.  1925. 

Legea şi Statutul de organizare a Bisericii 
Ortodoxe Române, prevăzând participarea 
masivă a laicilor la viaţa Bisericii conform 
Statutului şagunian, consfinţea astfel 
autocefalia Bisericii - obţinută în 1885, în 
urma independenţei de stat dobândită prin 
luptă în 1877 -.  Ele prevedeau existenţa a 
cinci mitropolii - Ungro-Vlahia, Moldova şi 
Transilvania, plus a Mitropoliei Bucovinei, cu 
Arhiepiscopia Cernăuţilor şi Episcopia 
Hotinului, şi a Mitropoliei Basarabiei, 
înfiinţată în 1927, cu Arhiepiscopia 
Chişinăului şi Episcopia Cetăţii Albe. 
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În 1920, Guvernul român a intrat în 
tratative diplomatice cu Vaticanul, iar în 1921 
s-a deschis Legaţia română pe lângă Vatican 
şi Nuntiatura apostolică la Bucureşti.  La 10 
Mai 1927, la stăruinţa Regelui Ferdinand I 
(catolic) s-a semnat Concordatul cu 
Vaticanul.  Ritul latin avea o mitropolie la 
Bucureşti, cu 4 episcopii sufragane şi alta la 
Iaşi.  Ritul greco-catolic avea Mitropolia 
Blajului, cu 4 episcopii sufragane.  În 1928 s-
a emis o nouă Lege a Cultelor care a fost 
valabilă până în 1948, an în care Biserica soră 
greco-catolică a fost desfiinţată prin lege.  
Restabilirea ei juridică s-a făcut după 
evenimentele din Decembrie 1989. 

Constatăm că până în anul 1918 a existat 
o frumoasă colaborare între Ierarhii, preoţii şi 
credincioşii celor două Biserici naţionale 
româneşti - ortodoxă şi greco-catolică.  Ei au 
fost împreună în momentele de răscruce din 
viaţa poporului român: răscoala lui Horia, 
Cloşca şi Crişan; Supplex-ul; Memoriile lui 
V.  Moga şi I.  Lemeni; revoluţia din 1848; 
ASTRA; Memorandumul sau primul Război 
mondial (Pr.  prof.  M.  Păcurariu). 

Desfiinţarea Bisericii greco-catolice în 
1948 a însemnat bunuri confiscate, episcopi şi 
preoţi arestaţi.  Şase epoiscopi greco-catolici 
vor muri în temnită în urma tratamentelor 
fizice şi morale inumane: Vasile Aftenie al 
Bucureştiului (+1950); Ioan Suciu al Blajului 
(+1953); Traian Frenţiu al Oradei (+1952); 
Titus Livius Chinezu al Bucureştilor (+1955); 
Ioan Bălan al Lugojului (+1960); Alexandru 
Rusu al Băii Mari (+1963); alţii vor suferii ca 
Iuliu Hossu al Gherlei-Clujului (+1970) - în 

ultima parte a vieţii cu domiciliul forţat la 
mânăstirea Căldăruşani şi Iuliu Hirte (+1978).  
Alături de ei au murit şi 4 episcopi catolici de 
rit latin, Alexandru Cisar al Bucureştiului 
(+1950), Antonie Durcovici al Iaşilor 
(+1950), Francis Staffler al Oradei (+1957) şi 
Augustin Pasa al Timisoarei (+1955). 

Desigur şi Biserica Ortodoxă Română îşi 
are martirii săi.  Tot în perioada comunistă au 
pierit numeroşi mireni şi preoţi ortodocşi la 
Canal sau în temnitele de tristă amintire.  
Martirologiul Neamului Românesc 
cuprinde pe Patriarhul Nicodim Munteanu 
(+1948), pe Mitropoliţii Irineu Mihălcescu al 
Moldovei (+1948), Tit Simedrea al Bucovinei 
(retras în 1945, + 1971), Efrem Enăcescu al 
Basarabiei (alungat în 1944, + 1968) şi pe 
episcopii Nicolae Popovici al Oradei 
(pensionat forţat în 1950, +1960) sau Grigore 
Leu al Huşilor (+1949).  Pe toţi aceştia, 
precum şi pe preoţii şi credincioşii martirizaţi 
de comunişti, Biserica Ortodoxă Română are 
datoria morală să-i canonizeze într-o zi pe 
care ne-o dorim cât mai apropiată. 

Consider, deci, că cea mai potrivită 
încheiere o constituie cuvintele Regelui 
Ferdinand I rostite la încoronare la Alba Iulia, 
la 15 Octombrie 1922: "Mă închin cu evlavie 
memoriei celor care, în toate vremurile şi 
pretutindeni, prin credinţa lor, prin munca şi 
prin jertfa lor au asigurat unitatea naţională 
şi salut cu dragoste pe cei care au proclamat-
o, într-un glas şi o simţire, de la Tisa până la 
Nistru şi până la Mare" Ferdinand I - Regele 
tuturor românilor. 
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UNIREA BUCOVINEI CU PATRIA-MAMĂ 
Pr Prof.  Dr.  Cezar Vasiliu 

Univ.  Sherbrooke Canada 
Acum 100 de ani, la 28 Noiembrie 1918, a avut loc proclamarea unirii 

Bucovinei cu România, moment istoric important în făurirea statului naţional 
unitar român, alături de unirea Basarabiei la 27 Martie şi a Transilvaniei la 1 

Decembrie 1918. 
 

Bucovina, în traducere «Pădurea de fag», 
este numele dat Ţării de Sus a Moldovei lui 
Ştefan cel Mare şi Sfânt de către austrieci în 
1775.  După pacea de la Kuciuk-Kainargi din 
1774, în războiul ruso-turc început în 1768, 
austriecii ca recompensă că-i ajutase pe turci 
ceruseră o «rectificare de frontieră în sudul 
Galiţiei», necesară trecerii din Transilvania, 
în Galiţia nou anexată.  Astfel, contra bani 
grei şi daruri scumpe, Turcia ceda Austriei un 
«coridor» care cuprindea nu o fâşie îngustă de 
teren, ci întreg ţinutul Cernăuţilor, cea mai 
mare parte din ţinutul Sucevei, vechea 
capitală a Moldovei, cu mausoleul 
descălecătorilor de la Rădăuţi şi mormântul 
lui Ştefan de la Putna. 

În zadar protestară boierii şi clerul, în 
frunte cu domnitorul Grigore Ghica, ucis de 
turci la 1 Octombrie 1777; timp de 144 de ani 
acest teritoriu românesc a rămas sub ocupaţie 
străină, pâna în anul de graţie 1918.  Austria a 
nesocotit sistematic drepturile limbii române, 
a stingherit dezvoltarea culturală şi a spoliat 
bogăţiile provinciei.  Mulţi patrioţi 
bucovineni au fost nevoiţi să emigreze. 

Timp de zece ani, Bucovina a stat sub 
administraţie militară, iar în 1786 a fost 
înglobată Galiţiei.  Abia prin constituţia 
austriacă din 1849 a fost despărţită de Galiţia 
şi declarată provincie autonomă a Casei de 
Austria.  În 1860 Bucovina şi-a ales o Dietă, 
cu stemă şi drapel propriu.  Bucovina era 
reprezentată în Parlamentul vienez prin 
deputaţi români. 

Faţă de Viena, fruntaşii politici 
bucovineni au avut o politică protestatară, 
începând cu episcopii Dosoftei Herescu şi 

Isaia Bălăşescu, cu fraţii Hurmuzache, cu 
mitropolitul Silvestru, cu dr.  Gheorghe Popo-
vici şi Iancu Flodor şi întreaga generaţie a 
Unirii.  La baza politicii bucovinene a stat 
ideea naţională, care - apărată de generaţiile 
mai tinere - şi-a găsit cea mai elocventă 
expresie în votul unanim al Congresului 
Naţional de la Cernăuţi din 28 Noiembrie 
1918, Unirea cu România. 

Învăţământul secundar se predă într'o serie 
de licee, în germană, de exemplu, Cernăuţi 
(1808) - cu catedra de româna în 1848 a lui 
Aron Pumnul; Suceava (1860), Rădăuţi 
(1872).  Preoţimea se pregătea la Institutul 
Teologic din Cernăuţi, înfiinţat de episcopul 
Isaia Bălăşescu în 1827, cu limba de predare 
latina, iar - din 1848 - româna.  Acest institut 
s'a transformat în Facultate de teologie în 
1875, cu ocazia creării Universităţii din 
Cernăuţi, cu facultăţile de teologie orientală, 
drept şi filozofie.  Astfel, tinerii nu mai luau 
drumul Vienei, ci studiau acasă. 

Românii bucovineni au început opoziţia 
faţă de politica de desnaţionalizare a 
guvernului austriac.  O primă acţiune a fost 
manifestaţia studenţească de la Putna din 
1871, cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la 
sfinţire.  Au participat personalităţi ca Mihai 
Eminescu, Mihail Kogălniceanu, Vasile 
Alecsandri, viitorul istoric A.D.  Xenopol şi 
Ciprian Porumbescu. 

Bucovinenii au salutat independenţa de 
stat a României din 10 Mai 1877, voluntari 
dintre ei participând la razboiul din 1877-
1878.  Existau o serie de asociaţii academice 
ca «Arboroasa», «Junimea», «Bucovina», 
«Moldova» sau «Dacia», alături de societăţi 
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politice, «Concordia» (1885), cu «Gazeta 
Bucovinei» (1892). 

În 1905 se întemeiază Partidul Naţional 
Român, iar din 1906 reapare «Gazeta 
Bucovinei», sistată în 1897.  Din 1907 se 
introduce votul universal direct şi secret, 
exercitat de barbaţi în vârstă de peste 24 de 
ani.  Bucovina, aflată la graniţa celor două 
imperii, habsburgic şi ţarist, a devenit în 1914 
- odată cu declanşarea razboiului mondial - 
teatrul unor operaţiuni militare.  La 2 
Septembrie 1914, cazacii generalului Pavlov 
ocupă Cernăuţii, iar în Octombrie austriecii 
reocupă provincia.  La 17 Iulie 1916, Ion I.C.  
Bratianu semna la Bucureşti, cu ministrii 
Rusiei, Franţei, Angliei şi Italiei, o convenţie 
prin care garanta integritatea teritorială a 
României şi reunirea Bucovinei, Transilvaniei 
şi Banatului la Regat. 

În August 1916, România intră în Război 
de partea Antantei, dar în Decembrie 1916 
armata româna este nevoită să se retragă în 
Moldova, inamicul ocupând două treimi din 
teritoriul ţării, inclusiv Bucureştiul.  
Habsburgii vor dezlănţui o adevărată prigoană 
împotriva românilor bucovineni, mulţi luând 
drumul exilului.  Ei au alcătuit la Bucureşti, 
Comitetul refugiaţilor bucovineni, condus de 
istoricul Ion Nistor.  La 9 Iunie 1917 are loc 
primirea oficială, în Piaţa Unirii din Iaşi, a 
primelor detaşamente de voluntari bucovineni 
şi transilvăneni. La 22 Octombrie 1918, 
profesorul Sextil Puşcariu şi alţi patrioţi 
bucovineni scot primul numar al ziarului 
«Glasul Bucovinei», difuzat în Vechiul Regat, 
în Transilvania şi în Basarabia. 

La 27 Octombrie 1918 se reuneşte la 
Cernăuţi, Adunarea Constituantă sub 
preşedenţia lui Dionisie Bejan, care hotărăşte 
«unirea Bucovinei cu celelalte ţări româneşti 
într'un stat naţional independent».  Adunarea 
a ales un Consiliu Naţional compus din 50 de 
membrii, care la rându-i instituie un guvern 
alcătuit din 14 secretari de stat, condus de 
Iancu Flodor.  Noul guvern cere ajutorul 
armatei române...  Astfel la 9 Noiembrie 1918, 
Divizia a 8-a, condusă de generalul Iacob 
Zadic, intră în Bucovina, iar două zile mai 
târziu intră în Cernăuţi, rezervându-i-se o 
primire entuziastă.  De acolo, ea ajunge până 
la vechea graniţă a Bucovinei de la Ceremuş, 
Colacin şi Nistru. 

La 11 Noiembrie 1918, a avut loc un 
schimb de telegrame între Consiliul Naţional 
şi Regele Ferdinand privind eliberarea 
Bucovinei.  A doua zi, Consiliul votează 
«Legea fundamentală din 12 Noiembrie 1918 
asupra puterilor Ţării Bucovina», prin care îşi 
asumă întraga putere în Bucovina. 

Consiliul Naţional, completat cu 12 
fruntaţi dintre refugiaţii bucovineni, hotărăşte 
convocarea la 28 Noiembrie 1918, a 
Congresului General al Bucovinei pentru 
«stabilirea raportului politic al Bucovinei 
faţă de Regatul României». 

Marea zi pentru Bucovina sosise.  La 28 
Noiembrie 1918, în sala de marmoră a 
Mitropoliei Ortodoxe din Cernăuţi, 74 de 
membrii ai Consiliului Naţional au început 
lucrările Congresului, alături de 7 delegaţi 
germani, 6 polonezi şi 13 din comunele 
ucrainiene.  Erau de faţă şi reprezentanţii 
Basarabiei în frunte cu Pan Halippa.  Cu o 
seară înainte tricolorul românesc fusese 
abordat pe clădirea Universităţii. 

Preşedintele Consiliului Naţional, Dioni-
sie Bejan, a rostit cuvântul de salut, din care 
cităm: «Întruniţi astăzi în acest măreţ lăcaş, 
care este şi trebuie să ramână simbolul unirii 
în credinţa cu Dumnezeu şi în neamul nostru, 
salut cu neţărmuită dragoste pe reprezen-
tanţii viteazei armate române, care la ordinul 
M.S.  Regelui Ferdinand I ne-a întins mâna de 
ajutor în clipele de cea mai grea cumpănă.  
Salut cu aceeaşi dragoste pe reprezentanţii 
fraţilor noştri din Basarabia, Transilvania şi 
Ungaria.  Va salut pe voi, fruntaşii neamului 
românesc din Bucovina, care aţi venit cu 
inima însufleţită din tuspatru unghiuri ale 
ţării, ca să asezaţi piatra fundamentală care 
să clădească trainic şi de neclintit România 
Mare.  Implor harul ceresc şi binecuvântarea 
dumnezeiască asupra hotărîrilor ce veţi lua». 

Seful guvernului, Iancu Flodor, dădu apoi 
citire «Declaraţiei de Unire», care preciza ca 
«de la fundarea Principatelor Române, 
Bucovina, care cuprinde vechile ţinuturi ale 
Sucevei şi Cernăuţilor, a făcut parte din 
Moldova, care în jurul ei s'a închegat ca stat; 
că în cuprinsul hotarelor acestei ţari se 
găsesc vechiul scaun de domnie de la 
Suceava, gropniţele de la Rădăuţi, Putna şi 
Suceviţa, precum şi multe alte urme şi 
amintiri scumpe din trecutul Moldovei; ca fiii 
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acestei ţări (...) au apărat, de-a lungul 
secolelor fiinţa neamului lor împotriva 
tuturor încălcărilor din afară şi a cotropirii 
pagâne; ca 144 de ani poporul bucovinean a 
îndurat opresiunilor unei cârmuiri străine 
care îi nesocotea drepturile naţionale; ca în 
1774, prin vicleşug Bucovina a fost smulsă 
din trupul Moldovei şi cu de-a sila alipită 
coroanei habsburgice; ca 144 de ani, 
bucovinenii au luptat ca nişte mucenici pe 
toate câmpurile de luptă ale Europei pentru 
gloria Austriei; că a sosit ceasul ca Ţările 
Române dintre Nistru şi Tisa să formeze un 
singur stat unitar (...) hotărîm Unirea 
necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei, în 
vechile hotare pâna la Ceremuş, Colacin şi 
Nistru, cu Regatul României» (Ion Nistor, 
«Istoria Bucovinei», ed.  Humanitas, Bucu-
reşti, 1991, pag.  396-397). 

Ion Nistor a facut o amplă expunere a 
motivelor istorice ale acestei declaraţii de 
unire, care a fost adoptată în unanimitate.  
Votul Congresului a fost adus la cunoştinţa 
Regelui Ferdinand printr'o telegramă, la care 
a răspuns cu următorul mesaj: «Salut cu 
nespusă bucurie actul mareţ prin care 
Congresul General al Bucovinei, ca 
expresiune a voinţei întregului popor al 
acestui vechi pământ românesc, a hotărît 
unirea completă a Bucovinei cu Regatul 
Român.  Din adâncul sufletului mulţumesc 
Proniei divine că mi-a îngăduit ca, sub 
domnia mea, fiica răpită acum 144 de ani să 
se reîntoarcă la sânul ţării-mamă, aducând 
noi forţe pentru propăşirea neamului.  În 
aceste clipe înălţătoare, gândul meu se 
îndreaptă către oamenii patrioţi, care cu toate 
suferinţele îndurate în cursul vremurilor, au 
ştiut să ţină vie în inimile poporului memoria 
lui Ştefan cel Mare şi Sfânt şi sentimentul 
naţional, pregătind astfel, fără şovaire şi 
însufleţiţi de un patriotism cald, ziua 
binecuvântată de azi.  Cu adâncă recunoştinţă 
primesc, dar, în numele poporului meu, 
întruparea Bucovinei la Regatul Român, 
asigurând populaţia Bucovinei că în mine va 
găsi mereu un sprijin tare şi o dragoste 
părintească» 

Congresul a ales o delegaţie de 15 
persoane care, a doua zi, la 29 Noiembrie, a 
prezentat, la Iaşi, Regelui Ferdinand Actul 
Unirii. Duminică 1 Decembrie 1918, 

Suveranii români au dat o masă de gală la 
Palatul Regal din Bucureşti, în timpul căreia a 
sosit şi telegrama de la Alba Iulia vestind 
unirea Transilvaniei cu România.  Apoi, actul 
Unirii Bucovinei cu Ţara a fost adus la 
cunoştinţa guvernelor din Viena, Paris, 
Londra, Roma şi Washington. 

La 31 Decembrie 1918 apare Decretul-
lege privitor la unirea Bucovinei cu România, 
cu următorul cuprins: «Bucovina, în cuprinsul 
graniţelor sale istorice, este şi rămâne de-a 
pururi unită cu Regatul României».  Semna 
Regele Ferdinand I şi Ion I.C.  Brătianu, 
preşedintele Consiliului de miniştri şi 
ministru al afacerilor externe. 

Tratatul de pace cu Austria, încheiat la 10 
Septembrie 1919, preciza ca Austria renunţa 
la fostul Ducat al Bucovinei în favoarea 
României, iar Camera şi Senatul român au 
ratificat la Bucureşti, la 31 Decembrie 1919, 
Unirea Bucovinei cu Ţara.  Prin recunoaşterea 
Unirii de către Congresul de pace de la Paris 
şi prin includerea ei în Constituţia României 
din 1923, memorabilul act al Unirii Bucovinei 
cu România din 28 Noiembrie 1918 a rămas 
definitiv. Istoricul Ion Nistor a fost numit 
administrator al Bucovinei, cu rang de 
ministru.  El a sosit la Cernăuţi la 5 Aprilie 
1919, luând parte la slujba de Sf.  Paşti 
săvârşita de Mitropolitul Vladimir Repta în 
catedrala mitropolitană.  A convocat un 
consiliu pentru alcătuirea programului de 
guvernare, care a luat hotărîrea reintroducerii 
limbii române ca limbă oficială în 
administraţie, justiţie şi şcoală. 

La 24 Octombrie 1920 s'a inaugurat 
Universitatea românească din Cernăuţi, în 
prezenţa Familiei Regale.  Reorganizarea 
universităţii s'a făcut cu ajutorul profesorilor 
de teologie, în frunte cu Vasile Tarnovski, 
noul rector devenind Ion Nistor. 

După votarea Constituţiei României Mari 
din 1923, Bucovina s'a integrat cu totul în 
viaţa politică şi administrativă a Regatului 
Român. Biserica Bucovinei şi-a păstrat 
Mitropolia la Cernăuţi, cu Episcopia 
sufragană a Hotinului, cu reşedinţa la Bălţi.  
Noul mitropolit a fost Nectarie (1924-1935), 
urmat de Visarion Puiu (1935-1940) şi de Tit 
Simedrea (1940-1945).  Pentru promovarea 
artei s'a înfiinţat Teatrul Naţional şi 
Conservatorul de muzică şi artă dramatică din 
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Cernăuţi. Din nefericire, epoca de pace a 
Bucovinei avea să fie de scurtă durată.  
Urmare a ultimatumului dat de ruşi din 27 
Iunie 1940 armata roşie a ocupat Bucovina de 
Nord, ocupaţie care a durat pâna la 5 Iulie 
1941, când trupele române izgoniră pe 
invadatori din Bucovina.  Generalul Calotescu 
este desemnat de către Mareşalul Antonescu 
ca guvernator militar al Bucovinei, iar autori-
tăţile civile şi bisericeşti se reîntorseseră la 
Cernăuţi. În August 1944 ruşii ocupă din nou 
Bucovina, iar la 12 Septembrie România a 
fost obligată să semneze la Moscova 
«Convenţia de armistiţiu» cu guvernele 
Naţiunilor Unite, prin care nordul Bucovinei, 
cu Cernăuţii, a rămas sub stăpânire sovietică.  
Tratatul de pace de la Paris din 10 Februarie 
1947 a ratificat această nedreptate istorică. 

Bucovina, ţara fagilor, a dat numeroase 
personalităţi, ca istoricii Eudoxiu 
Hurmuzachi, Dimitrie Onciul şi Ion Nistor; 
jurişti ca Gh.  Popovici şi Teodor Ştefanelli; 
entomologul Constantin Hurmuzachi; 
folcloristul Simion Florea Marian; scriitorii 
Iraclie Porumbescu şi Constantin Morariu, 
poetul Dimitrie Petrino, pictorul Epaminonda 
Bucevski sau compozitorul Ciprian 
Porumbesc, alături de profesorii de teologie 
Eusebiu Popovici sau Vasile Tarnavski., 
precum şi marii săi Ierarhi Isaia Bălăşescu, 
Silvestru Morariu, Nectarie Cotlarciuc, 

Visarion Puiu sau Tit Simedrea. Plecându-ne 
cu pioşenie în faţa celor care acum 100 de ani 
au realizat Unirea Bucovinei cu Patria-Mamă, 
încheiem cu cuvintele unui fiu al Bucovinei, 
poetul Vasile Posteucă: Dacă ne luăm răgazul 
să poposim un pic pe pragul cernit al Ţării 
Fagilor, ziua de 28 Noiembrie 1918 este o 
carte deschisă a durerii şi măririi neamului 
nostru.  Bucovina, cu Putnele, Suceviţele, 
Voroneţurile şi Cosminele ei, este însăsi 
inima istoriei noastre.  Căci Bucovina nu este 
o graniţă, ci vatră.  Inima unui neam.  
Leaganul unei istorii.  şi vatră.  Inima, nu 
poate fi dată nimănui niciodată.  Ea poate fi 
încălcată, pusă-n lanţuri şi ţinută, până ce 
dreptatea Providenţei vine şi-i trânteşte pe 
asupritori la pământ.  Şi ziua aceasta a 
restaurării dreptăţii în lume va veni ! (...) 
Credem prea mult în viitorul de aur al 
Neamului, ca să nu profeţim învierea 
bisericilor lui Ştefan cel Mare şi împlinirea 
din nou a geografiei româneşti.  Avem nevoie 
de această integritate geografică pentru a ne 
da măsura în istorie şi a dărui lumii 
înnebunite de materie şi dominaţie lumescă o 
spiritualitate nouă, în sens profund creştin şi 
omenesc (...) Să ne oprim o clipă în loc şi să 
ascultăm chemarea pământului cu mânăstiri 
de fagi.  Să auzim glasul criptei de la Putna la 
28 Noiembrie» («Cuvântul Românesc», Nov.  
1992). 
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SUB SCEPTRUL CREŞTIN AL LUI MIRCEA I 

BASARAB, PRIMA UNIRE ROMÂNEASCĂ 
MEDIEVALĂ 

Prof. dr. George Coandă 
Universitatea „Valahia” din Târgovişte, biblioth@gmail.com  

Abstract: In the true historical spirit, it must be mentioned that Mircea Basarab the I (named: 
the Great; the Elder), whose reign took place between 1386 till 1418, was the founder of the first 
medieval Romanian Union, proved by his title of ruler, before the Union conducted in 1599 - 
1600 by Michael the Brave.  The differences are that Mircea the Elder conceived the first Union 
on a limited area but reuniting under the scepter of the voivode small fragments from all over the 
historical Romanian arias from the North Carpathians, Banat, until Dniester and the Black Sea, 
whether the second Union, of Michael the Brave, gathered all the arias presented, excepting 
Dobruja.  Therefore, is important to acknowledge the first Union in the XIVth and XVth Century 
conducted by Mircea the Elder. 

Keywords: Carpathians, Ungrovlahia, Amlas, Fagaras, Severin, Basarabia, Bugeac. 
 
 
1. 
Întreaga istoriografie românească, şi nu că 

n-ar fi de înţeles, este setată încă pe ideea că, 
prima Unire a pământurilor locuite de români 
dintre Carpaţi, Dunăre şi Nistru, s-a realizat 
din vrerea, geopolitică – aşa cum o vedem noi 
astăzi -, înţeleaptă şi de un impresionant curaj 
în împrejurări internaţionale potrivnice, a 
domnului/voievodului Mihai Viteazul, de os 
Basarab, la 1599-1600, şi care a dăinuit doar 
până la 1601.  De bună seamă că pe drumul 
lung spre înfăptuirea Unirii depline de la 1918 
a fost, fie şi fulgurant, o uriaşă victorie de 
etapă care a aşezat acea Românie Mare, avant-
la-lettre, pe harta politică a Europei, la 
încrucişarea Evului Mediu cu Renaşterea în 
cazul românilor.  A fost să fie o renaştere a 
românilor prin ei înşişi din propria cenuşă a 
trădărilor dinăuntru şi a înjunghierilor din 
afară (otomane şi habsburgo-maghiare). 

Însă, dacă privim geografic-politic cu 
atenţie acea, da, extraordinară realizare statală 
mihaidă, observăm că n-a fost să cuprindă în 
graniţele sale toate orizonturile cardinale ale 
Vetrei istorice româneşti, şi anume geto-
dacica Seythia Minor (Dobrogea), cucerită de 

la Ţara Românească, în 1417, de sultanul 
Mahomed I (1413-1421), nu făcea parte din 
această geografie.  De ce este considerat încă 
primul unificator al Ţărilor Române Mihai 
Vteazul, răspunsul are, şi este, cum spuneam, 
de înţeles oarecum, o ambivalentă motivare: 
a) până la 1599-1600 existenţa a două state în 
geospaţiul carpato-danubian-nistrean, Ţara 
Românească, Moldova, şi a unui principat 
autonom, Transilvania, inclus, prin cucerire, 
în Regatul Ungariei, apoi în Imperiul Roman 
de Naţiune Germană (Habsburgic), le-a 
obturat istoricilor perspectiva unei corecte 
cercetări, necutezând să depăşească această 
limitare; b) la începutul secolului XIX, când 
românii au intrat, la rândul lor, în procesul 
complex de formare a statelor naţionale 
moderne, pentru a-şi justifica istoriceşte 
necesitatea creării propriului lor stat şi-au 
căutat şi valorificat miturile fudamentale 
întemeietoare, şi cum beneficiau atunci de o 
tânără intelectualitate bine instruită în şcolile 
Occidentului, şi, mai ales, la Paris, modelul 
francez fiindu-le unul de bun augur, această 
intelectualitate a găsit miturile respective şi 
le-a promovat insistent în mentalul colectiv în, 
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de pildă, epopeea dacică (Burebista, Decebal), 
de unde ideea forţă unionistă a Daciei 
rediviva, sau în cealaltă epopee, medievală, a 
lui Mihai Viteazul, perceput simbolic ca un 
restitutor Daciae, autorul acribic şi patetic 
persuadant fiind paşoptistul Nicolae 
Bălcescu.  Şi asta dintr-o singură pricină: 
fapta unificatoae a viteazului voievod, 
rezultat al bătăliilor victoriase împotriva 
Imperiului Otoman şi a lui Andrei Báthory, 
cardinalul principe al Transilvaniei, şi 
Ieremia Movilă, domn al Moldovei, uneltitor 
al Poloniei lui Sigismund III, care îşi fixase 
ca obictiv major de politică externă 
înlăturarea din tron a lui Mihai şi extinderea 
„sferei de influenţă” până la Dunărea de Jos, 
fapta, deci, avusese un amplu ecou în epocă.  
Şi era mult mai bine fixată în amintirea 
neamului, intrată chiar în folclor, şi datorită 
distanţei nu prea mari în timp de când avusese 
loc, doar două veacuri. 

Şi, totuşi, înaintea lui Mihai Viteazul a 
existat o altă epopee unficatoare, la fel de 
eroică şi legendară, croită cu spada şi sub 
sceptrul creştin al lui Mircea I Basarab 
(1386-1418), reţinut de istorie şi cu cele două 
apelative encomiaste, cel Mare şi cel Bătrân 
mai ales.  Căci, Mircea I a fost animat, în 
îndelungata sa domnie, de o ardentă 
conştiinţă de neam.  Să luăm aminte la 
înrudirea sa, prin soră, cu Roman I al 
Moldovei (1391-1394), şi la actul, şi frăţesc, 
şi politic, de a-l fi ajutat să urce pe tronul de la 
Suceava pe nepotul său Alexandru cel Bun 
(1400-1432).  Dar şi de dorinţa, izvorâtă din 
această conştientizare, de stăpânire, în sens 
geopolitic şi geostrategic de reunire sub 
coroana sa – însemn al suveranităţii statale – 
a câtor mai multe pământuri româneşti, 
urmărind să construiască un stat puternic, 
capabil să fie pavăză dăinuirii neamului şi 
stavilă unor tendinţe expansioniste în această 
parte de Europă (central-sud-estică).  În fond, 
Mircea, ca şi urmaşul dinastic la aproape 
două veacuri, Mihai Viteazul, a întreprins 
acţiuni unificatoare şi de apărare în aşa fel 
încât, în complicata ţesătură geopolitică 

internaţională de la intersecţia secolelor XIV 
şi XV, să-şi operaţionalizeze benefic, pro 
patria, avantajele, în pofida ameninţătorului 
deficit de securitate care ar fi putut duce la 
extinţia Ţării Româneşti (Valahia Magna).  
Or, de la întemeierea acestui stat – a se reţine: 
prin unire de cnezate şi voievodate sud-
carpatice -, faţă de momentul urcări pe tron a 
lui Mircea, trecuseră abia 86 de ani.  
Asumâdu-şi temerar riscul, Mircea a reuşit un 
act istoric care a prezervat statalitatea 
medievală românească, încă la începutul său, 
pentru atunci, cât şi pentru viitorime.  A 
ferit de paşalizare spaţiul românesc.  Acesta a 
fost rostul militar (bătăliile de apărare) şi 
geopolitic-diplomatic (capitulaţiile spre 
sfârşitul domniei) al „raţiunii de sat” a lui 
Mircea I.   

Putem vorbi, fără nici un dubiu, ţinând 
seama de acţiunile sale de întărire economică 
şi militară a Ţării Româneşti, şi de extindere 
teritorială a acesteia, nu altundeva decât în 
Vatra istorică a românilor, de prima Unire 
românească sub sceptrul creştin ortodox al 
domnitorului/voievodului Mircea I Basarab.  
Unire, e drept, pe o spaţialitate redusă, dar 
care a strâns sub sceptrul amintit părţi din 
toate pământurile româneşi de la nord, sud şi 
est de Carpaţi.  Este de precizat, în spiritul 
corectitudinii ştiinţifice, că, opera unificatoare 
debutase cu un secol mai înaintea domniei lui 
Mircea I Basarab. 

Ab origine. Ţara Românească a fost 
rezultatul unui proces, şi firesc (etno-
centripet unificator), şi de apărare 
(etnoegidă strategică) a voievodatelor şi 
cnezatelor valahe dintre Carpaţi şi Dunăre, 
de la vest şi de la est de Olt, statul astfel 
ctitorit fiind cunoscut mai ales în cronicile 
bizantine şi în cancelariile medievale 
europene cu denumirea „Ungrovlahia”.  
Adică, Valahia vecină Regatului Ungar, 
regat cu evidente tendinţe acaparatoare de 
teritorii străine, tendinţe care au determinat 
şi grăbit apariţia Ţării Româneşti.  Apariţie, 
care, după Nicolae Iorga, a precedat domnia 
lui Basarab I, ea producându-se parţial sub 
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tatăl său Tihomir/Tocomerius (1290-1310).  
Fiul, de la 1310, când a urcat pe tron, nu a 
făcut altceva decât să fie „un continuator, 
iar la urmă, şi un liberator”, Basarab I 
luând „şi el, dincolo de moştenirea sa, 
pământuri regale” [1]. 

De fapt, „pământuri regale” aduse ca 
„liberator” şi „continuator” de Basarab I 
sub coroana sa unificatoare, pământuri locuite 
de români la est de Olt, până atunci aflate sub 
dominaţia regalităţii maghiare.  Din acel 
moment s-a conturat ceea ce cancelaria 
ungurească a numit „Terra Bazarab”, iar 
autohtonii „Ţara Românească”.  Afirmarea şi 
consolidarea sa, a „primei libertăţi româ-
neşti”, cum a apreciat-o Nicolae Iorga, va fi 
fost pecetluită prin victoria, care a uimit 
Europa, a aceluiaşi Basarab I, de la Posada (9-
12 noiembrie 1330), împotriva uneia dintre 
cele mai puternice şi orgolioase armate ale 
acelei epoci, cea a Regatului Ungar, comandată 
directă de regele Carol Robert de Anjou. 

Impunânu-se ca stat afirmat şi consolidat, 
Ţara Românească va fi început să conteze în 
jocurile diplomatice, voievozii/domnitorii, în 
funcţie de împrejurări, încheind căsătorii 
conjuncturale şi dinastice, tratate de alianţă 
sau de închinare (suzeranitate), asigurând 
astfel statalitatea, dar şi suveranitatea, căci, a 
fi fost în stare de suzeranitate nu însemna 
pierderea totală a neatârnării şi a ţării. 

Primejdiile pentru Ţara Românească nu au 
trecut însă, Regatul Ungar nerenunţând la a-şi 
exercita dominaţia până la Dunărea de Jos şi 
Marea Neagră.  Fiul lui Basarab I, Nicolae 
Alexandru (1352-1364), opunându-se ferm 
acestei „direcţii de atac” a Regatului Ungar, 
îşi ia titlul de domn autocrat, şi revigorează 
Mitropolia Ţării Româneşti, înfiinţată de tatăl 
său, Basarab I, dependentă de patriarhul 
ecumenic de la Costantinopol.  Gestul de 
autoritate şi de independenţă al 
domnitorului/voievodului „însemna respin-
gerea efortului regalităţii ungare de a 
impune Ţării Româneşti catolicismul”, ţara 
fiind astfel înzestrată „cu instituţiile 
supreme ale statului de sine stătător”.  [2] 

Pentru domn/voievod, revigorarea 
Mitropoliei, recunoscută de patriarhul Calist 
I al Constantinopolului în luna mai a anului 
1359, întâiul mitropolit, atestat documentar, 
Iachint de la Vicina, ipso facto devenind şi 
sfetnicul principal al conducătorului statului 
şi „exarh a toată Ungrovlahia şi al 
plaiurilor” – acest statut avându-l toţi 
mitropoliţii care au urmat -, ca atare 
păstorindu-i şi pe românii plaiurilor, deci, de 
peste munte, din teritoriile adjudecate cu titlul 
de feudă, i-a îngăduit domnului/voievodului, 
considerându-se „acoperit” de puterea 
Imperiului Bizantin, să acţioneze în relaţiile 
internaţionale cu mai multă libertate, 
temeritate şi demnitate în beneficiul Ţării 
Româneşti.  Prin jocul abil diplomatic, cât şi 
prin replicile militare date Regatului Ungar, 
domnii/voievozii au reuşit să dobândească de 
la acest regat, Severinul (Nicolae Alexandru 
la 1355), dar şi „ţara Făgăraşului” şi „ţara 
Amlaşului”, beneficiar fiind în 1366 
Vladislav I/Vlaicu Vodă (1364-1377).  De 
altminteri, nu erau altceva decât redobândiri 
din proprietatea strămoşească dacică. 

 
2. 
Venind în 1386 la domnia Ţării 

Româneşti, strănepotul Întemeietorului 
Basarab I, Mircea I Basarab va fi avut de 
păstrat şi de consolidat, la rându-i, o mare 
moştenire statală încă, aşa cum am mai spus, 
la începuturile sale.  Şi pentru a o păstra şi 
consolida, chiar de la debutul domniei sale, 
conştient că, altminteri, s-ar fi năruit întreaga 
construcţie, „prima libertate românească”, 
Mircea va fi fost obligat să facă în aşa fel 
încât să nu apună steaua „unei neatârnări 
recunoscută şi garantată de regatul vecin al 
Poloniei, de Ungaria…”[3] 

Dar, ca un bun gspodar, Mircea se va fi 
gândit şi străduit să asigure o sustenabilă 
dezvoltare a ţării: economică: prin încurajarea 
mineritului, meşteşugurilor, comerţului, 
oferind înlesniri vamale mai ales pentru 
neguţătorii braşoveni şi lioveni; baterea de 
monedă proprie; militară: o eficientă 
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organizare a forţei de luptă (oastea cea mare, 
oastea cea mică/permanentă după modelul 
occidental european), construcţia de cetăţi de 
apărare, şi în interiorul ţării, şi de-a lungul 
Dunării; politică: crearea unui sistem de 
alianţe vizând stăvilirea taifunului otoman şi 
creşterea, astfel, a prestigiului internaţional al 
ţării.  Asemenea predecesorilor săi, Mircea 
şi-a făcut făcut din Biserică un sprijinitor de 
nădejde, cei doi mitropoliţi din timpul 
domniei sale, Antim şi Atanasie al 
Severinului fiindu-i „sfetnici de taină”, cel de-
al doilea refuzând să se supună patriarhului 
ecumenic Matei I.  Amândoi l-au încurajat pe 
Mircea în opera sa ctitoritoare de lăcaşuri 
ecleziale (terminarea bisericii mari a 
Mănăstirii Cozia, zidirea bisericii Mănăstirii 
Snagov, posibil construirea primei biserici a 
Mănăstirii Dealu sau mănăstirile Glavacioc, 
Vişina/Jiu).  Această operă – este bine a 
recunoaşte – a avut şi aportul substanţial 
reorganizator şi cultural al Sfântului 
Nicodim de la Tismana (călugăr sârb), 
posibil înrudit cu Basarabii. 

Mircea I a înţeles că o ţară, cu deosebire 
în vremurile sale, rezistă nu numai printr-o 
înţeleaptă şi eficientă orânduială internă, dar 
şi prin întărirea/apărarea teritoriului şi 
extinderea acestuia în acele zone vecine 
locuite majoritar de consângeni şi care, 
imanenţial, făceau parte din Vatra ancestrală 
etnoistorică.  Şi care ar fi ţinut cât mai departe 
de centrul conducător al statului pericolul 
unor invazii lansate de inamici animaţi de 
apetituri acaparatoare de pământuri ale 
românilor.  Aşa cum, în acea epocă, se 
avântau în asemenea aventuri Regatul Ungar 
şi Imperiul Otoman.  În consecinţă, Mircea I 
va fi practicat, într-o acţiune de geniu militar, 
o politică tactico-strategică capabilă să-i 
consolideze domnia prin consolidarea 
teritoriului Ţării Româneşti într-o viziune de 
sorginte bizantină.  Căci, Mircea a nutrit 
convingerea că ar fi avut de îndeplinit o 
misiune, aceea de continuator al tradiţiei 
Bizanţului imperial la nordul Dunării, de unde 
şi prezenţa heraldică a vulturului bicefal 

bizantin cusut pe cnemidele domitorului/ 
voiedvodului, aşa cum se pot vedea în tabloul 
votiv de la Mănăstirea Cozia şi în fresca de la 
Mănăstirea Curtea de Argeş. 

Urmărindu-şi scopul de întărire a domniei, 
Mircea I va fi adus la ţară, în 1389, după o 
campanie declanşată la sfârşitul anului 
precedent, Dobrogea („Terrarum Dobro-
ticii”), înfrângând oastea otomană de sub 
comanda marelui vizir Ali-paşa.  Astfel că 
Ţara Româească va fi atins maxima sa 
extindere teritorială, asigurându-şi o 
importantă faţadă maritimă.  În cosecinţă, cu 
îndreptăţire, Mircea I – sunt unii istorici care 
contestă această îndreptăţire, acuzându-l pe 
marele voievod de infatuată exagerare, dar 
realitatea istorică îi cotrazice – se va fi 
intitulat frecvent, între 1389 şi 1417, 
invariabil aproape, în diferite acte de domnie, 
astfel: „Eu cel întru Hristos Dumnezeu bine 
credinciosul şi bine cinstitorul şi de Hristos 
iubitorul şi singurul stăpânitorul Io Mircea, 
mare voievod şi domn cu mila lui Dumnezeu 
stăpânind şi domnind toată ţara Ungro-
vlahiei şi părţile de peste munţi, încă şi spre 
părţile tătăreşti, şi Amlaşului şi Făgăraşului 
herţeg şi Banatului de Severin domn şi de 
amândouă părţile de peste toată Dunărea şi 
până la Marea cea mare şi cetăţii 
Dârstorului stăpânitor”.  [4] 

Strălucit titlu de domnie, nu? Mai 
impresionant chiar decât cel al lui Mihai 
Viteazul.  Şi care este, dealtfel, imaginea 
geografică-politică pe care ne-o proiectează 
acest titlul? Aceea a unei prime Uniri 
medievale româneşti, recuperatoare, sub 
coroana unui inubliabil erou de epopee, a unor 
pământuri din Vatra ancestrală a neamului.  
Este un indubitabil ADEVĂR ISTORIC. 

Să luăm pe rând decriptarea acestui 
strălucit titlu domnesc voievodal. 

1.  „Mare voievod şi domn (…) stăpânind 
şi domnind toată ţara Ungrovlahiei”, adică 
Ţara Românească de la Severin (culoarul 
Cerna-Timiş), în vest, la Milcov şi Siretul 
inferior, în est, şi de la Carpaţii Meridionali, în 
nord, şi Dunăre, în sud, cuprinzând între 
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fruntariile sale provinciile istorice Muntenia şi 
Oltenia, ceea ce documente de cancelarie 
occidental europeană şi ale Papalităţii numesc 
Valahia Magna.  Este vorba, deci, de baza 
teritorial statală stabilă, zestrea fundamentală 
voievo-dală transmisă de la Întemeietorul 
Basarab I la urmaşii de sânge, sau, în 
accepţiune geopolitică, un mittelpunkt în jurul 
căruia s-a arhitecturizat o ţară, forţa 
constructoare folosită cu succes de domni si 
voievozi fiind etno-energetismul românesc. 

2.  „Amlaşului şi Făgăraşului herţeg”.  
Aşadar, „părţile de peste munţi”, acele 
teritorii transilvane (ducate) primite ca feude 
de Vladislav I/ Vlaicu Vodă (1364-1377) de 
la Ludovic I de Anjou în 1366, drept 
„despăgubire” ca urmare a suzeranităţii 
acceptate de voievodul român.  Însă, Radu I 
(1377-1383), le va fi pierdut în urma unui atac 
eşuat în iunie 1377, împotriva aceluiaşi 
Ludovic I de Anjou, cronica fraţilor italieni 
Gatari consemnând că, totuşi, regele 
Ungariei se simţise într-o mare primejdie.  
Apoi, Dan I (1377-1383), fratele vitreg al lui 
Mircea I, încercând să le recupereze nu va fi 
reuşit s-o facă.  O va fi făcut el, Mircea I, în 
1389 fără să tragă nicio săgeată peste Carpaţi, 
negociind abil cu Sigismund de Luxemburg, 
regele Regatului Ungar, acesta lăsându-se 
speriat de voievodul român cu spectrul real, 
de altminteri, al invaziei otomane, oferindu-i, 
în schimbul recuperării Amlaşului şi 
Făgăraşului, alianţa.  Astfel că, la 1392 se 
intitula, „stăpân veşnic al Făgăraşului”. 

3.  „...încă şi spre părţile tătăreşti” (într-
un alt titlu de domnii anteriori, „peste părţile 
tătăreşti”) se referă la o moştenire de la 
domnii de dinainte, situată în sudul Moldovei 
de la Prutul inferior până la limanul Nistrului 
(Buceag).  Cercetătorii istorici au însă şi astăzi 
unele dubii.  Nu pun la îndoială că Mircea I 
nu ar fi stăpânit în acea parte de zare 
românească, doar că moştenirea ar fi greu de 
delimitat datorită lipsei de informaţii sigure.  
Sau că ar fi intrat în stăpânirea acelui spaţiu, 
care va fi cunoscut şi cu toponimul 
Basarabia, acesta trăgându-i-se de la dinastia 

Basarabilor, partajându-l şi trasându-i 
graniţele la învoială fie cu cumnatul său 
Roman I, părându-se „că ambii domni se 
înţeleseseră pentru ca unul să ia Buceagul, 
iar celălalt să înainteze pe Nistru spre 
Cetatea Albă” [5], Mircea ajungând până la 
limanul nistrean, fie cu nepotul său, 
Alexandru cel Bun.   

(N.B.  De unde deumirea „părţile 
tătăreşti”? Sintagma este consemnată astfel 
de cronici şi în acte de cancelarie domnească, 
şi vine de la marea invazie a triburilor 
mongole din secolul XIII, triburi care, unele 
dintre acestea, au campat câteva secole în 
sudul Moldovei istorice, cunoscute fiind ca 
„tătăreşti” după „altoirea” cu cumanii albi, de 
neam turcic.  Până în secolul XV au făcut 
parte din marele stat mongol Hoarda de Aur, 
când acesta va fi înfrânt, destrămându-se. 

„Buceag” în limba tătarilor = peninsulă, 
datorită formei de triunghi a ţinutului ocupat de 
aceştia în sudul Moldovei între Prutul inferior, 
Nistrul inferior, Dunărea maritimă şi codrii 
Tigheiului; colţ de pământ populat de colibe.) 

4.  „… şi Banatului de Severin, domn”, 
este, de asemenea, o moştenire de la 
Basarabii de dinaintea-i, lui Mircea 
recunoscându-i-se stăpânirea de către 
regalitatea maghiară în 1393, aceasta având 
evident nevoie de ajutorul voievodului valah, 
presiunea otomană fiind în creştere la Dunăre 
în urma prăbuşirii ţaratului bulgar de la 
Tîrnovo devenit paşalâc. 

5.  „… şi de amândouă părţile peste toată 
Dunărea şi până la Marea cea Mare şi cetăţii 
Dârstorului stăpânitor”.  Pământul dintre 
Dunăre şi Marea Neagră, Dobrogea, va fi unit 
cu ţara, cum am arătat mai înainte, prin 
cucerirea sa de la ocupantul otoman în 1389, 
îl pierde în 1394, după căderea ţaratului de la 
Târnovo, recucerindu-l în 1404, când va fi 
adjudecată şi Silistra (Dârstorul) prin luptă, tot 
de la otomani, pe care îi va înfrânge la 1407-
1408 în faţa aceleeaşi cetăţi care, pentru Ţara 
Românească va fi avut o dublă însemnătate: 
strategică, de avanpost la ameninţările 
Semilunii, şi de cale comercială lesnicioasă 
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spre porturile de la Marea Neagră.  Mai există 
şi ipoteza conform căreia Dobrogea şi Silistra 
le-ar fi moştenit de la tatăl său Radu I [6], 
părere care nu are un suport documentar, mai 
degrabă ar fi să dăm crezare altor istorici, care 
emit probabilitatea ca teritoriul fostei Scythia 
Minor să fi ajuns în posesia lui Mircea, 
datorită ajutorului acordat despotului Ivanco, 
fiul lui Dobrotici, atacat de turcii otomani.  
(Constantin C. Giurescu; Dinu C. 
Giurescu, „Istoria românilor”, Ed.  Albatros, 
Bucureşti, 1971, p.  282). 

Odată cu mărirea teritoriului Ţării 
Româneşti până la Marea Neagră (Marea cea 
Mare) s-a ivit necesitatea, pe care Mircea I a 
înţeles-o bine, ca guvernarea statului, care 
reclama o multitudine de responsabilităţi, 
urmare a extinderii, să fie distribuită în doi, ca 
atare, l-a asociat la domnie (coregenţă) pe 
unul dintre fii săi, este vorba de Mihail, 
stabilindu-i reşedinţă la Târgovişte.  Astfel că 
cetatea de pe Ialomiţa capătă rang de capitală 
către finele secolului XIV – astăzi se ştie că 
voievodul a ales-o din raţiuni strategice, 
cealaltă capitală de la Curtea de Argeş intrând 
în declin -, şi nu una oarecare, ci unionistă.  Ca 
să fim corecţi, acest status îl împarte o vreme 
cu Curtea de Argeş, apoi rămâne singura 
capitală, se pare, în ultimii ani ai domniei lui 

Mircea I, ai primului Întregitor, deci, al unor 
pământuri româneşti. 

Acum, la sfârşitul acestui demers, putem 
spune reiterator cu certitudine: sub sceptrul 
creştin al lui Mircea I Basarab s-a înfăptuit 
prima Unire românească medievală.  Fie-i 
eternă aducerea aminte şi bine meritata 
cinstire în sufletul şi conştiinţa neamului 
românesc! 
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1.  Introduction 
The Centennial anniversary of the 1918 

Great Union holds particular significance for 
the history of Romanian-American relations.  
The American contribution to the unification 
of Romanians in a single state is rarely and 
insufficiently debated in history studies.  
Rectifying this situation offers an opportunity 
to study the origins of Romania’s most 
important strategic partnership today, the one 
it has with the United States of America.  
Examining the events of 1918 reveals a 
remarkable degree of historical foresight and 
continuity, a common thread, composed of 
rational geopolitical calculations, shared 
values and people-to-people relations, 
connecting the two countries across a 
complicated century.   

The American contribution to the 
emergence of today's Romania is most 
prominently revealed by President Woodrow 
Wilson's vision on restoring peace in Europe 
at the end of the First World War.  The 14 
Points, presented in the joint session of the 

U.S.  Congress on January 8, 1918 [1] paved 
the way for Romania's Great Union.  
December 1st, Romania’s National Day, is 
thus also a landmark for the Romanian-
American relationship.  As we celebrate it, we 
should also remember how American support, 
based on President Wilson’s commitment to 
the principles of freedom and self-
determination, contributed to the Great Union 
of Romanians and the completion of the 
modern Romanian state. 

In this context, Romanian historiography 
must recover the genuinely exceptional 
contribution, both in 1918 and afterward, of 
the representatives of the Romanian-
American community in strengthening the 
ties between the two countries, with obvious 
benefits on both sides. A century of 
Romanian-American relations captures both 
sublime and dramatic moments, seemingly 
always dominated by a positive constant that 
began in 1918.  This could be seen even 
during the communist regime, a fact 
highlighted by the two visits made by 
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American presidents in Bucharest in this 
period.  After 1989, the international context 
allowed the bilateral relationship to achieve its 
genuine potential.  In 2018, a century after the 
Great Union, the two countries have a robust 
strategic partner-ship, anchored in a favorable 
public percep-tion that makes Romania, at this 
time, probably the most pro-American country 
in Europe. 

 
2.  Bilateral diplomatic relations during 
the First World War; American 
support for Romanians’ self-
determination and unity  
Romania and the United States established 

diplomatic relations in 1880, following 
Romania's declared independence in 1877.  
During the First World War Romanian-
American diplomatic contacts became 
significant after 1917 when the U.S.  entered 
the war.  The political and military disaster 
caused by the chaos of the Russian Revolution 
had left Romania in a desperate situation, 
even after several seemingly impossible 
victories against enemy forces.  For this 
reason, Romanian political elites regarded 
America's entry into the war as a timely 
salvation (apparently with some exaggerated 
interpretations, as noted by renowned 
American historian Victor Mamatey).  
However, it should be noted that the first 
noteworthy political signal given by the U.S.  
to Romania occurred on July 3rd, 1917, when 
U.S.  Army Chief of Staff, General Hugh L.  
Scott, addressed the Romanian Parliament in 
Iasi.  On that occasion, „he assured the 
Rumanians […] that the United States would 
fight to the end of the conflict at their side and 
the side of their Allies” [2].  Even though the 
American general's speech did not represent 
an explicit commitment to support Romania's 
political goals, the United States’ entry into 
the war prompted a strong mobilization from 
the Iasi government.  This mobilization 
included: direct appeals made by King 
Ferdinand, an exchange of letters with 
President Wilson, the appointment of the first 
Romanian diplomatic representative to 
Washington D.C., as well as actions aimed to 
stimulate and support the Romanian-
American communities.  Dr.  Constantin 
Angelescu was appointed Envoy Extra-

ordinary and Minister Plenipotentiary of 
Romania to Washington D.C.  (October 1st, 
1917 – March 25th, 1918).  With strong 
support from French diplomatic represent-
tatives in Washington D.C., Dr.  Angelescu - 
who had arrived in the American capital only 
at the beginning of 1918 - presented his letters 
of credence to President Wilson on January 
15, 1918.  He sought to attract America's 
support in the difficult context marked by the 
catastrophic military consequences of the 
Bolshevik Revolution.  Supporting Roma-
nia's political objectives, especially the union 
of Transylvania with the Kingdom of 
Romania, was the primary mission of the 
Romanian envoy. 

One of President Wilson's personal 
messages addressed to the King of Romania, 
Ferdinand I, in November 1917, formulated 
the bases of American policy towards 
Romania: “I wish to assure Your Majesty that 
the United States will support Romania after 
the war to the best of its ability and that, in any 
final negotiations for peace, it will use its 
constant efforts to see to it that the integrity of 
Romania as a free and independent nation is 
adequately safeguarded” [3].  Along with 
Woodrow Wilson's assertion of the principle 
of nations’ self-determination in the 14 Points 
presented before the U.S.  Congress, these 
positions of support were used consistently, 
during 1918 and afterward, in the effort to 
unify Romania.   

It is worth noting that the spirit of the 14 
Points also marked the U.S.  position on the 
unification of Bessarabia with Romania.  
Thus, in the suggested response sent by State 
Secretary Robert Lansing to President 
Wilson, he „proposed to inform the Rumanian 
government that the United States would 
confirm definitely any agreement reached in 
accordance with the will of different peoples” 
[4] - which represented a de facto recognition 
of the union vote approved by the National 
Council of Bessarabia.  Even though this 
message was not officially transmitted at that 
time, it reflected the U.S.  authorities’ 
willingness to support the claims of those 
populations unwillingly incorporated in 
oppressive multinational empires.  American 
support for Romania's national unity was fully 
confirmed in November 1918 through a 
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public declaration approved by President 
Wilson at a cabinet meeting: “The 
government of the United States is not 
unmindful of the aspiration of the Romanian 
people, without as well as within the 
boundaries of the Kingdom.  It has witnessed 
their struggles and sufferings and sacrifices in 
the cause of freedom from their enemies and 
their oppressors.  With the spirit of national 
unity and the aspirations of the Romanians 
everywhere the government of the United 
States deeply sympathizes and will not 
neglect at the proper time to exert its influence 
that the just political and territorial rights of 
the Romanian people may be obtained and 
made secure from all foreign aggression” [5].  
Beside the declarations of support, it is worth 
mentioning the U.S.  financial assistance for 
the Kingdom of Romania, namely granting in 
October 1917 a several million dollars loan to 
support Romania’s war effort.   

 
3.  The Romanian-Americans’ contri-
bution  
In addition to the official diplomatic 

actions, Romania's interests were strongly 
supported by the Romanian-American 
communities in the U.S., most of them 
originating from Transylvania.  Since the 
beginning of the war, Americans of 
Romanian, Slovak, Czech, Serbian or Polish 
descent, namely the emigrants belonging to 
nations that were part of Austria-Hungary, 
mobilized and coordinated their effort to 
support the liberation of their nations from the 
domination of the dual monarchy [6].  Their 
actions intensified after America's entry into 
war.  In May 1917, with the approval of the 
Romanian Government, holding letters of 
introduction from the U.S.  diplomatic 
representative in the Kingdom of Romania, 
and enjoying French diplomatic support, 
Transylvanian refugees, the Greek-Catholic 
priest Vasile Lucaciu and lieutenant Vasile 
Stoica, left Iasi to the United States on a 
complicated route passing through Russia, 
Siberia and Japan.  The objective of this 
unofficial Transylvanian mission was 
obvious: to encourage Romanian-Americans’ 
actions in favor of national unity and to attract 
official U.S.  support in this regard.  The 
Romanian mission’s first meeting took place 

on July 2, 1917, at the Department of State, 
where Secretary of State Robert Lansing 
received them.  A few days later, they had 
another meeting at the Department of War 
with Secretary Newton D.  Baker [7].  After 
the arrival of Thomas Masaryk, the future 
President of Czechoslovakia, in the U.S.  in 
May 1918, the representatives of oppressed 
Austro-Hungarian nations increasingly 
coordinated their efforts.  In this context, 
Vasile Stoica (now already a captain) 
became not just one of the most active 
representatives of the Romanians, but also of 
the other aligned nations. 

Stoica and Father Lucaciu coordinated the 
establishment of the National League of 
Romanians in America, an organization that 
united all Romanian associations in the U.S.  
On May 13, 1918, in Cleveland, under the 
leadership of Dionisie Moldovan, the two 
previous associations of Romanians, called 
The Union, respectively, The League and Aid 
united and formed a unified organization.  
Later, on June 5th, 1918, the delegations of 
more than 150 organizations of Romanians in 
the U.S.  attended the Congress of the 
Romanian National League and elected Vasile 
Stoica as president of the League [8].   

From this position, captain Stoica became 
even more active in supporting the unification 
aspirations of the Transylvanian Romanians.  
He sent memos to President Wilson and other 
U.S.  officials, such as Secretary of Interior, 
Franklin Lane, met with members of Congress 
and had public appearances publicized in 
major U.S.  newspapers from New York, 
Washington D.C., Cleveland or Philadelphia.  
Via frequent contacts at the Department of 
State and the Department of War, he 
promoted the project of the Romanian Legion, 
designed to mobilize American-Romanians 
who wanted to fight on the European front.  
Stoica's efforts also mobilized the Romanian-
American com-munity, who sent hundreds of 
letters to the White House asking support for 
the freedom of the Romanians and their right 
to be united in one state [9].   

On September 20, 1918, as a member of 
the Committee representing the oppressed 
peoples of Austria-Hungary, Vasile Stoica 
was received by President Woodrow Wilson 
along with Thomas G.  Masaryk, Ignace 
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Paderewski, and Hinko Hinkovich.  The 
delegates handed the U.S.  President a 
resolution containing the wishes of the 
oppressed nations in Austro-Hungary, 
strongly supported by U.S.  citizens 
originating in these regions.  In essence, the 
resolution called for the dissolution of the 
Austro-Hungarian Empire and the 
organization of the liberated nations 
according to their own desires [10].  This 
collaboration led, on October 3, 1918, to the 
establishment of the "Mid-European Union" 
or "Central European Democratic Union" a 
U.S.-based organization bringing together 
Americans of Romanian, Czechoslovak, 
Yugoslav, Polish, as well as Italian, 
Lithuanian and Ruthenian origin.  Vasile 
Stoica was elected vice-president of the 
organization. The most important event 
organized by the Union was the Great 
Assembly held at Philadelphia, the cradle of 
American independence and a symbol of 
freedom, between 23 and 26 October 1918.  
On that occasion, the Great Assembly adopted 
the proclamation of Independence of the 
oppressed nations of Austria-Hungary.  The 
event brought together thousands of people 
from all over America (Fig. 1). One of the 
original copies of the Declaration of the Great 
Assembly (fig. 2) is still kept today at 
Independence Hall in Philadelphia. 

 
Figure 1.  Delegates at the Central European 
Democratic Union Assembly, October 26, 
1918, in Philadelphia 

 
At the Great Assembly of Philadelphia, 

captain Stoica eloquently expressed the will 
of Romanians from the Austro-Hungarian 
Empire (Transylvania, Banat, and Bucovina) 
to unite with Romania. In response to this 
strong mobilization, given that the vast 

majority of participants had American 
citizenship, President Wilson sent a clear 
message of support, which gave substance to 
U.S.  policy favoring self-determination and, 
in the case of Romanians, their unity in one 
state: “Please send my best wishes to the 
representatives of the oppressed nations of 
Central Europe and express my deep 
satisfaction with the fact that between us there 
is such an impressive and irresistible 
unanimity of principles.” [12]. 

These too often overlooked efforts, jointly 
undertaken by Romanians in the Old 
Kingdom, in Austria-Hungary and in the 
United State, were, in fact, a key element that 
ensured America’s essential support for 
Romania’s legitimate aspirations at the Paris 
Peace Conference.  The particular dynamics 
of the Conference are already well-trodden 
ground for historians, and we shall not dwell 
on them in this article.  Its aftermath, however, 
certified that President Wilson’s trust and 
support were fully justified and the U.S.  had 
facilitated the emergence of a valuable partner 
and ally.   

 
Figure 2.  Declaration of Common Aims of 
the Independent Mid-European Nations 
signed in Philadelphia, October 26, 1918 
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4.  Political and economic relations in 
the interwar period 

After the First World War, diplomatic 
relations between the United States of 
America and reunited Romania witnessed 
significant developments, as Romania 
became one of the most important European 
countries regarding territory, population, and 
resources.  The Romanian Legation, which 
operated between 1918 and 1921 at the 
Shoreham Hotel and the Wardman Park Inn, 
finally established its official headquarters in 
the beautiful Beaux-Art building in Sheridan 
Circle and 23rd Street, where it still stands 
today. The Embassy was headed by 
prestigious mission leaders, such as Andrei 
Popovici, grandson of Civil War hero 
Gheorghe Pomutz, a well-known U.S. general 
of Romanian descent.  The most important 
milestones of the Romanian-American 
relationship during the interwar period 
concerned the political, economic and cultural 
dimensions.  It is worth mentioning in this 
respect the famous visit of Queen Marie of 
Romania to the U.S. in 1926, which included 
a spectacular parade held in New York (Fig. 
3).  On this occasion, in her message to the 
American people, the Queen expressed her 
gratitude for their support: "In all the corners 
of America there are people who helped of my 
country.  I want to take these people by the 
hand, look them in the eyes, and tell them 
wholeheartedly how grateful we are for their 
sacrifices" [13]. 

 

 
Figure 3.  Queen Marie of Romania on 
Broadway, New York, October 1926 

 
In the same period, the great Romanian 

historian and politician Nicolae Iorga made a 
series of visits to American universities, 

chambers of commerce, Romanian 
communities and editorial offices of major 
American publications in New York, 
Washington, or Chicago. He also met President 
Herbert Hoover on February 5, 1930. 

The economic ties between the two 
countries intensified.  During this period, the 
first U.S.  investments appeared in Romania, 
especially in the automotive sector, strongly 
represented (just like today) by the Ford 
Motor Company, and in the oil industry, as 
Romania was at that time one of the world's 
largest oil producers.  At the 1939 Universal 
Exhibition in New York, Romania had several 
large pavilions that were inaugurated by Sara 
Roosevelt, the mother of President Franklin 
D. Roosevelt and the chairman of the 
patronage committee of the Romanian 
participation. 

The rapid deterioration of the security 
situation in Europe and the outbreak of the 
Second World War caught the two countries 
in an initial phase of neutrality (1939-1941), 
followed by a phase of hostility (1942-1944), 
and, after August 1944, by a restoration of 
relations.  The actions of numerous individual 
Romanians in these turbulent times, such as 
the good treatment and protection given to 
U.S.  pilots shot down over Romania, clearly 
show that the general population did not 
support a conflict with America. An important 
witness to this was Frank Wisner, the 
representative of the Office of Strategic 
Services Operations stationed in Bucharest, 
who, among other tasks, managed the 
recovery of downed U.S. Air Force pilots.  
Wisner was to show himself one of the most 
clear-eyed observers of evolutions in Eastern 
Europe after the war, as well as a genuine 
friend of Romania. 

 
 5.  Romanian-American relations after 

the Second World War 
 After the Soviet army forcibly installed 

the communist regime, Romania followed, for 
the next two decades after, the direction set by 
Moscow in its relations with the United States 
without any significant element of 
independent foreign policy. 

Later, after 1964, when the Romanian 
legation to Washington D.C.  was elevated to 
the rank of the embassy, and even more after 
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1968, bilateral relations expanded, Romania 
adopting a different attitude and even defying 
the Soviet line.  Remarkable in this respect is 
the evaluation note The Rumanian Party`s 
Declaration of Independence sent by the 
National Security Council to President 
Lyndon B.  Johnson.  The note referred to a 
famous declaration of the Romanian Workers' 
Party from April 1964, which revealed an 
attempt to escape Soviet tutelage: “This is 
probably the most far-reaching document of 
its kind in Eastern Europe since Belgrade 
severed relations with Moscow. The big 
difference is, however, that Romania is still 
inside the bloc […].  The Romanian doctrine 
has many difficult points for the Soviet Union 
to digest […]. The doctrine could be 
contagious.  And in Moscow`s partially 
immobilized position for dealing with 
insurgency within its Eastern European ranks, 
this could well have serious repercussions in 
other equally fertile parts of European 
Communist bloc, including Hungary, Poland 
and Czechoslovakia” [14]. 

 

Figure 4.  U.S.  colonel (ret.) Barrie Davis 
and Romanian general (ret.) Ion Dobran meet 
as friends for the first time in 66 years after 
they fought each other over Romania in the 
Second World War.  Courtesy of 
http://kogainonfilms.com/Pages/KnightsOfT
heSky/Diary.html 

This expansion materialized in several 
ways.  Most notable were the two American 
presidential visits to Bucharest made by 
Richard Nixon (in August 1969, one year after 
the Prague Spring - Fig. 5), and by Gerald 
Ford (in August 1975- Fig.  6).   

 

Figure 5.  President Richard Nixon in 
Romania, August 2, 1969 (Source: Agerpres 
photo archive) 

  

 

Figure 6.  President Gerald Ford in Romania, 
August 2, 1975, Source: Agerpres photo 
archive 

 
The visits of U.S.  Presidents were 

followed by several visits of the Romanian 
Communist leader to the United States.  The 
trade also increased after Romania joined the 
General Agreement on Tariffs and Trade 
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(G.A.T.T.) in 1971, the International 
Monetary Fund and the International Bank for 
Reconstruction and Development in 1972, a 
premiere and an exception for the Eastern 
Bloc countries.   

Last but not least, commercial ties have 
translated into the adoption of Western 
technologies in top industry areas. For 
example, Romania was the only country in the 
Communist bloc to build a nuclear power 
plant with Western technology.   

The expansion of bilateral relations from 
the 70s was followed by a brutal deterioration 
in the 1980s, as the dictatorial tendency of the 
communist leadership led to a series of abuses 
and a clear worsening of the human rights 
situation, which was unacceptable for the 
Regan administration.  In fact, Vice President 
George H.  Bush was the last high-rank U.S.  
official to visit Bucharest in September 1983.  
Romanian expatriates in America had an 
essential contribution in raising the U.S.  
administration’s awareness of the rapidly 
degrading situation in Romania in the 80s.  
They were a source of reliable information 
about the harsh realities of the last decade of 
the communist dictatorship in Romania, as 
well as an anchor for the exceptional 
Romanian-American partnership, which will 
start to be gradually built after 1989. 

 
6.  After 1989 – a call back to 1918 and 

a re-emerging common vision  
In many ways, we can actually speak of a 

re-building of the Romanian-American 
partnership after 1989.  One could argue that 
the natural dynamic of the bilateral 
relationship is one of cooperation, based upon 
shared values and compatible interests.  More 
importantly, these values and interests are not 
disparate or temporary alignments, but 
integral parts of a broad strategic vision, 
shared by both the U.S.  and Romania. 

Perhaps unsurprisingly, the emergence of 
this vision takes us back to the end of World 
War I and President Wilson, a man who 
effectively championed many of the things 
that are today regarded as the core principles 

of the modern international system.  These 
included not just the self-determination of 
nations, but also the sovereign equality of 
states, regardless of size, ensuring the 
freedom of navigation and the removal of 
trade barriers.  The President also foresaw 
creating “an association of nations […] for the 
purpose of affording mutual guarantees of 
political independence and territorial integrity 
to great and small states alike” [15] – what 
would become, after the war, the League of 
Nations and, eventually, the UN. For a 
modern historian, this can easily be seen as a 
preview of the kind of world that the U.S.  
would aim to build in the 20th century.   

To use an American expression, Romania 
was an “early adopter” of these ideas.  This 
was not unusual, considering its status as an 
emerging middle power in post-World War I 
Europe, facing a broad array of security and 
economic challenges.  In 1919, the future 
Romanian foreign minister and President of 
the League of Nations, Nicolae Titulescu, 
summarized the issue very well: ”In addition 
to victory itself, in addition to the 
humanitarian Charter that will represent peace 
in the future, in addition to the guarantees 
against the possible resumption of war, what 
small nations owe America above all is the 
equality under law in a new world and the 
material means to enforce it” [16].  In a 
subsequent speech, delivered in front of 
American journalists in Geneva, in 1925, 
Titulescu (by then already a cabinet member) 
further stated: “The fact that America stated 
countless times that its interest is a Europe 
that has on its own arrived at a formula of 
internal [continental] peace, the need to find 
systems to peacefully settle conflicts among 
nations, all these things are welcomed warmly 
and generously by the Romanian people […].  
You [the U.S.] have a concept of international 
commitments that absolutely coincides with 
our own.  […] When we receive, across the 
Ocean a powerful, but gentle reminder that an 
international commitment must be respected 
or civilization will cease to exist […] we feel 
emboldened in the face of disorder […] and 
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we feel the need to tell you are our brothers in 
this worldview.” [17] In his own expressive 
manner, Titulescu, articulated the basic 
premises of a strategic vision that the U.S.  
and Romania share to this day: the importance 
of a rules-based interna-tional order, the need 
for an international peaceful conflict 
resolution system, as well as effective 
enforcement mechanisms for it, the key role 
of a peaceful and united Europe for U.S.  and 
global security. Not coincidentally, both 
Wilson and Titulescu were criticized as 
“idealists” in their time.  But they were both 
vindicated in the second half of the 20th 
century, especially after 1989.  In fact, what 
seemed to many like an idealist vision in 
1918, had a strong underlying current of 
pragmatism (as one could rightly expect from 
a U.S.  President, or a Romanian foreign 
minister).  The U.S.  realized that its own 
security was inextricably tied to Europe’s - 
what we today have come to see as the 
Transatlantic security space, whose strongest 
institutional expression is NATO. 
Furthermore, it understood that, in order to put 
an end to Europe’s destructive cycles of 
rivalry and conflict, profound geopolitical 
changes were needed.  In 1918, these changes 
included liberating the Central and Eastern 
European nations from oppressive and 
dysfunctional multinational empires (effecti-
vely relics of Medieval times) and facilitate 
the formation of modern states, on a par with 
those in Western Europe, as well as 
encouraging peaceful cooperation across the 
continent.  Seventy-one years later, in 1989, 
one could see remarkable similarities.  Once 
more, the nations of Central and Eastern 
Europe broke free from oppressive (and 
dysfunctional) regimes and a heavy-handed 
hegemon. Once more, they rejoined the 
Western world as full-fledged members.  And, 
once more, the United States was key in 
achieving this.  The U.S.  began to understand 
in 1918, and realized fully after 1989, that the 
countries on Europe’s Eastern flank could be 
valuable allies, indispensable for Trans-
atlantic security as a whole.  In turn, these 

states understood (better than many others), 
that partnership with the U.S.  was a corner-
stone of their own security and prosperity.   

After this detour into hard realism, we turn 
again to the seeming idealist discourse, in 
order to identify another part of the common 
vision shared by the United States and 
Romania – support for democracy and the rule 
of law.  In his address to Congress requesting 
a declaration of war Against Germany, on the 
2nd of April, 1917, President Wilson stated: 
“Our object […] is to vindicate the principles 
of peace and justice in the life of the world as 
against selfish and autocratic power and to set 
up amongst the really free and self-governed 
peoples of the world such a concert of purpose 
and of action as will henceforth ensure the 
observance of those principles.  […] But the 
right is more precious than peace, and we shall 
fight for the things which we have always 
carried nearest our hearts--for democracy, for 
the right of those who submit to authority to 
have a voice in their own Governments, for 
the rights and liberties of small nations, for a 
universal dominion of right by such a concert 
of free peoples as shall bring peace and safety 
to all nations and make the world itself at last 
free.” [18] 

The U.S.  would enter the global conflict 
not just to secure a favorable geopolitical 
order, but also to promote a set of rights and 
values.  As with all of Wilson’s seemingly 
idealistic aspirations, this too had a strong 
realist dimension, which he himself 
underlined in his 1917 speech: “A steadfast 
concert for peace can never be maintained 
except by a partnership of democratic nations.  
No autocratic government could be trusted to 
keep faith within it or observe its covenants.  
It must be a league of honor, a partnership of 
opinion” [19].  America would fight for 
democracy not just because it was the right 
thing to do, but because it was essential in 
building the peaceful and secure global 
system it envisaged. A rules-based interna-
tional order required “a partnership of 
opinion”, or, as we put it today, a community 
of values – words that we use to describe both 
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the North-Atlantic Alliance and the EU.  The 
ideas expressed a century ago by President 
Wilson serve to underline the deep roots of the 
common strategic vision that the U.S. and 
Romania share today. Both countries regarded 
the post-1989 evolutions thorough similar 
lenses and worked towards the same primary 
objectives: a Europe whole and free, a robust 
Transatlantic link, a rules-based international 
order.  In this context, the evolution of the 
bilateral relation to today’s Strategic 
Partnership and alliance within NATO seems 
natural.  However, this image should not 
obscure the enormous efforts that led to this 
outcome.  Pursuing NATO and EU 
membership, developing a close partnership 
with the U.S., upholding a certain set of values 
and principles at the international level, were 
all conscientious and complex decisions 
assumed by Romania’s leaders and citizens.  
Just as it had done almost a century before, 
after 1989 Romania chose the path of Western 
modernity.  Even more so then in 1918, the 
post-1989 option was not just a question of 
realpolitik, but of choosing the best avenue 
for the development of the Romanian state 
and society, politically, economically and 
culturally.  It meant an option for certain 
values, not just for a certain side.  It also meant 
the full assumption of Romania’s obligations 
as a responsible international actor, as a 
military ally, as a full-fledged European state, 
as a democracy.   

In addition to its geopolitical impact, U.S.  
support for Romania’s aspirations in 1918 had 
another significant contribution to the 
development of a close partnership a century 
later.  It significantly consolidated the genuine 
sympathy and friendship between the two 
nations.  The positive perception of America 
among Romanians endured, as we saw, even 
during some of the most challenging historical 
times of the 20th Century. 

 
7. The Strategic Partnership: a 
reflection of shared values, mutual 
interests, and joint efforts 
These shared values and interests found 

their institutional expression in the current 
Strategic Partnership between the United 
States and Romania.  The Partnership, 
initiated in 1997, encompasses a broad scope 
of cooperation between the two nations, 
across security and defense, trade and 
economy, and cultural and people-to-people 
relations.  Its success is proven not just by its 
longevity, but by its vitality, its exponential 
growth, and its substantial results. For 
Romania, these included NATO accession, 
the development of a vibrant market economy 
and a robust whole-of-society engagement in 
support of democratic values and principles.  
For the U.S., the Partnership has brought a 
steadfast ally, a valuable trading partner, and 
a proven friend.   

Just over 20 years ago, after an intense 
campaign towards joining NATO (which 
would achieve success a few years later) and 
after the Alliance’s 1997 Madrid Summit, on 
July 11, 1997, Romania welcomed U.S. 
President Bill Clinton in Bucharest.  Acknow-
ledging Romanians’ aspiration to freedom 
and democracy, as well as their spirit, 
endurance and determination, President 
Clinton’s pledge was clear “our friendship 
will endure the test of time.  As long as you 
proceed down democracy's road, America 
will walk by your side.” [20]  

 

Figure 7.  Presidents Bill Clinton and Emil 
Constantinescu in Bucharest, July 11, 1997 
Source: Agerpres photo archive 
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This commitment led to both countries 
agreeing to “(…) establish a strategic 
partnership between our nations, a partnership 
important to America because Romania is 
important to America, important in [its] own 
right, important as a model in this difficult 
part of the world.  Romania can show the 
people of this region and, indeed, people 
throughout the world that there is a better way 
than fighting and division and repression.  It 
is cooperation and freedom and peace.” [21] 

The following years demonstrated the 
transformation of this pragmatic approach 
into reality, as the United States proceeded to 
support Romania in essential areas such as 
security, regional cooperation, economic 
development and democratic reforms.  
Romania stayed the course [22], contributed 
significantly to burden sharing through the 
support of NATO and U.S.  operations in the 
European theater and Afghanistan, acting as a 
de facto member even before joining the 
Alliance.  At the beginning of his famous 
“rainbow speech” to the people of Romania 
on November 23, 2002, President George W.  
Bush included a memorable phrase “God is 
smiling on us today”.  [23] Those words 
capture the intensity of the moment, whose 
meaning, through the invitation to join 
NATO, was Romania’s membership in a 
community of freedom and democracy. 

 
Figure 8. Presidents George W.  Bush and Ion 
Iliescu in Bucharest, November 23, 2002 
Source: Agerpres photo archive 

 
On September 13, 2011, Presidents 

Barack Obama and Traian Băsescu adopted, 

in Washington D.C., the Joint Declaration on 
Strategic Partnership for the 21st Century 
between the United States of America and 
Romania, a landmark document embodying a 
strong track record of cooperation across all 
areas of the Strategic Partnership [24].   

 

Figure 9. Presidents Barack Obama and 
Traian Basescu, together with Vice-President 
Joe Biden at the White House, September 13, 
2011 (Source: White House photo archive) 

On June 9, 2017, current U.S.  President 
Donald Trump acknowledged the scope and 
potential of the Strategic Partnership and 
restated the U.S.  commitment to its further 
development: “Today we especially reaffirm 
and celebrate our strategic partnership that 
began more than 20 years ago.  That 
partnership covers many dimensions, 
including economic, military, and cultural 
ties.  And today we are making those ties even 
stronger.” [25] 

 

 

Figure 10. Presidents Donald Trump and 
Klaus Iohannis at the White House, June 9, 
2017 (Source: White House photo archive) 
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This series of presidential quotes is, of 
course, not just an exercise in political 
eloquence – it highlights the acknowledgment 
of the Strategic Partnership’s importance for 
both countries as well as the bipartisan 
support for its development.   

The political will of the two nations, 
expressed at the highest level, gave over the 
years an impetus to pragmatic cooperation.  A 
yearly strategic dialogue focuses on exploring 
ideas and concrete projects in line with the 
political framework set in the Joint 
Declaration on Strategic Partnership.  Such 
concrete projects were reflected in the Joint 
Statement on the Implementation of the Joint 
Declaration on the Strategic Partnership for 
the 21st Century between Romania and the 
United States of America, adopted in 
September 2016 on the occasion of the fifth 
annual strategic dialogue [26]. Security and 
defense areas have formed the basis of this 
dialogue and cooperation and developed in a 
coherent and constant foundation, codified in 
legally-binding documents.   

Thus, the Defense Cooperation Agre-
ement of 2005 provided the framework for the 
consolidation of Romania’s as well as of the 
region’s security and stability, by increasing 
the cooperation of the armed forces of both 
countries through the U.S.  forces presence in 
Romania and prepositioning of equipment 
across significant facilities in key locations 
[27].  Notably, such facilities include the 
Mihail Kogalniceanu Airbase, an important 
hub of transit to and from Afghanistan, and a 
major area of joint defense efforts and burden 
sharing.  The airbase also hosts the U.S.  Black 
Sea Rotational Force as well as other U.S.  
units that give proof to U.S.  engagement to 
this strategic area. 

Furthermore, the Ballistic Missile Defense 
Agreement of 2011 [28] set the framework for 
a major strategic joint project of the two 
countries, the deployment of the U.S.  Aegis 
Ashore missile defense facility in the 
Deveselu Military Base, as part of the 

development of the U.S.  European Phased 
Adaptive Approach on Missile Defense.  The 
agreement enjoyed broad political and public 
support, being ratified by the Parliament of 
Romania almost unanimously.  Subsequently, 
command of control of the facility was 
transferred to NATO at the Alliance 2016 
Warsaw Summit, making possible the 
declaration of the initial operational capability 
of the NATO Ballistic Missile Defense [29]. 

This joint project is illustrative of the 
substantial contribution that U.S.-Romania 
bilateral cooperation can bring to the overall 
security of the Alliance.  This recalls the 
reasoning that both Wilson and Titulescu 
envisaged a century ago.  The value of the 
partnership was twofold: not just in what the 
two countries could do for each other, but in 
what they could accomplish together to 
advance regional and global shared goals.   

A key issue in any alliance and NATO is 
no exception to this is, of course, fair burden-
sharing.  NATO members have acknowledged 
it and committed to addressing it, most 
famously through the Defense Investment 
Pledge (the well-known 2% of GDP goal) 
adopted at the 2014 Wales Summit.  Romania 
has been a strong supporter of this pledged 
increase in European allies’ capabilities.  
Indeed, in 2017, the rate of growth for 
Romanian defense expenditure was among 
the highest in the world, with almost 40% of 
that budget going towards acquiring new 
capabilities.  It is worth noting that these new 
capabilities, such as the Patriot missile 
system, the high mobility rocket artillery 
systems, or the F-16 multirole aircraft also led 
to more interoperability with the U.S.  and 
Allied forces. 

The most important thing to underline, 
when discussing the issue of burden sharing is 
that, in Romania’s case, the driving force was 
not an external one.  The decision to increase 
investments and develop the national defense 
capabilities was firmly grounded in the 
national interest and is a logical and necessary 
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response to the current security dynamics.  
Once again Romania stands out as a valuable 
partner because its own interests and priorities 
naturally align with those of the U.S.  As a 
medium-sized European state, Romania also 
understands the value of functional alliances 
and the need to actively invest in them.   

This includes supporting one’s allies 
where it matters most: on the battlefield.  
Since 2001, over 30, 000 Romanian soldiers 
served in theaters such as Afghanistan, Irak, 
and Kosovo.  Currently, in Afghanistan, 
Romania has the fourth largest troop 
contingent among NATO Allies, as part of the 
Resolute Support Mission [30].  Romania is 
an active contributor to the global fight 
against terrorism, supports the U.S.-led 
Coalition against ISIL, and provides essential 
training to Iraqi armed forces. 

In light of Romania’s strong commitment 
and concrete actions towards genuine burden-
sharing in NATO, it was not coincidental that 
President Trump first publicly expressed U.S.  
commitment to Article V of the Washington 
Treaty in the joint press conference with the 
President of Romania on June 9, 2017.  [31]  

As the security and defense partnership 
matured and consolidated, conditions were 
created for an exponential expansion of the 
U.S.-Romania economic relationship.  Here, 
too, Romania profiles itself as a logical choice 
for U.S.  companies.  It is the EU’s seventh 
largest country, strategically positioned at the 
crossroads of all major commercial and 
energy routes in the region and benefitting 
from the largest and deepest port at the Black 
Sea, Constanța.  As an entry point to the EU’s 
common economic space, or regional hub for 
Central and Eastern Europe, the Balkans, the 
Greater Middle East, the Caucasus and Central 
Asia, its competitive advantages are numerous.  
Of course, these aspects have not gone 
unnoticed by U.S.  firms, and this is reflected 
in the constant growth of both the bilateral 
trade and investment volume (the peculiarity of 
the U.S.  case is that the investors are some of 

the largest multinational companies in the 
world and quite a number of projects are 
carried out by European subsidiaries, a fact that 
leads to investments being classified under a 
different country of origin).  [32] 

The Romanian economy’s diversity and 
level of development now allows for complex, 
long-term investment strategies that include 
modern, competitive industries and the 
research and development sector.  There are 
areas, such as the automotive or the 
petrochemical industries, where Romania 
brings proven experience and expertise.  
Alongside these, new fields such as the IT 
sector have reached a level of excellence that 
allows for cooperation with top U.S.  (and 
global) companies.  As Silicon Valley hosts a 
growing community of Romanian experts and 
developers, one must keep in mind not just the 
economic rationale, but also the strategic 
dimension of this field. Cybersecurity 
cooperation, both on a bilateral basis and 
within NATO, is in itself an important 
element of the Strategic Partnership.   

The energy field, perhaps the ultimate 
example of the strategic economic sector, is 
one of Romania’s main strengths.  It is the 
biggest producer of oil and natural gas in the 
region and one of the strongest advocates of 
source diversification and interconnectivity in 
the EU.  European countries’ economic 
independence from actors that leverage 
energy as a political weapon is a key concern 
in today’s Euro-Atlantic security environ-
ment.  By virtue of its position, resources and 
expertise, Romania is well positioned to be 
part of the solution.   

 
8.  Conclusions and perspectives  
The current geopolitical context, a century 

after the 1918 Great Union, only serves to 
underline both the relevance and the potential 
of the U.S.-Romania Strategic Partnership.  
As revisionist powers challenge the very 
foundations of the international order and 
breach its core norms and principles, it 
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becomes even more important to uphold the 
key tenets of international law, the respect for 
states’ sovereignty and internationally 
recognized borders, the freedom to make 
one’s own foreign policy choices and reject 
spheres of influence.   

Bearing in mind both historical evolutions 
and current context, we can draw a set of 
conclusions about the state and the 
perspectives of the Strategic Partnership. 
First, and most obvious, is that the partnership 
with the U.S.  is and will remain an essential 
pillar of Romania’s strategic policy. Second is 
that the Partnership is firmly anchored in 
shared long-term strategic interests, a 
common set of values, as well as genuine 
affinity and friendship between the two 
peoples.  This means it is not intrinsically tied 
to a narrow historical moment, as its success 
and evolution over more than two decades of 
significant geopolitical shifts have proven.  
Third, the Partnership has shown itself to be a 
“living”, dynamic framework, constantly 
expanding and adapting.  Its development in 
relatively new areas, such as energy and cyber 
security or hybrid threats, demonstrates its 
adaptability and forward-looking nature.  
Cooperation in fields such as education, 
research and people-to-people relations is, in 
fact, an investment in the future of the 
Partnership.  Fourth, the scope and depth of 
the Partnership, coupled with a remarkable 
number of concrete results, underscore the 
bilateral compatibility and mutual benefits for 
both the US and Romania.   

This (deservedly) optimistic outlook is by 
no means an invitation to complacency.  As a 
matter of fact, the Strategic-Partnership with 
the U.S.  provides Romania with a key 
platform for articulating and promoting its 
own strategic vision in its immediate 
neighborhood, as well as in the broader Euro-
Atlantic space.  In the greater Black Sea area, 
the U.S.  is both an irreplaceable strategic 
balancer for an increasingly assertive and 
aggressive Russian Federation, and an 

essential factor for promoting a future 
paradigm focused more on cooperation rather 
than division.  Romania’s actions to increase 
its own capabilities and to encourage regional 
cooperation formulas must always be 
complemented by efforts to ensure and 
support a substantial U.S.  presence on 
NATO’s Eastern Flank. 

Both countries (relative to their respective 
sizes and locations, of course) are essential 
stakeholders in the integrated security of the 
Euro-Atlantic area.  As such, a successful, 
active and capable NATO is a top common 
interest of the U.S.  and Romania.  Effective 
Euro-Atlantic security is dependent on a 
strong Transatlantic link, going beyond the 
collective defense guarantees provided by the 
Washington Treaty.  As a member state of 
both NATO and the EU, Romania is well 
positioned to advance ever closer cooperation 
across the Atlantic.   

In the current environment of hybrid 
aggression, negative propaganda and attempts 
to undermine international laws and 
democratic principles, the common values 
foundation of the U.S.-Romania Strategic 
Partnership becomes even more important.  
We must stand together not just in defense of 
each other’s people, territories and 
sovereignty, but also in defense of human 
freedoms, democracy and the rule of law.   

Appropriate answers to these current 
challenges require allied unity, political 
commitment and strategic vision.  We must 
remember that the events of 1918 were by no 
means pre-ordained, but the result of intense 
efforts, foresight and courageous decisions, 
on behalf of political elites and citizens alike.  
2018 requires nothing less.   
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MOȘTENIREA METAFIZICĂ (EZOTERICĂ) 
SORESCIANĂ 

N.N.Negulescu 
Cu câteva excepții, criticii timpului l-au definit pe poetul, dramaturgul, prozatorul, eseistul 

și traducătorul Marin Sorescu (n.  29 febr.  1936, Bulzești, Dolj – d.  8 dec.  1996, București) ca 
“fiind”, citez: “un spirit epigramistic, cinic-interogativ, descendent din manierismul poantelor, 
parodist, lirist fantast, avangardist (literar,n.a.), demitizator (prin reinterpretare, n.a.) a marilor 
mituri ale umanității șamd (vezi Petru Poantă, p.  425-427, Dicționarul Scriitorilor Români, Ed.  
Științifică Și Enciclopedică, București, 1978).  În încheierea prezentării exemplificată, criticul 
hunedorean Petru Poantă nota: “Dacă nu a modificat poezia, el a distrus, în orice caz, o 
prejudecată: aceea referitoare la purism și metafizic.“   Evaziv.  Continuarea acestui material va 
oferi orientări lămuritoare. 

 

PUNTEA DINTRE UNIVERSURI 

În aprilie, 1997, Fundația Scrisul 
Românesc din Craiova, a lansat prin Ed.  
Creuzet, ediția anastatică a ultimei culegeri de 
poezii “PUNTEA" (111 p.), sub semnătura 
poetului Marin Sorescu.  Ilustrația coperteor 
și grafica interioară sunt preluate din 
abundenta producție plastică a autorului.  
Pagina de gardă a cărții prezintă o tulburătoare 
notă asupra ediției:”Ediția de față însumează 
ultimile poezii ale autorului.  Ele au fost scrise 
pe filele uneimai vechi agende, de format 
11x15 centimetri, cu o copertă din material 
plastic, de culoare roșie. 

Majoritatea poeziilor au fost dictate din 
acest caiet soției, autorul operând corecturi și 
stilizări în timpul dictării.  Alte poezii au fost 
dictate direct, fără să existe o variantă 
olografă; sunt poezii, dintre cele nedatate, pe 
care autorul nu a avut puterea să le scrie - 
(Editura)”. Dedicația poetului, împărtășită 
“Tuturor celor care suferă”, este de fapt o 
cheie testamentară a profunzimii creației, în 
sfera căreia se zbuciumă tumultul revărsărilor 
spirituale. 

Înainte de a emite judecăți axiologice 
asupra volumului, care a încheiat ansam-
blurile artei sale universale, într-o ipostază 
absolută de sacrificiu, prin onticitatea 
încărcăturii de sensuri din structura dramatis-

mului expresiv, guvernată de justețea accen-
tului, dar și prin amploarea tensiunii 
emoționale ce se degaja torențial din athlon-ul 
Sinelui cu presimțitul Înger al Morții, trebuie 
să mărturisesc că, m-am străduit să descifrez 
cu onestitate transfigurările artistice ale 
autorului aflat pe atunci în adevărata lui 
natură. Lecturând conținutul genuin al 
elegiilor, vom observa cum, în fiecare din noi, 
Marin este reflectat de ochii cuvinelor... 

 

Privită unitar, scriitura poetică a operei, 
transmisă prin filtrul rațiunii, vădește intense 
emanații telurice și cosmogonice care, 
amenință spațiul lăuntric, invadând ființa. 

Ideea (eidos) fondatoare a elegiei 
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“Cineva” e stăpânită de angoasa însingurării 
și, deschide poarta de intrare în inima 
universului creator.  Sunt aici figurate prin 
antiteză patru nivele ale ființării: invocația 
eikon-ului solar “Vino la căpătâiul bolna-
vului, soare, / Mîngâie-i obrazul /Cu raza ta de 
rădăcină a vieții /”; revolta ascendentă 
(“giulgiul”), unde tonul poetic ia gradat forma 
interjectivă “Cerule, bântuit de atâta energie 
cosmică / De la mii de sori și stele, /Energie 
atât de miraculoasă, /Ți-am cerut o fărâmă, / 
Te-am implorat în genunchi, / Dacă nu mi-ai 
dat / Păstreaz-o pentru tine / Și să ți-o bagi în 
ochi.“; chemarea thymos-ului “Strângeți-vă în 
jurul meu, prieteni, / Vino, Doamne, și Tu și 
plânge-mi de milă.  / O să-mi facă bine 
hohotul vostru, / Aduce a viață./“; și 
tautocronia spiritului eclipsat de teama 
misterioasă “Cineva taie cu foarfece / 
Drumurile mele, / Le peticește în batjocură / 
Și le aruncă la câini.  /”(1.XI.1996). 

Dacă în prima elegie, firea poetului simte 
nevoia prezențelor sensibile și suprasensibile 
consolatoare, purtându-și povara suferinței la 
diferite dimensiuni, în cea de a doua creație 
“Singurătate“, sentimentul solitudinii se 
intensifică.  Astfel încât, celula fonică a 
monologului interogativ este stilizată în plan 
imagistic-gestual, fiind preluată alternativ de 
dinamica dintre suferind și o secvență dorită; 
rol însușit de “căpătâiul” personificat și 
înzestrat cu virtutea înțelepciunii liniștitoare: 
“La căpătâiul bolnavului / Doar căpătâiul - / 
Și-a ridicat capul de pe el / Și, de parcă, acum 
l-ar vedea / Îl întreabă: / - Ai venit și tu să stai 
cu mine, / Căpătâiule ? / - Da ! / Trebuie să fie 
cineva lângă tine / În ceasurile astea, / Fiindcă 
ești tare bolnav.  /”(2.XI.1996). 

Înțeleasă metafizic, simbolistica proiec-
țiilor temporale din primele două versuri “La 
căpătâiul bolnavului / Doar căpătâiul /”ne 
dezvăluie întru adevăr, capătul de drum al 
finitudinii, deodată, fiind în act cu aura 
veghetoare; ceea ce mai generează în înțeles 
filosofic și duala apropiere predestinată a 

des/ființării. Deși pornește de la forțele 
senzoriale, rezultate din Lumea sa etherică, 
“Puntea”imaginară, ca reper liminar cu acute 
armonii semantice, progresează rectiliniu 
dintr-un punct aprins, spre transcendența 
escatologică.  Semnificațiile existente, emit 
iradiații care ne induc în magia durerii 
lingvistice: “Mă balansez pe ceva foarte 
șubred / Un fel de punte primejdioasă, / 
Străbătută de spasmele / Unui teribil vârtej; / 
O punte între nimic și nimic / Pe care eu n-am 
cerut s-o trec.  /“ 

Cum observăm, “balansul” între ni/mic și 
ni/mic (ca instabilitate de echilibru a eului, 
între finitudine și infinitudine) “pe ceva foarte 
șubred“, nu este lipsit de primejdia căderii, în 
viziune biblică.  Balansul (vibrația pendula-
torie) ne relevă drumul ispitei ce proliferează 
în contact cu singurătatea și izolarea laică, o 
spaimă a ființei spre / de neființare, într-o 
finalitate adâncă, bine călăuzită în text de 
“coincidența“ contrariilor “între nimic și 
nimic.“ Dar “nimicul “, redat aici exoteric, nu 
este totuna cu predicția haosului sau a 
abisului, trăită esoteric în subtilitatea 
soresciană. 

Chiar dacă pentru mulți pare o utopie, el, 
poetul nivelurilor superioare, știe că noțiunile 
exoterice de haos și abis, neînțelese de lumea 
profană, sunt ascunderi hermetice, în spatele 
cărora se află o “uzină”misterioasă, genezică, 
universală, unde se petrec metamorfoze 
elementale (nu elementare !): “Niciodată n-
am făcut / Atâtea gesturi dezordonate,/ 
Semănând a rugă, amenințare, disperare.../ 
Sunt azvârlit în cer / Printre tunete / Revin, / 
Iar mă azvârle / Niciodată n-am fost atât de 
speriat.“ 

Îmi probez temeinicia afirmației cu un 
fragment revelator, extras din “Sfânta 
predică“, rostită de Hermes Trismegistus: “3.  
[…] Căci în Haos era un întuneric nesfârșit.  
Abis sau Adâncime fără fund, Apă și un Spirit 
inteligibil în putere; și a țâșnit Lumina Sfântă, 
iar elementele s-au coagulat din Nisipul 
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substanței umede.  4.  Și toți Zeii au văzut 
Natura plină de semințe. 

Studiind temeinic Cosmogonia, Max 
Heindel emitea următoarea teză: “Haosul nu 
este o stare care a existat în trecut și care acum 
a dispărut în întregime.  El ne înconjoară chiar 
în acest moment.  Vechile forme avându-și 
pierdută utilitatea, se dizolvă, unele după 
altele, în Haosul care dă naștere în mod 
constant în schimb la noi forme.  Fără acest 
dublu proces nu ar putea să existe progres; 
munca evoluției ar înceta și stagnarea care ar 
urma ar împiedeca orice posibilitate de 
înaintare.  Este un adevăr de netăgăduit că “cu 
cât murim mai des, cu atât trăim mai mult. “Iar 
Goethe, poet inițiat, a scris: “Cel care nu poate 
în mod constant să moară și să renască la viață 
va fi mereu un oaspete trist pe acest pământ. 
“Și Sf.  Pavel s-a exprimat convingător: “Eu 
mor în fiecare zi.  “ 

Pe alte imagini ale întinderii spațiale, 
răsună o poruncă fermă, sosită prin hățișul de 
determinări: “– Dă-te jos de pe linia asta / 
închipuită, / Nu înțelegi că totul s-a terminat ? 
/ Sunt azvârlit, trântit, dat cu capul / de pereți/ 
Mă sprijin, mă agăț / Mă ridic.  / - N-am știut 
că viața / E o linie închipuită, zic./ Zmuciturile 
mă fac jucărie / Pe scândura șubredă, între 
pământ și cer.“ Iată cum, la apusul târziului, 
ratio își asumă ultima participație la reinițiere 
prin accedere pe as/cuțitul perasuluiliniar.  
“Linia închipuită” rămâne aparent deasupra 
substanței poetice, care precede sensul; un 
concept voit de uniformitate, un simbol 
oponent al spiralei din teoria atracției 
universale, o alt/fel de cale aleasă a 
microcosmosului uman înspre pluralitățile 
Lumilor macrocosmice. 

Potențialitatea symtomieidevastatoare din 
conștiința poetică pare a se diminua, cel puțin 
fulgurant, în amestec cu identicul inocenței ce 
transpare prin rememorarea copilăriei: “Ce 
departe a rămas în urmă leagănul / Din același 
lemn ca și puntea / În care mama, cîntând și 
plîngând, / Mă învăța ritmul cosmic / Pe care-

l pierd acum: / Nani ! Nani ! / “(2.XI.1996). 
Prin alternarea timpilor în registrul 

litaniei, Ființa din Cuvânt, investește acum 
raynnoismulnucleului creativ cu empyrikosul 
nuanțelor soteriologice, fiindcă retrăiește 
esențele ritmurilor siderale. 

Asocierea componentelor alegorice, 
exprimate gnomic de personalitatea sensibilă 
care valorizează, se desășoară în perspectiva 
umană, dar este interconectată și la procesele 
galactice dintre universuri. 

Impulsionat de curenții vitali, Marin 
Sorescu preferă Sciencia Occulta în această 
enigmatică și inedită construcție vizionară.  
Într-un alt episod dramatic, sufletul 
hiperconștient, care nu mai suportă 
impuritățile concretului, aspiră la realitățile 
invizibile.  Primatul voinței sale era eliberarea 
din experiența existențială șireântoarcerea la 
aperionul originilor: “Oprește ! / A răcnit 
sufletul, / Oprește să mă dau jos ! / Sunt sătul 
de-atâtea corvezi, / De-atâtea determinări, 
obligații și legi, / Eu am fost făcut să fiu liber.  
/ - Nu pot să mă opresc, / I-a răspuns pământul 
– Pământul dn mine -, / Dă-te jos din mers, / 
Dacă-ți dă mâna / Și fă-o chiar acum, / Când 
eu virez / Spre scârbă și tină.  / Dă-te jos în 
cer, / Prietene de-o viață, / Te iau când revin,.  
/”(2.XI.1996). 

 Credința în succesiunile reântrupărilor, 
guvernate de mișcările astrelor, o regăsim în 
predicția vocativă “Te iau când revin. “ 

Perceptând ființial fluxul “Monadei 
divine” (Leibniz), poetul se “hipostaziază “, 
oficiind un ritual în cod psiurgic prin titlul de 
referință “Doamne!” (Spitalul Chochin, Paris, 
10.XI.1996) și renunță aparet la ecranul 
spațial, pe care s-a materializat imagistic, într-
o ordine vibratorie “puntea de lemn șubred “.  
Spun aparent, fiindcă, linia vieții eului în 
variațiile sale poetice se continuă...  Intensa 
aspirație esoterică, protognostică, cheamă la 
cunoaștere superioară, atemporală și 
impersonală. 

Deci, din dorința de revenire în embrionul 
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sufletelor, este implorat Numele Sacralității 
Creatoare: “Doamne, / Ia-mă de mână / Și hai 
să fugim în lume, / Să ieșim puțin la aer.  / 
Poate schimbând curenții, / O să mă simt și eu 
în larg, / Lângă Tine.  /” Dar, până la visata 
Lume Sublim-Emanaivă (Aziluth) ,”fuga din 
Lumea factice (Asiah), va trebui să mai 
străbată în eternități cosmice Lumea 
formativă (Yetsirah), cât și Lumea creativă 
(Briah), potrivit Legii Virtuților Divine a 
Sephirothurilor Kabbalistice. 

Spectrul matricei obiectualiste, văzut prin 
fereastra elegiei “Ficat locuit”(2.XI.1996) este 
configurat din energii prometeice: “Simt aripile 
vulturelui / Întinzând marginile ficatului meu; / 
Îi simt ghearele, / Îi simt pliscul de fier, / Setea 
lui de zbor.  / Cine spunea că sunt înlănțuit ? 
/”Într-o astfel de formulă imperativă a genului, 
sesizăm fuziunea mytos-urilor (teogonic-elen: 
Teogonia lui Hesiod, (v.  521 - 522); 
zoroastrianist, indo-european și a celui 
cosmogonic, germanic-scandinav (Gotter-
dammerung) cu straturile înălțimilor ideatice; 
mytos-uri care, acumulează întreaga sarcină a 
tragismului canonic printr-o tainică alchimie 
hermetică. 

Lexicul încrustat cu abstracțiuni nu 
suportă medierea cu “măștile morții”: Am 
experimentat / În chinuri nemaipomenite / 
Vreo șapte-opt măștiale morții / Și toate mi s-
au părut îngrozitoare / “; dar modulează (prin 
călăuzirea conceptelor) psalmodierea 
penitenței: “Eu care am plâns în hohote / Pe 
ruina tuturor civilizațiilor / Pe mormane de 
tăblițe scrise / Și cărămizi zmălțuite, / De ce 
să nu plâng acum / Și pe ruina obrazului meu? 
/”(Măștile, 5.XI.1996). Odată cu explorarea 
stărilor limită, preluate din tiparul propriei 
existențe (și care a îndurat ciocniri atât de 
violente în tensiunile lor excesive) spiritului 
poetic îi transpare convingerea primară în 
unitatea indestructibilă a sufletului, îndreptățit 
să pornească în căutarea harismelor: “Un fir 
de păianjen / Atârnă de tavan, / Exact 
deasupra patului meu.  / În fiecare zi observ / 

Cum se lasă tot mai jos.  / Mi se trimite și / 
Scară la cer, zic.  / Mi se aruncă de sus / Deși 
am slăbit îngrozitor de mult / Sunt doar 
fantoma celui ce am fost, / Mă gândesc că 
trupul meu / Este totuși prea greu / Pentru 
scara aceasta delicată.  / Suflete, ia-o tu 
înainte, / Păș ! Păș ! /”(Scară la cer, 
5.XI.1996). 

Avându-și originea într-o voință liberă, 
gândurile revalorifică, scrutând cu luciditate 
antropologică deriva relativismului neputin-
cios: “Observ cu interes / Cum luptă instinctul 
vieții / Cu geniul morții.  / Viața vine cu o mie 
de tertipuri, / Moartea are o mie și una de 
vicleșuguri.  / Ca doi gladiatori, / Unul cu 
trident și plasă, / Altul cu spadă scurtă.  / Sunt 
terenul de luptă.  / Au rămas din mine / Doar 
ochii,/ Să vadă și să se îngrozească/” 
(Spectator, 6.XI.1996).  Primele trei versuri 
“Observ cu interes / Cum se luptă instinctul 
vieții / Cu geniul morții / “, nu contestă 
Universalul, ci susțin prin El, dependența 
ontologică.  Chiar dacă este “Strivit între 
logica misteroasă / A vieții / Și logica 
misterioasă a morții“, spiritul poetic nu tinde 
spre pervertire, ba dimpotrivă, el își 
conștientizează cu ochi văzători valoarea 
absolută a trecerii, rechemat la purificare și 
unificare cu principiile sacre: Alfa și Omega.  
Dar mysterium sacer conține esența 
adevărului și rămâne inaccesibil rațiunii 
omenești.  De aici se propagă sentimentul 
“strivirii“ în definirea formelor artistice pe 
care le analizăm.  “Îngrozirea“ poetică 
distinge “ipsum esse” (ființa prin esență) de 
“ființa prin participare“ (Sf.  Augustin). 
În actul resemnării din “Durere pură” 
(6.XI.1996), realul și magicul versurilor cu 
aceleași contururi ascuțite, formează o nouă 
axă: “Nu mi-e rău ca să-mi fie bine, / Mi-e 
răuca să-mi fie rău […]/” Paradigma se 
explică prin punerea în evidență a mashal-ului 
ebraic, ca formă literară a parabolei biblice.  
Fascicolul paroxistic al disperării energetice 
are un ecou, într-un fel de prezent etern, 
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indeterminabil, ca un coșmar visat, stăpânit de 
oroare: “Fac scufundări în durerea pură, / 
Esență de coșmar și disperare, […]/ 
”Interesant (ă) hairesis, aș zice, ales la răscruci 
de drumuri.  Odysseia părăsește meandricul 
printr-o ilustrare logosferică: “Mă rog de 
împăratul peștilor / Să-mi trimită un rechin de 
treabă / Să-mi taie calea. /”Așadar, sufletul 
anthroposului celest, obține temperarea 
ultimei dorințe prin invocarea Simbolului 
Cristic Universal, care este “Împăratul 
peștilor“. Datorită acestei oglindiri “în 
substanța primordială, în hyle” (Platon) îl 
regsim pe poetul nostru și în creația 
dramaturgică “Iona “, călăuzit de același fir de 
aur.  Un anumit grupaj elegiac din orizontul 
cărții, va orienta probabil crezul criticii, către 
o părelnică tehnicizare eristică, care se degajă 
permanent în continuarea asemănării de 
motive.  Însă, vorbirea destinului spiritual 
care clatină finitul și indefinitul în Solul Mării 
Albastre (9.XI.1996), Priveghi (1.XI.1996), 
Coșciug fricos (11.XI.1996), Bilanț (11.XI. 
1996), Cartea Morții (19.XI.1996), Căderea în 
Sine (19.XI.1996), Prometeu bolnav 
(21.XI.1996) și Berbecul cu coarne întoarse 
(nedatat), caută să îndestuleze setea pătimirii 
și a morții credincioase. Este vârtejul final, 
țâșnit întru sfârșit de toate cele pământești; dar 
nesfârșit în eudaimonia angelică. 

 

“Puntea” a întemeiat o scriere prin excelență 
oraculară, căreia îi vom înțelege travaliul 
artistic numai prinMarele Vis, însoțiți fiind de 
nostalgia depărtării.  Ca și la Baudelaire, la 
sfârșitul procesului poetic, stă tonul de foc 
limpede “FEU CLAIR”: “Mă întorc cu fața / 
la perete / Și le spun prietenilor / Îndurerați: / 
Mă întorc repede. “(nedatat). 

 
Textul dedicației lizibil: “Bulzești, 2.05.2006 - 
ora 0,16. Se dedică aceste poezii (ultimele) 
poetului N.N.Negulescu care într-un moment 
de cumpănă al poetului Marin Sorescu a riscat 
punând cu mare curaj umărul pentru a-i salva 
viața. Prin fratele său, prof. Ion Sorescu 
 

 

Poetul N.N.Negulescu, recitând un grupaj liric 
în Casa Memorială Marin Sorescu. 
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EROS ȘI ANTEROS 

Petru Solonaru 
 

Omul, singura ființă ce întâlnește misterul 
în lăuntru-i, ca Poet, este acela ce face 
asemănarea osebirii (în fața Sfinxului Poe-
siei!) dintre pașii drumurilor, cuvintele, și 
Scara Căii, Cuvântul... Prin aceste trepte ale 
Învățării hermesianice el, drept hiero-gloso-
glif, îndrituit de zei, tălmăcește ocultul lor grai 
celorlalți chemați de numirea sacrului, se 
înțelege, doar acusmaticilor la Cărucerul 
Lumii, metaforizând analogic sensul enigmei 
celor ce sunt alături de cele ce nu sunt. Spun 
aceasta deoarece „căutarea” poesiei, într-o 
stare de veghere a tăcerii, nu-i o devenire ci o 
primire a Ființei prin Tradiție. Poetul este la 
fel cu Oceanul: Cel din urmă descătușează din 
„boaba spumii” temporale vidul eteric, iar 
primul desface/re-face din captivitatea 
cuvintelor Cuvântul. Ne-rostitul, prin 
intermediul poetizării ce vede în diferențieri 
similarități, este scos la iveală ca un mesaj al 
realităților interioare absolute în valența 
vizionară a verbului „a fi”.   

Prin opera de artă, așadar, nu mai vorbim 
de o relație între Oglindă (Creația sacră) și 
oglindire (creația poetică, aici!), ci de o 
imanență a reflectării ei/poesiei ca ceea ce 
este, subliniindu-se că aceasta este, este deci 
Prezență a Pneumei: transfigurativă, inițiată, 
armonizatoare, esoterică, sacrificială, 
epifanică,  noumenală, re-edenizantă, mărturi-
sitoare, eufonică, tăcelnică, amintitoare, 
catartică, implicită... Căci un rol principal al 
Poetului este și acela de a corecta eroarea 
omului existențial ce a crezut că reflexia/ 
șarpele/fluxul minții sale este chiar Oglinda 
divină, a luat reflectarea realității iluzorii 
(pline de „aliter”!) drept Realitate, în loc să 
primească prin golire paharul luminii sfinte 
(Oglinda) el și-a umplut cu „valuri” mintea, 
și-a împovărat casa memoriei cu dorințe, 
gânduri, zgomote și emoții... S-a făcut 

prizonier umbrelor, fenomenelor, căpătând nu 
Soarele, centripetul, ci razele centrifuge, 
mentala oglindă a pulsațiilor vremelnice, o 
realitate de plan secund, duală. În fond, Poetul 
spune să dăm folos tăcerii Omului, căci 
Cuvântul este chiar tăcuta voce a Creatorului. 
De la acest Ghid la Discipol, în nădejdea de a 
fi noi acela, calea înveșmântării cu smerită 
cunoaștere poartă și la Radu Cârneci agerimea 
inimii poetice în ultima sa antologie de lirică 
universală, apărută anul acesta, 2017, la 
Editura „Bibliotheca” din Târgoviște sub 
titlul: „Mari poeți ai Iubirii”.  

„Cupa” (atanorul acestui demers alchimic) 
și „Cartea” ca atare (conținutul cuminecător al 
Rugăciunarului de față) amintesc, iată, că 
Roata statornică a Mărului paradisiac trebuie 
refăcută prin Nunta Sinei cu Sinele de la Nadir 
(Sus!) la Zenit (Jos!). Da, căci în Primordie 
ele, Nadirul și Zenitul, așa sunt!... Iar aceasta 
întrucât poesia, ca și alchimia, își începe 
ritualul cu nigredo, aici cerneala, negreala, 
grafitul semnelor-cuvinte pe coala albă, în a le 
albi, albedo, spre a se desăvârși în solaritatea 
Cuvântului, rubedo, sub treimitatea: măsură, 
număr, greutate... De ceremonia hiero-grafiei 
ține seamă Radu Cârneci când îl sugerează pe 
Socrate al Diotimei, uitatul fono-sof, ce 
deosebea spre deslușirea noastră că iubirea 
este fie terestră, fie celestă. În fond, aici e 
Cartea de față! Ea ne amintește de marea 
distincție dintre cei doi frați ai Bunăvoiei, 
Eros și Anteros. Iar Antologia „Mari poeți ai 
Iubirii”, pentru cei ai metanoiei, pledează net 
în favoarea lui Anteros. Ea nu este, așadar, în 
concesia lui Eros, cel care tutelează dragostea 
exoteră, terestră, a căutării „fragii sălbatice”, 
impulsul anarhic-eroric pentru bacantă al 
efebului către o posedare reciprocă în dorința 
adunării carnale, pierzând, astfel, cadența 
splendorilor, șansa lui „acum”, a sincroniei. 
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Eros este cel ce se vrea iubit în drăgostirea 
care se mișcă în dizarmonii, cea a neliniștii din 
zarva minții, el, drept Narcis, doar seamănă, 
aruncă sămânța limbii gălăgioase în pustia 
valurilor fenomenale, în mistuirea cenușa-
riilor și, având întrebări, nu pricepe liniștea 
inimii, Întrebarea fără de Întrebare... Cauza?... 
Neprimirea Inițierii în Tradiția Primordiului. 
În schimb, Anteros, Poetul-androgin este 
mângâietorul, cu Degetul lui Hermes, al 
Tăcerii, nu șlefuitor de cuvinte precum 
Versuitorul narcisiac. Autenticul poet, așadar, 
nu este doar nomotet al osialității, ci este 
numitor metaforizator al creației sacre, aceea 
a Prezenței, când transcende drumul temerii 
minții spre Calea Iubirii Inimii. Sub virtutea 
Legii Corespondențelor, El leagă semne, 
semnificații și epifanii simbolice de prototipul 
lor cosmic – Sensul! Astfel, actul divin își are 
împlinirea necesară în fapta Inițiatului poet 
printr-o hierogamie lămuritoare a ivirii și 
resorbirii lumilor duale. „Otravă” rară, 
Cuminția Cuvântului, va fi încredințată numai 
unora ce au cheile măsurii, piatra unghiulară a 
lui Anteros deschizătoare atât de moarte cât și 
de nemoarte. Întinderea firului povestei lui 
Clotho devine destindere/eliberare a toarcerii 
sale, în rugăciunar, de către Lachesis, ca 
apoteoza să o împlinească Atropos prin 
retezare, întoarcere la Centru, la sălașul 
Vestei/Vestirii. Însă, toate acestea, deci toate, 
survin într-un necunten al Simultaneității. 

Repet, cartea subliniază grația lui Anteros, 
cel al Iubirii adevărate, celeste. Dar să-l citim 
cu sfială pe Anteros ca Solomon al Sulamitei 
din „Asma Asmatom” în tâlcuirea lui Radu 
Cârneci: 

„Sărută-mă și lasă-mă-n beție/ spre sânii 
tăi cu dulci ademeniri/ ca doi pui de gazelă, 
dintr-o mie,/ sub crini subțiri//  și lasă palma 
mea prea alintoasă/ -cutremur tainic, Doamne, 
până când! -/ să-i mângâie! O, tu, 
Ceamaifrumoasă,/ un dans îmi ești în sânge și 
pe gând...//  ... Nu mai aștept! Din nou pornesc 
spre tine/  și-n după-amiază te voi regăsi,/ căci 

tu colină ești de mirt în mine/ și munte de 
tămâie îmi vei fi.//  Mereu rămâi Ceamaifru-
moasă/ și fără de cusur din câte sunt,/ odor 
între odoare, luminoasă,/ întâia-ntre femei pe-
acest pământ!...”/// (Solomon, Cântul 2, 
„Regele”, pg. 24)  

 

Anteros, deci, este iubirea esoteră, a 
armoniei, mai este misterul ceresc al unirii 
spirituale, contemplarea Frumuseții desăvâr-
șite a androginului ce caută Roza magică, 
agapitatea. Fiind al sapientalei Inimi, el nu 
taie ci doar măsoară nesingurătatea când 
aseamănă adevărul în seninătate, departe de 
pececile fricii, arzând incombust, fără de 
cenuși... El armonizează ritmul celor Doi în 
Unul, în corespondență cu marele Ritm 
Cosmic, într-o arhitectură ideatică a Oglinzii  
ce dobândește un sigiliu estetic-liturgic pios 
de spovadă hieratică. Prin aceasta are loc o 
întoarcere la Sine. Dante spune: 

„Ce tristă zi! Sosind, Melancolia/ Mi-a 
zis: „ A ta voi fi de-acuma...”/ Am înțeles: n-
avea cu sine Gluma/ Ci,-alăturea-i, Durerea și 
Mânia.//  „Să pleci! i-am spus, nu-ți voi aici 
urgia!/ Cuvintele-ți ivesc pe chipu-mi  
bruma...”/ Dar ea a-ntârziat cu mine, numa’,/ 
Când, iată că sosi Amor: mantia//Îi flutura pe 



41 

 

umeri cu durere/ Iar gluga-i peste chip cădea 
cernită;/ Uimindu-mă, am întrebat cu teamă:// 
„De ce plângi, tu, te-apasă, ce putere?”/ „Vai 
nouă, Doamna ta iubită,/ Spre moarte e, și-n 
șoapta ei te cheamă...”///(Dante, „Ce tristă zi”, 
pag. 64). 

Iată cum numai un fericit tâlcuitor al 
iubirii din poesie și al poesiei din iubire poate 
secta gnozic apa valurilor din stihurile lui 
Eros de cristalul calm din oceanul adânc al lui 
Anteros, fiind acela ce stăpânește osebirea 
între purgația poetardă a mediocrului copist 
de cuvinte (Eros!) de Purgatoriul metanoic, 
locul unde adevăratul poet, Anteros, este 
chemat să numească în revelație Claritatea. 
Dacă Eros rezonează cu instinctele 
deșertăciunii, trimițând la limitele acestei 
lumi nihiliste, iată că fratele său opus, 
Anteros, care cultivă înțelepciunea și 
frumosul, este acela ce-l inițiază pe Om 
contemplării pe calea iubirii de Nume fără de 
margini, filo-noumenia... Însă pentru a intra în 
amvonul enigmatic al poesiei lui Anteros, cel 
al Suavității, este necesară o terapie 
noumenală, printr-o detașare de exteriorul 
cuvintelor și o ancorare în cumpătul „emoției 
fără de emoție”, într-o ceremonie mistică a 
Numărului, Ideii și Ritmului.  

Cartea lui Radu Cârneci se adresează 
numai soborului de cititori care aspiră într-
adevăr la filo-noumenia Misterului. Poesia!... 
Idealul acestui florilegiu este ataraxia, 
seninătatea spirituală a celui ce înțelege că 
omul poate fi fericit și liber dacă, dincolo de 
rațiunile efemere ale minții, se așază 
concordant în fața Numelui Numelui, acolo 
unde stăruie tăcelnic Inima Înțelepciunii 
Arcanelor. Antologia poetică a propriilor 
tâlcuiri din marii însingurați jertfelnici ai 
numirii Sacrului vine să înlăture patimile 
versuitorilor narcisiaci ai lui Eros, să înalțe pe 
Cititorul Ales la armonia Cuvântului, ea 

pregătind pe cel ce a trecut de pendulările 
rațiunii să întâmpine valori autentice ale 
Logosului lui Anteros: Solomon, Sapho, 
Bilitis, Catullus, Ovidius, Li Tai Po, Omar 
Khayyam, Dante, Shakespeare, Baudelaire, 
Rainer Maria Rilke, Khalil Gibran... 

Avem a ne aminti prin prezenta antologie 
de lirică universală, „Mari poeți ai Iubirii” 
semnată de Radu Cârneci că Zeul locuiește în 
Om și îl face pe Acesta să vadă Osia Lumii, să 
se ilumineze într-o religie a intuirii smeritoare 
a Cuvântului, cea a măsurii tăcerii și 
candorii... Însă, mai ales, nu-i  de uitat, scrie 
Epictet în „Manualul”: „căci nu toți avem 
toate darurile, ci unii unele și alții altele”... 
Dar rămâne Darul... Și este bine totuși că între 
seducția diacronică a lui Eros, cel al dragostei 
între osebitorii povestei și Acusmația 
sincronică a lui Anteros, cel al iubirii între 
asemănătorii zeului Vestitor, un Poet așează, 
iată, spre veghere, hotarul Paradisului. 
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Abstract 
În versurile lui Eminescu, conceptele de noroc şi ideal pot fi întâlnite ca expresii de sine 
stǎtǎtoare ca şi în corelaţie cu structura imaginilor poetice.  Ne referim la versurile lui Eminescu 
pentru cǎ în selecţia citatelor am apelat nu numai la poezie dar şi la versuri din piesele lui de 
teatru, transpunerea în versuri ale unor basme ca şi traduceri din poeţi din altǎ culturǎ.  
Comunicarea conţine douǎ liste cu versuri de Eminescu cu cele douǎ concepte pe care le-am 
analizat, cu un aparat statistico-matematic, folosind frecvenţele apariţiei lor pe anii de creaţie.  
Conceptele noroc şi ideal formeazǎ o unitate ciberneticǎ (UC).  Ele se determinǎ reciproc.  
Pesimismul lui Eminescu se datoreazǎ cunoştinţelor de fizicǎ ce le-a studiat în Germania la 
cursul profesorului Hermann von Helmholtz de la Berlin în anul 1872.  Concluziile lui Eminescu 
sunt: 
1. Omul nu este capabil sǎ scadǎ sau sǎ adauge nici-un atom în lume. 
2. Teoria conservǎrii energiei aratǎ cǎ nimic nu poate fi schimbat.  Suma de energie a 

Universului este constantǎ.Ce se ia dintr-un loc se adaugǎ într-altul.  Nu existǎ câştig şi 
nici folos. 

Cele expuse dovedeşte pesimismul lui Eminescu pe care l-a aplicat în opera sa.   
În versurile sale, Eminescu îşi manifestǎ pesimismul prin lipsa de noroc sau nevoia de noroc 
pentru a ajunge la un ideal.  Neatingând idealul, norocul devine ne-noroc.  De remarcat faptul 
cǎ pe lângǎ influenţele ce le-a primit de la filozofia germanǎ şi filosofia şi religiile orientale, 
studiile de fizicǎ îi aduc o poziţie originalǎ în pesimismul exprimat.  Aceastǎ descoperire pune 
capǎt confruntǎrii între literaţi asupra pesimismului lui Eminescu.   
 
 
PARTEA I NOROC şi IDEAL 

În poezia eminescianǎ norocul şi 
idealul (o suveicǎ a timpului) pot fi 

întâlnite ca expresii de sine stǎtǎtoare 
ca şi în corelaţie cu structura 

imaginilor poetice şi filosofice care 
pot fi deduse, presupuse prin stǎrile 
sentimentale cǎrora le dau naştere 

contextele poetice, chiar 
metaforizarea întregii poezii. 

În versurile lui Eminescu descoperim patru 
moduri de a exprima conceptele la care ne 

referim: 
1. Noroc 
2. Ideal 
3. Corelaţie (ne)noroc-ideal 
4. Ideal reieşit din context 

Conceptul de ideal reieşit din substanţa 
poeticǎ este întâlnit în aproape întreaga sa 
poezie chiar numai prin simpla intenţie de a 
crea catarsis, de a bucura pe cel ce se 
împǎrtǎşeşte din izvoarele cunoaşterii şi 
trǎirile înalte. 
Concret, conceptul ideal este întâlnit de 16 ori 
şi conceptul noroc se întâlneşte de 70 de ori.  
Pesimismul se remarcǎ în multe din aceste 
contexte mai ales prin înţelesul de ne-noroc.   
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LISTA CU CONCEPTELE NOROC ŞI IDEAL INSERATE ÎN CONTEXTUL A DOUǍ 
VERSURI 

  
1. Lida (1866) 
Și-n adâncu-i zugrăvește 
Prin ruini un ideal. 
 
2. Ondina (1866)  
A idealului iese minune,  
Astfel prin notele lirei de-amor… 
 
3. Din strǎinǎtate (1866) 
Să pot a binezice cu mintea-nflăcărată 
Visările juniei, visări de-un ideal.   
 
4. Întunericul şi poetul (1869) 
Dar nu-s colori destule în lume să-nveșmânte 
A munților Carpatici sublime idealuri… 
 
5. Romancero español (1870) 
Și de ce tu să te superi,  
Ideal al lui Moretto… 
 
6. Epigonii(1870) 
Voi, pierduţi în gânduri sunte, convorbeaţi cu 
idealuri; 
Noi cârpim cerul cu stele, noi mânjim marea 
cu valuri… 
  
7. Venere şi Madonǎ (1870) 
Ideal pierdut în noaptea unei lumi ce nu mai 
este,  
Lume ce gândea în basme şi vorbea în 
poezii… 
 
8. Venere şi Madonǎ (1870) 
Ţi-am dat palidele raze ce-nconjoară cu magie 
Fruntea îngerului-geniu, îngerului-ideal… 
 
9. Eco (I)(1872) 
Sau cum din zilele poetic june 
A idealului iese minune. 
 
10. În vremi demult trecute…III (1872) 
Pot s-o topesc în forma de lut care s-o poarte 
Și idealu-eteric în lut eu pot să-l prind, .. 
11. Cugetǎrile sǎrmanului Dionis(1872) 
Filosof de-aş fi - simţirea-mi ar fi vecinic la 

aman! 
În prelegeri populare idealele le apăr… 
 
12. Povestea magului cǎlǎtor în stele 
VII(1872) 
Pot s'o topesc în forma de lut care s'o poarte 
Și idealu - eteric în lut eu pot să-l prind. 
 
13. Iar faţa ta e strǎvezie(1876) 
Tu, chip chinuitor de dulce,  
Tu, ideal în ochii mei… 
  
14. De-atâtea ori… (1880) 
Și viața toată mi-am închis 
Gonind la idealuri...   
 
15. Dintre sute de catarge (1880) 
De-i goni fie norocul,  
Fie idealurile… 
  
16. Luceafǎrul (1883) 
Ei numai doar durează-n vânt 
Deşerte idealuri…  
 
NOROC 
 
1. Resignaţiune (din Shiller) (1867) 
Vei ține socoteală de cei nenorociți. 
Aci espatriatul o patrie găsește… 
 
2. Resignaţiune (din Shiller) (1867) 
Tu ai sperat răsplata ți-a fost dar acordată ¬ 
Speranța-i bunul care norocu-ți destina. 
  
3. Amorul unei marmure(1868) 
Şi te iubesc, copilă, cum repedea junie 
Iubeşte-n ochi de flacări al zilelor noroc… 
 
4. Cine eşti(1868) 
N-am izbutit de mine destul a-mi bate joc 
De mai apari în visu-mi… o rază de noroc? 
 
 
5. Viaţa mea fu ziuǎ(1869) 
Pe cerul vieței mele; iar geniul-noroc 
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Mă lasă-n lume singur, dispare în abis. 
6. Viaţa mea fu ziuǎ(1869) 
Norocul și-a stins steaua...  De m-ai iubi 
măcar ¬ 
O, înger de amar! 
 
7. Venere şi Madonǎ (1870) 
Şi-am făcut din tine-un înger, blând ca ziua de 
magie,  
Când în viaţa pustiită râde-o rază de noroc.   
 
8. Daţi-mi arpǎ de aramǎ(1870) 
Dar cu inimă regală 
Și cu flamuri de noroc.   
  
9. Romancero español (1870) 
Cu Madona lui Moretto,  
Atunci ești nenorocită.   
 
10. Doi aştri(1872) 
Înger cu lumine 
De-un adânc noroc. 
 
11. Împǎrat şi proletar(1874) 
Chiar clopotul n-a plânge cu limba lui de spijă 
Pentru acel de care norocul avu grijǎ…  
 
12. În cǎutarea Sheherezadei I (1874) 
Nu crede însă că în doruri vane 
Caut norocul spre-a te-afla pe tine,  
  
13. În cǎutarea Sheherezadei I (1874) 
Noroc lumesc zâmbiri aeriane! 
 
14. Rugǎciunea unui dac(1875) 
Astfel numai, Părinte, eu pot să-ţi mulţumesc 
Că tu mi-ai dat în lume norocul să trăiesc. 
 
15. Cǎlin Nebunul IV (1875) 
Dară pe cea mijlocie, mi-o căzut dragă de foc 
Şi nici ea nu zice baiu, bat-o hâtrul de noroc.   
 
16. Fata-n grǎdina de aur I (1875) 
Auzi feciorul de-mpărat Florin,  
Norocul lui cu-al ei îi pare geamăn… 
 
17. Fata-n grǎdina de aur II(1875) 
Îți dau o pasăre cu tine zboară 

Cu calul tău, unde norocu-ți crește. 
 18. Fata-n grǎdina de aur IV (1875) 
Din cărți o soață-a ei îi sta să-i spună  
C-al ei noroc purtatu-i de un fante. 
 
19. Fata-n grǎdina de aur IV (1875) 
Ah, aș muri de-atât noroc și bine,  
Căci te-am văzut cum nu te-a văzut nime.   
  
20. Icoanǎ şi privaz(1876) 
Dar unde este dânsul cu geniu-i de foc 
Și eu, fire hibridă copil făr- de noroc! 
 
21. Icoanǎ şi privaz(1876) 
Făr- de noroc? De ce dar? Au nu sunt fericit 
Că-n calea mea o umbră frumoasă s-au ivit? 
 
22. Gândind la tine(1876) 
Ce mi-a fost dat să-l strâng o clipă-n brață? 
Tu, blond noroc al unui vis desert…  
 
23. Gândind la tine(1876) 
Tu, visul blond unui noroc ce nu e,  
De-i mai veni, să știi că nu te iert. 
 
24. Cu-amândouǎ mâinile (1876) 
Un noroc asemenea 
Blând şi dureros! 
  
25. Cu-amândouǎ mâinile (1876) 
Un noroc asemenea 
Blând şi dureros! 
 
26. Cǎlin IV (1876) 
O, rămâi, rămâi la mine, tu, cu viers duios de foc,  
Zburător cu plete negre, umbră fără de noroc. 
 
27. Cǎlin VIII (1876) 
Îi foşnea uscat pe frunze poala lungă-a albei 
rochii,  
Faţa-i roşie ca mărul, de noroc i-s umezi ochii;  
 
28. O stradǎ prea îngustǎ (1876) 
Și ai venit chiar tu! 
Am așteptat norocul. 
 
29. O stradǎ prea îngustǎ(1876) 
Norocu-acesta nu. 
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Cum dete preste mine? 

30. Cântec vechi (1876) 
Suspinând şi ameţit 
Mă simt mai nenorocit 

31. Mureşanu I (1876) 
Nu-ntreb de ce în lume nu ni e dat de soarte 
Noroc făr- de durere, viață făr- de moarte ¬ 

32. Mureşanu I (1876) 
O, eu nu cer norocul, dar cer să mă înveți 
Ca viața-mi preț să aibă și moartea-mi s-aibă preț.   
 
33. Mureşanu V (1876) 
Din insulele sfinte străbat cântări ferice,  
Noroc și desperare le văd unite-aice  

34. Mureşanu V (1876) 
Aicea nu ți-e locul, norocul eu nu-l caut,  
A lumii glasuri multe și glasul tău eu n-aud...   

35. Sǎ ţin încǎ o datǎ… (1876) 
Ș-apoi să plec în lume,  
Copil făr- de noroc. 

36. Departe sunt de tine…(1878) 
Departe sunt de tine şi singur lângă foc,  
Petrec în minte viaţa-mi lipsită de noroc.   

37. Departe sunt de tine…(1878) 
O! glasul amintirii rămâie pururi mut,  
Să uit pe veci norocul ce-o clipă l-am avut…  

38. Povestea codrului(1878) 
Şi să fim di n nou copii,  
Ca norocul şi iubirea. 

39. Foaia veştedǎ (1879) 
Voi păstra întreg amarul 
Şi norocul ăstor foi… 

40. Minte şi inimǎ I(1879) 
Nu-i jignire în iubire,  
Ci noroc și mângâiere 

41. Minte şi inimǎ IV(1879) 
Căci acestea nu-s nimică contra gingașei 
iubire. 
Voi, în crudă tinereță, amândoi nenorociți… 

42. Te duci… (1879) 

S-a dus pe veci norocul meu - 
Redă-mi comoara une i clipe. 

43. Urât şi sǎrǎcie (1879) 
Când pentru o privire dai viață, dai noroc,  
Când lumea ți-este neagră de nu ești la un loc.   

44. Urât şi sǎrǎcie (1879) 
Cu ea...  Unde-i norocul ce l-a promis ea ție? 
Ce va rămâne vouă? Urât și sărăcie!  

45. Atât de fragedǎ(1879) 
S-atârnă sufletu-mi de ochii 
Cei plini de lacrimi şi noroc. 

46. O, stingǎ-se a vieţii… (1879) 
 Noroc fără durere, viață fără moarte. 
Am pus demult deoparte acele roase cărți 

47. O, stingǎ-se a vieţii… (1879) 
O, eu nu cer norocul, dar cer să mă învăț 
Ca viața-mi preț să aibă și moartea s-aibă preț. 

48. Despǎrţire(1879) 
La ce simţirea crudă a stinsului noroc 
Să nu se sting-asemeni, ci-n veci să stea pe loc? 

49. Despǎrţire(1879) 
Când voi să-mi piară urma în mintea tuturor,  
Când voi să uiţi norocul visat de amândoi.   

50. Sarmis(1879) 
Și plini îți erau ochii de lacrimi și de foc,  
Pe-al genei tale tremur purtând atât noroc... 

51. Stelele-n cer(1879) 
Orice noroc 
Şi-ntinde-aripile…  

52. Strigǎturi (1879) 
Oricât fii nenorocită 
Tot cu dragostea te iei.   

53. Ta twam asi(1879) 
Oamenii salută-n cale pământeasca zeitate. 
Tu te-nchini.  Te simți născută spre norocul 
tuturora.   

54. Dintre sute de catarge (1880) 
De-i goni fie norocul,  
Fie idealurile… 

55. Mǎnuşa (1881) 
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Ce-i promite că norocu-i e aproape.  – 
Dar mănuşa el în faţă i-o aruncă… 

56. Scrisoarea I(1881) 
De a vieţii lor enigmă îi vedem pe toţi munciţi,  
Făr-a şti să spunem care ar fi mai nenorociţi... 

57. S crisoarea IV (1881) 
Pe când mâna ta cea albă părul galben îl 
netează. 
Vino! Joacă-te cu mine...  cu norocul meu...  
mi-aruncă  

58. Gemenii II-III (1881) 
Și cum pieriră toate pe rând precum venire 
Și cum cătând norocul mormântul și-l găsiră. 

59. Gemenii II-III (1881) 
În lumea de mizerii și lacrimi nu e loc 
Pentru atâta milă și pentru-atât noroc...   

60. Ce te legeni?...  (1882) 
Ducând gândurile mele 
Şi norocul meu cu ele 

61. Ochiul tǎu iubit(1882) 
Și te va găsi 
Cu noroc.   

62. Şi oare tot n-aţi înţeles… (1882) 
Dorința să-l alunge 
Dup-un noroc atât de sfânt.   

63. Iar când voi fi pǎmânt (1883) 
Mormânt făr' de noroc 
Şi fără prieteni. 

64. Luceafǎrul (1883) 
Ei, Cătălin, acu-i acu 
Ca să-ţi încerci norocul.   

65. Luceafǎrul (1883) 
Ei doar au stele cu noroc 
Şi prigoniri de soarte…  

66. Luceafǎrul (1883) 
Pătrunde-n codru şi în gând,  
Norocu-mi luminează!  

67. Luceafǎrul (1883) 
Trăind în cercul vostru strâmt 
Norocul vă petrece…  

68. S-a dus amorul…(1883) 
Pentr-un atât de sfânt noroc 
Străbătător durerii!  

69.  O stea în reci nǎmǎrginiri (1883) 
O umbră-a stinsului noroc 
Rămâne-n univers. 

70. Ştefan cel Mare (schiţe de imn) (1883) 
Și lumea privească un semn de noroc 
Pe orișice culme înaltă.   

PARTEA II ANALIZǍ STATISTICǍ 
 
Apariţia conceptelor noroc şi ideal este datǎ cu anul când creaţia poeticǎ a fost definitivatǎ 
sau când a fost prima datǎ publicatǎ.  Urmǎtoarele tabele descriu frecvenţele celor douǎ 
concept. 
 
Tabel 1.  Frecvenţa conceptelor NOROC şi IDEAL în versurile lui Eminescu 

 
Anii 

18 
66 

 
67 

 
68

 
69

 
70

 
71

 
72

 
73 

 
74

 
75

 
76

 
77

 
78

 
79

 
80

 
81 

 
82 

 
83 

 
Total 

 
Vârsta 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
29 

 
30 

 
31 

 
32 

 
33 

 

 
Noroc 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
0 

 
1 

 
0 

 
3 

 
6 

 
16 

 
0 

 
3 

 
15 

 
1 

 
5 

 
3 

 
8 

 
70 

 
Ideal 

 
3 

 
0 

 
0 

 
1 

 
4 

 
0 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
1 

 
16 

 

Tabel 2.  Frecvenţele cumulate pe douǎ perioade a conceptelor NOROC şi IDEAL în 
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versurile lui Eminescu.   

Anii 1866 – 1874 Perioada 1 1875- 1883 Perioada 2 Total 

Vârsta poetului 16 - 24 25 - 33  

Noroc  13 57 70 

Ideal 12 4 16 

 

Perioadele sunt determinate de la începutul 
creaţiei poetice pânǎ la terminarea studiilor 
universitare la Berlin şi dupǎ aceastǎ perioadǎ 
când pesimismul lui devine nota funda-
mentalǎ. Doar un singur an mai reuşeşte palid 
sǎ încerce tǎria idealului în 1880 când noroc 
apare o datǎ şi ideal de douǎ ori.  Anul 1870 
este un an nodal.  Cele douǎ concepte apar de 
şapte ori: trei noroc şi patru ideal. 
Dupǎ anul 18883 apar creaţii pânǎ 1887 dar 
ele nu mai conţin nici noroc nici ideal.  Era 
deja îmbolnǎvit. 
Conform cu anii ce însoţesc creaţiile în 
versuri, frecvenţele de apariţie a celor douǎ 
concepte nu sunt egale.  Este de înţeles cǎ la 
unele poezii Eminescu a lucrat mai mulţi ani.  
Am ales anul în care poezia a fost terminatǎ 
şi/sau prima data publicatǎ.  Ca resurse de 
identificarea operei poetice şi datarea ei am 
folosit Opere.  Vol I Poezii3 de Eminescu, 
coordonatorul ediției acad.  Mihai Cimpoi, 
EMINESCU, M.  (1981).  Fragmentarium.4- 
Ediție după manuscrise, cu variante, note, 
addenda şi indici de Magdalena D.  
Vatamaniuc ca şi website-uri https://poetii-
nostri.ro/mihai-eminescu-autor-15/5 şi 
http://www.poezie.ro/index.php/poetry/1736
12/O_stea_in_reci_nemarginiri  
Din Tabelul 1 putem calcula un indice de 
semnificaţie ca raport între incidenţa 
conceptului noroc şi a conceptului ideal. 

R1 = Nn /Ni = 70/16 = 4.38 = 438% Este 
evident cǎ Eminescu a fost preocupat de 
noroc. 

În Tabelul 2 am împǎrţit perioada de creaţie în 
douǎ pǎrţi egale cumulând frecvenţele celor 
douǎ concepte. 

R2 = Nn1/Ni1 = 13/12 = 1.08 

R3 = Nn2/Ni2 = 57/ 4 = 14.25 

Rezultǎ cu claritate cǎ în prima jumǎtate de 
interval, 1866 – 1874, Eminescu a fost 
preocupat aproape în mod egal de cele douǎ 
concepte.  Pentru ideal sunt 12 apariţii şi 
pentru noroc 13 apariţii.  Perioada a doua, 
1875 – 1883, aparţine copleşitor norocului cu 
57 de apariţii în timp ce idealul abia apare de 
4 ori.  Este evident cǎ norocul devine obsesiv.  
Este în mod esenţial ceea ce i-a lipsit şi ceea 
ce l-a legat definitiv de pesimism.  
Remarcǎm cu toatǎ convingerea cǎ a doua 
perioadǎ care începe cu anul 1875 urmeazǎ 
imediat dupǎ experienţele lui de filosofie, de 
ştiinţe şi mai ales de fizicǎ de la Universitatea 
Humboldt din Berlin. 
Spre sfârşitul perioadei de creaţie poetul 
apropie norocul de ideal la nivel de finalitate 
a acţiunii.  Amândouǎ sunt gonite, se duc sau 
pleacǎ.  Eminescu ne transmite din nou 
melancolie şi pesimism.   

Dintre sute de catarge (1880) 
De-i goni fie norocul 
Fie idealurile 
Te urmeazǎ în tot locul 
Vânturile, valurile. 
  
(Fie) norocul şi (fie) idealurile se gǎsesc la 
egalitate a plecǎrii, dispariţiei.  Dacǎ aceste 
versuri scrise în 1880 definesc un pesimism al 
marii plecǎri din viaţǎ prevestind sfârşituri, 
versurile urmǎtoare scrise în 1882 declarǎ 
aproprierea propriului lui sfârşit.  Pesimism.  
Pesimism.  Pesimism. 
Ce te legeni? (1882) 
Ducînd gîndurile mele 
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Şi norocul meu cu ele. 
 Ducînd idealurile mele 
Şi norocul meu cu ele. 
 
Echivalând gîndurile cu idealurile, 
constatǎm ducerea idealurilor şi a 
norocului.   
De remarcat cǎ în întreaga lui creaţie în 
versuri norocul este folosit la singular pe când 
ideal, idealuri le întâlnim la singular şi plural. 
Ca notǎ specialǎ subliniez folosirea de cǎtre 
Eminescu a cuvintelor compuse ne-noroc-it,  
ne-noroc-itǎ şi ne-noroc-iţi pentru a sublinia 
lipsa de noroc a fiinţelor umane.   

În creaţia eminescianǎ, conceptele NOROC 
ŞI IDEAL formeazǎ o unitate ciberneticǎ 
UC6.  Ele se determinǎ reciproc. 

 

 

Tema tratatǎ în acest studiu are multe 
valenţe de analizat.  Trebuie sǎ fie în atenţia 
cercetǎtorilor ştiinţifici sǎ dezvolte noi studii 
şi aplicaţii.   

 
PARTEA FIZICǍ, POEZIE ŞI 
PESIMISM  
CONSERVARE DE ENESRGIE = 

PESIMISM 
În creaţia sa literarǎ şi ştiinţificǎ, 

Eminescu are o poziţie originalǎ: pesimismul 
lui are strânsǎ legǎturǎ cu învǎţǎturilor din 
fizicǎ ce le-a însuşit la Berlin în perioada cât 
a fost student în anii 1873-74 la Unversitatea 
Humboldt.   

La Berlin l-a avut ca profesor universitar 
pe Hermann von Helmholtz (1821 – 1894) 
care este numit la catedra de fizicǎ a 
Universitǎţii Humboldt în anul 1871 la vârsta 
de 50 de ani.  Fiind absolvent de faculate de 
medicinǎ, înainte predase cursuri de 
anatomie, fiziologie şi psihologie la 
Academia de Arte Frumoase din Berlin şi la 
universitǎţile din Königsberg, Bonn şi 
Heidelberg.  Disertatia lui de doctorat are 
titlul De fabrica systematis nervosi 
evertebratorum (1842). Iatǎ cum îl 
caracterizeazǎ Enciclopedia Britanica:  

Hermann von Helmholtz - German 
scientist and philosopher who made 

fundamental contributions to physiology, 
optics, electrodynamics, mathematics, and 
meteorology.  He is best known for his 
statement of the law of the conservation of 
energy.  He brought to his laboratory research 
the ability to analyze the philosophical 
assumptions on which much of 19th-century 
science was based, and he did so with clarity 
and precision [10]. 

Hermann von Helmholtz – Filosof şi om 
de ştiinţǎ german care a adus contribuţii 
fundamentale la fiziologie, opticǎ, electro-
dinamicǎ, matematicǎ şi meteorology.  El este 
cel mai cunoscut pentru definirea legii 
conservǎrii energiei, El a adus în laboratorul 
sǎu de cercetare capacitatea de a analiza 
ipotezele filosofice pe care ştiinţa secolului 19 
este bazatǎ şi a fǎcut-o cu claritate şî 
precizie.[10] [trad. Andronesco] 

Traiectoria universitarǎ şi de cercetǎri 
ştiinţifice a profesorului universitar Hermann 
von Helmholtz din Germania se aseamǎnǎ cu 
a lui Galileo Galilei (1564 – 1642) din Italia 
care a absolvit facultatea de medicinǎ, dar a 
continuat cu predarea fizicii şi descoperirea de 
principii fundamentale în fizicǎ.  Eminescu 
scrie despre Galileo Galilei Si Isaac Newton 
în manuscrisele sale. De remarcat multi-
tudinea subiectelor pe care le profesa Herr 
Helmholtz care devine pentru Eminescu un 
adevǎrat model dupǎ cum se poate constata 
mai ales din multele note şi comentarii 
ştiinţifice şi filosofice din Fragmentarium.  
Helmholtz publicǎ cercetǎri ştiinţifice 
înspirate de medicinǎ ca şi de fizicǎ.  Este 
cunoscut ca promotor al conservǎrii energiei, 
electrodinamicii şi termodinamicii.  Aceste 
domenii în fizicǎ sunt cele ce-l preocupǎ în 
mod deosebit şi pe Mihai Eminescu. 

Dupǎ ce l-a avut student pe Eminescu, 
savantul Helmholtz a avut studenţi strǎluciţi 
nu numai la cursuri normale de fizicǎ, ci şi la 
doctorate în fizicǎ.  Aceştia au adus contribuţii 
fundamentale la cunoaşterea şi dezvolarea 
fizicii.  În 1877 Albert A.  Michelson terminǎ 
doctoratul îndrumat de Hermann von 
Helmholtz.  Prin experimentele sale, el 
determinǎ cu precizie viteza luminii în vid şi 
în aer.  Prin celebrul experiment Michelson-
Morley, Michelson demonstreazǎ inexistenţa 
eterului luminous ceea ce duce la 
fundamentarea bazelor experimentale în 
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teoria relativitǎţii.  Un alt celebru student la 
doctorat în fizicǎ ce l-a avut pe von Helmholtz 
îndrumǎtor este Heinrich Hertz descoperitorul 
undelor electromagnetice.  Max Planck, 
autorul teoriei cuantice are acelaşi mentor la 
doctorat, pe Herr von Helmholtz.  Elemente 
de cunaoaşterea fizicii ce urmau sǎ ducǎ la 
marile descoperiri în fizicǎ existau la savantul 
Hermann von Helmholtz încǎ de la începutul 
predǎrii fizicii la universitate.  Iatǎ cǎ 
Eminescu a avut ce învǎţa de la profesorul lui 
universitar de fizicǎ. 

În manuscrisul 2275 B Eminescu scrie: 
[33] Dar fiindcă nici o putere nu se risipeşte 
ci răsare sub altă formă — fiindcă cu cît 
apăsarea creşte, creşte mînia şi energia 
închisă a duşmanului nostru, cu cît victoria 
noastră a fost mai mare, cu atît numărul 
duşmanilor noştri au crescut, conform legii 
corelaţiunii creşterii, de aceea echilibrul se 
va restabili odinioară* — victoria noastră nu 
poate fi o victorie eternă — şi tot ce am 
aspirat în fundul sufletului nostru cu înălţime 
şi cu foc se reduce la zero dinamic — la o 
nouă stare de echilibru.  De aci orice ştiinţă 
adevărată duce pe o parte la nepăsare, pe de 
alta la pesimism 91.  Toate sunt cum sunt — 
noi nu92 le putem schimba.  Precum nu putem 
scade sau adăuga in lume un atom, ci le93 
putem numai aglomera în alt chip, precum nu 
putem scade sau adăuga din suma de energie 
a universului un milimetru măcar de94 
mişcare, o secundă de repejune, astfel tot ce 
facem95 e sau pentru a distruge un 
dezechilibru sau pentru a-1 crea.  Ceea ce 
luăm dintr-o parte punem într-alta — fără 
cîştig, fără folos (p.  289) [4]  

89, 90 Sublinierea cu două linii. 
91 pesimismul reprezintă, in accepţiunea de 

aici, expresia conştiinţei unor intelectuali, ca 
urmare a descoperirilor ştiinţifice din secolul 
trecut care arătau cît de puţine lucruri se ştiau 
despre fenomenele naturii şi ce limitate 
apăreau posibilităţile de cunoaştere ale 
omenirii în raport cu imensitatea tainelor 
Universului. 

92 Scris deasupra. 
93 ci le, lecţiune aproximativă din cauza 

întinderii cernelii. 
84 Urmează: mişcare (şters). 
85 Urmează un cuvînt şters. 

 
Nota 91 nu exprimǎ per se înţelesul dat de 

Eminescu pesimismului. 
Subliniez în mod deosebit aceastǎ notǎ a 

lui Eminescu: Victoria noastră nu poate fi o 
victorie eternă — şi tot ce am aspirat în fundul 
sufletului nostru cu înălţime şi cu foc se 
reduce la zero dinamic — la o nouă stare de 
echilibru.  De aci orice ştiintă adevărată duce 
pe o parte la nepăsare, pe de alta la pesimism 

Aşadar: 
1. Omul nu-i capabil a crea sau a distruge 

nici mǎcar un atom în univers 
2. Teoria conservǎrii materiei şi energiei îi 

dovedeşte lui Eminescu cǎ nimic nu poate fi 
schimbat.  Energia şi materia se conservǎ.  
Dacǎ o cantitate din energie se diminueazǎ 
într-un sistem material, acea cantitate se 
regǎseşte în alt sistem material cu care 
interacţioneazǎ.   

Eminescu-i pesimist.  La Eminescu lipsa 
de noroc defineşte pesimismul lui intrinsec 
ce-l face şi mai nefericit.  Covingerea lui 
ştiinţificǎ referitoare la “nu poţi crea sau 
distruge nici-un atom mǎcar în univers” 
aplicatǎ la creaţia poeticǎ este o tezǎ originalǎ 
şi universalǎ a marelui Eminescu. 

Atenţie! Norocul este întâmplarea în 
desfǎşurare, procesul de a ajunge la ideal fǎrǎ 
efort, ca o revelaţie.  Norocul per se nu este un 
ideal. Aici putem lega acest proces de 
conceptul AHA din înţelesul ştiinţific al 
conexiunii la un moment dat al cunoştinţelor.  
Este vorba de momentul ACUM al conexiunii 
când piese separate de cunoaştere se leagǎ 
sinergic într-un înţeles ce te face sǎ exprim 
Aha! Sau cum Arhimede ar fi exclamat la 
descoperirea principiului ce-i poarta numele – 
Evrica. Cele expuse dovedesc foarte clar 
pesimismul ştiinţific şi poetic al lui Eminescu.  
Aceasta este o teorie originalǎ, cu largi 
implicaţii în orice creaţie materialǎ şî 
spiritualǎ, ce îi aparţine în totalitate. 

Quot erat demonstrandum 
Pentru a întǎri şi mai mult poziţia de 

cunoaşterea profundǎ a fizicii de Mihai 
Eminescu adaug acestei comuniocǎri încǎ 
douǎ citate din scrierile lui referitoare la 
conservarea momentului cinetic şi a energiei.  
Vorbesc şi de conservarea momentului cinetic 
cunoscut de Eminescu pentru a sublinia 
conceptul de conservare în fizicǎ la o scarǎ 
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extinsǎ. Cantitatea de mişcare (momentul 
cinetic) se defineşte ca produsul dintre masa 
corpului şi viteza lui: 

p = mv (Eminescu şi manual) [7] 

Într-un sistem fizic izolat, momentul 
cinetic total se conservă ca vector.  Această 
introducere se referă la textul următor, unde 
Eminescu foloseşte pentru viteză cuvȃntul 
repejune.  

 2267: La începutul sutei778 trecute s-a 
aprins asupra acestui punct o ceartă vie779 
între cele mai luminate spirite.  Unii, 
cartesianii, în partea cărora s-a pus vestitul 
Voltaire780 cu un anume tractat admiteau că: 
măsura mişcării este simplu productul de 
masă şi repejune.  Contrarii, numiți 
leibniziani, pentru că părerea lor de Leibniz 
fusese mai întîi esprimată, admiteau că 
măsura mişcării este productul din masă şi 
din pătratul repejunii.  După această din 
urmă părere e într-un corp o cantitate 
împătrită de mişcare dacă se mişcă c-o 
repejune îndoită.  În partea acestei păreri 
găsim pe cei doi mari matematici Bernoulli781.  
Leibnizianii numeau acest product de masă 
multiplicat cu782 pătratul repejunii putere vie.  
Vom întrebuința această espresie şi de aici 
înainte, dar vom zice cantitate de mişcare şi 
mărime a mişcării”.  […] Adesea cearta 
dintre cartesieni şi leibniziani a fost declarată 
ceartă de cuvinte.  Dar cu toată autoritatea 
lui D’Alembert784 nu este aşa.  (p.  437)[4]. 

 
778 Scris deasupra; iniţial: secolului (şters). 
779 Scris deasupra; iniţial: vehementă 

(şters). 
780 Voltair (François-Marie Arouet) (1694 

– 1778), scriitor şi gȃnditor francez.  […]. 
781 Bernoulli, familie de matematicieni 

elveţieni.  […] 
782 multiplicat cu, scris deasupra. 
783 Textul: ˶Vom întrebuinţa… mărimea 

mişcării”, marcat pe margimne cu creion roşu. 
784 Jean le Rond D’Alembert (1717 – 

1783), filosof şi matematician francez.  […]. 
Eminescu ia o poziţie fermǎ referitoare la 

această dispută.[4] Nu este de accord cu 
d’Alambert şi are dreptate. 

E greu de crezut că oameni ca Leibniz, 
Voltaire, Benoulli să discute zeci de ani fără 
a băga de seamă, că nu e vorba decît de un 

malentendu.  Dar nu este lesne de-a lămuri 
lucrul împrejurul căruia se-nvîrtea cearta.  
Mişcarea nu poate să dispară fără de urmă în 
lume, fără (p.  437) a lăsa un efect785.  Dacă 
dar prin mijlocirea unei puteri oarecare 
mişcarea se transmite întreagă sau în parte de 
la o masă supra celeilalte fără ca să se 
întîmple altă schimbare sau alt efect, atunci 
pare apriori sigur că după transmisiune 
cantitatea de mişcare va fi întocmai atît de 
mare, precum fusese şi mai nainte.  Conform 
acestora trebuie aleasă măsurătoarea 
mişcării şi conform acestui principiu credeau 
amândouă partidele, Cartesius şi Leibniz, că 
şi-au ales măsurătorile lor ale mişcării.  
Desigur că nu e o ceartă de cuvinte, cînd 
Cartesius zice că productul din masă şi 
repejune se conservă la transmiterea 
mişcării786 şi cînd Leibnitz zice că produsul 
din masă şi patratul repejunii se conservă la 
transmitere, dacă nu se exercită vreo altă 
influență, un adous ce nu trebuie a se uita787.  
E o ceartă obiectivă şi Leibnitz are cuvînt, 
adică măsurătorul mişcării sau a puterii vii 
este jumătate productul din masă multiplicat 
cu pătratul repejunii788.  O piatră aşadar cînd 
zboară îndoit atît de repede, nu are o cantitate 
de mişcare îndoită, ci împătrită789.  Această 
măsură a mişcării e însă totodată măsura 
cauzei prin care a fost produsă mişcarea790 
(p.  438)[4]. 

785 Sublinierea cu creion roşu. 
786_789 Sublinierea cu creion roşu; la 790 

cauzei subliniat mai accentuat.   
 Folosirea Leibnitz şi Leibniz aparţin 

textului original 
Corectǎ este expresia din fizicǎ a energiei 

cinetice ce o exprimǎ Eminescu: 

EC = ½ mv2 

Iatǎ cǎ marele poet naţional vorbeşte în 
formule concrete şi corecte de fizicǎ.  Chiar 
mai mult, ne dǎ explicaţii cum trebuie 
înţeleasǎ formula: adică măsurătorul mişcării 
sau a puterii vii este jumătate productul din 
masă multiplicat cu pătratul repejunii.  O 
piatră aşadar cînd zboară îndoit atît de repede, 
nu are o cantitate de mişcare îndoită, ci 
împătrită. În versurile sale Eminescu îşi 
manifestǎ pesimismul prin lipsa de noroc şi 
nevoia de noroc pentru a ajunge la un ideal.  
Aceste studii îi aduc o poziţie originǎlǎ în 
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pesimismul afirmat. 
Conservarea energiei + Creaţie poeticǎ 

= Pesimism ştiinţific Eminescu 
Aceastǎ teorie originalǎ a lui Eminescu 

explicǎ pesimismul multor poeţi.   
Aceastǎ legǎturǎ între conservarea 

energiei din fizicǎ aplicatǎ la creaţia poeticǎ şi 
pesimismul lui ştiinţific o numesc: 

LEGEA UNIVERSALǍ EMINESCU 
 
Concluzii şi recomandǎri 
De remarcat faptul cǎ pe lângǎ influenţele 

ce le-a primit Mihai Eminescu de la filozofia 
germanǎ şi filosofia şi religiile orientale, 
studiile de fizicǎ îi aduc o poziţie originalǎ 
asupra pesimismului.  Aceastǎ descoperire 
pune capǎt confruntǎrii între literaţi asupra 
pesimismului lui Eminescu.   

Legea univeralǎ Eminescu uneşte pentru 
prima oarǎ în mod evident cele douǎ 
metodologii ale cunoaşterii umane: cea de 
modelare specificǎ ştiinţelor (Fizicii) şi cea 
metaforicǎ specificǎ artelor (Poeziei).  
Ambele metodologii au la bazǎ comparaţia 
care este metoda generalǎ a cunoaşterii 
umane. 

Pentru studiile viitoare recomand:  
1. Un studiu atent asupra celor douǎ 

vârfuri statistice ale frecvenţei pentru 
NOROC corespunzǎtoare anilor 1876 (16 
apariţii) şi 1879 (15 apariţii).  Încercaţi sǎ le 
corelaţi cu evenimente din viaţa poetului. 

2.  Cum de apar de douǎ ori ideal şi o datǎ 
noroc în anul 1880 ca şi de patru ori ideal şi 
trei ori noroc în anul 1870. Sunt singurele 
situaţii când frecvenţa corespunzǎtoare 
idealului depǎşeşte pe cea a norocului. 

3. Evident cǎ aceastǎ comunicare 
sugereazǎ mult mai multe teme de studiat şi 
aprofundat.  Succes!  

 
NOTE ŞI REFERINŢE 

Ideal – S.  Adj.  care atinge perfecţiunea; 
perfect; desǎvârşit.  2.  Adj.  Care ţine de 
domeniul ideilor, privitor la gândire; care 
existǎ numai în mintea şi închipuirea omului; 
spiritual; material.  3.  S.n.  Scopul suprem 
spre care se îndreaptǎ în mod conştient şi 
metodic omul; nǎzuinţele şi activitatea 
creatoare umanǎ în toate domeniile ei, gândul 
cel mai înalt şi greu de ajuns al perfecţiunii 
într-o direcţie. 

Noroc 1. S.n. soartǎ, reuşitǎ, destin 
(favorabil) 2. Întâmplare neaşteptatǎ sau 
concurs de împrejurǎri favorabile care asigurǎ 
reuşita unei acţiuni; împlinirea unei dorinţe; 
baftǎ, etc.  3. Stare sufleteascǎ sau situaţie în 
care omul se simte fericit; fericire, bine. 
Numǎrul din dreapta şi deasupra textului cu 
litere roşii scris de Eminescu descrie numǎrul 
manuscrisului. 
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IDEEA DE UNITATE A UNIVERSULUI ÎN 

DIALECTICĂ, CU INTERPRETĂRI 
TRANSCENTIVE 

Dragoş Niculescu 
La începutul studiului, câteva aspecte, ca linii directoare: “nu doar materialitate şi idealitate; 

şi nu dualitate, ci materialitatea ca dat şi creat, coordonat, potenţat şi valorificat al spiritualului”; 
“explicarea existenţei şi rostului materialităţii prin dorinţa şi scopul idealităţii, al Spiritului 
Absolut”; “explicarea existentului prin transcendent”; “justificarea materialităţii spirituale 
(existentului obiectiv) prin Planul şi scopul precis al transcendentului”; “angrenarea celor două 
planuri sub semnificaţia transcentivităţii, care nu le izolează, autonomizează polar, ci justifică 
pe unul prin existenţa celuilalt”; “materia – formă de obiectivare a Energiei spirituale Absolute, 
în calitatea ei de esenţă secundă”.  

 
 

1. Unitate şi sinteză în gîndirea holistă 
contemporană. 

Venind generos în întîmpinarea nevoii 
explicării unităţii lumii, liniile directoare ale 
gîndirii holistice contemporane fundamen-
tează un monism de factură integratoare, 
bazat pe conceptele de structură, parte, 
întreg, relaţie, sistem de relaţii. În cadrul 
acestuia, teoria sistemică încearcă să arunce o 
lumină lămuritoare, sintetică, dar în acelaşi 
timp unitar-contradictorie asupra sistemului 
văzut în integralitatea lui, dar şi în 
componenţa dinamică, interrelaţională a 
părţilor lui alcătuitoare, pledînd pentru 
înţelegerea integratoare dar şi dialectică a 
structurilor sistemice globale, în construcţia 
lor articulat- şi unitar- subsitemică. Astfel, 
teoria sistemelor îşi găşeşte largă 
aplicabilitate în mai toate domeniile ştiinţei, 
pentru că vine să pună ordine, să normeze 
obiectul existenţial, să-l delimiteze, luminînd 
atît unitatea în diversitate, cît şi diversitatea 
din unitate, întregul existînd prin părţile sale 
şi părţile prin întreg. În această viziune, apare 
clar conturată ideea relaţiilor de coordonare şi 
de subordonare a sistemelor, prin mijlocirea 
cărora fiecare sistem trebuie conceput ca un 

univers de subsisteme, lumea fiind un 
ansamblu infinit de universuri. Christian von 
Ehrenfels descoperă Gestaltul (1890), pe care 
F. Krueger îl aplică nivelului psihic 
subconştient şi chiar ideilor. Kurt Levin, la 
rîndul lui, aplică Gestaltul şi holismul în 
sociologie. Henri Bergson, prin evoluţia 
creativă şi C. Lloyd Morgan, prin emergenţa 
evolutivă, ating ideea de organism, conceput 
ca întreg, punînd bazele, alături de psihologi 
şi biologi, holismului modern, al carui 
întemeietor propriu-zis a fost Jan Christian 
Smuts, prin lucrarea “Holism and Evolution” 
(1926). Dar Smuts lucrează organizat, 
omogen cu întregul, neputînd să nu constate 
progresivitatea, prin complicare structurală, a 
Universului, ajungînd pînă la raţiune şi 
personalitate, care permit formei supreme a 
progresului holistic – umanitatea – să 
descătuşeze personalitatea şi să fundamenteze 
astfel o nouă ordine în Univers, ordine în care 
apare creativitatea ca formă supremă de 
afirmare a personalităţii. Structuralismul 
genetic surprinde structura fixă în mişcare, în 
diacronia timpului şi a cauzei. Şi astfel, 
ajungem la Teoria generală a sistemelor, a lui 
Ludwig von Bertalanffy, din 1945, teorie 
care acreditează o metodologie structural-
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funcţională pluriholistică de cercetare. 
Susţinători ai holismului, precum O. Spann, 
L. Gabriel, R.G. Jones, G. Gerber fac 
trecerea către Marx şi Engels, care etajează, 
prin practică, palierele sistemului social, prin 
ceea ce reprezintă formaţiunea social-
economică şi relaţiile de producţie. 
“Holismul” sociologiei marxiste este evaluat 
prin interacţiunea dintre om şi mediul său 
natural şi dintre individ şi colectivitate, 
aşezînd o perspectivă deopotrivă analitic-
structuralistă şi sitematic integratoare. Alături 
de ei, menţionăm în constelaţia holistă a 
gînditorilor, în deceniile de mijloc ale 
secolului XX, pe G. Gurwitch, Claude Lévi-
Strauss, P.A. Sorokin, T. Parsons, A. 
Toynbee, R. Merton, care şlefuiesc ideile 
fundamentale de structură şi totalitate, 
edificînd funcţia metodologică a noţiunii de 
sistem. Şi iată cum întregul se tot lărgeşte, 
devenind exhaustiv, universal, căci “modelele 
de sisteme, dovedindu-se izomorfe în diferite 
ramuri ale cunoaşterii, pot fi adesea 
transferate de la un domeniu la altul 
(Bertalanffy)”, şi astfel, cu sisteme echiva-
lente plurifuncţionale integrate ştiinţei, şi ea, 
la rîndul ei, “devine unitară şi deductibilă din 
uniformitatea construcţiilor conceptuale sau a 
modelelor aplicabile la diverse domenii de 
fenomene şi ştiinte, care sugerează unitatea 
lumii în structura sa”. Calitatea unităţii 
devine funcţie şi se transferă mediului în care 
se manifestă. Holismul contemporan, 
subliniind tendinţa către sinteză a cunoşterii 
contemporane, operează cu relaţia completă 
dintre parte şi întreg, vorbind despre 
adevărata metodologie generală a integrării, 
prin care unitatea este percepută în diversitate, 
excluzînd relaţionismul extrem prin punerea 
la bază a conceptului de sistem sau de întreg. 
Şi astfel, ajungem la punctul în care se simte 
nevoia metodologică a reproducerii structurii 
unitare a Universului, în orice sistem, în orice 
pas teoretic (Romano Galeffi), unitate pe 
care Leibniz o intuieşte în sistemul său 
monadic şi pe care o vede “constînd dintr-o 

grandioasă unitate”. Diversitatea unităţii este, 
la rîndul ei, unitară. Iată cum fixul devine 
dinamic şi operaţional prin apariţia şi punerea 
la lucru a metodologilor moniste, holismul 
înscriindu-se ca teorie genetico-structurală a 
corelaţiilor dintre parte şi întreg. 

2. Teilhard de Chardin şi monismul 
dialectic evoluţionist. 

Pierre Teilhard de Chardin, cu educaţie 
şi puternice reflexe neotomiste, se apropie de 
adevăr. El uneşte materia şi spiritul, le 
integrează ca pe “două stări, două feţe ale 
aceleiaşi substanţe cosmice”. Unitatea, în 
viziunea lui, nu este doar a Universului, ci şi 
a lumii, dar la înţelegerea acesteia din urmă nu 
se ajunge decît prin practică, prin acţiunea 
umană în care spiritul se angajează în lumea 
materială.  Promovînd sinteza materie-spirit, 
chiar declarînd perspectiva religioasă a sa 
asupra lumii şi cercetărilor sale, el nu susţine 
un monism static, contemplativ – şi acesta 
este modul său gnoseologic de abordare a 
ştiintei şi ontologiei –, ci îl circumscrie unei 
dinamici evoluţioniste, acţionaliste, aruncînd 
o perspectivă praxiologică asupra unităţii 
material-ideal, în înţelesul căreia acţiunea 
umană necesară este aceea în care spiritul se 
angajează în lumea materială. Ce-o fi vrut de 
Chardin să spună prin: “materia nu este un 
fond stabil al lumii, ea este o direcţie în care 
lucrurile dispar totdeauna în măsura în care-şi 
pierd unitatea”. Tainice cuvinte, care îţi dau 
fiori! Vedem în ele o materie nesigură, 
pieritoare, dominată de spirit, care îi este 
origine şi punct de întoarcere, cale finală de 
dispariţie şi întregire a materiei care şi-a 
terminat rostul, a spiritualului convertit care 
şi-a îndeplinit menirea ontologică. Tot ce 
gîndeşte şi face Teilhard de Chardin vizează 
finalmente omul. Antropocentrismul său îi 
permite să-şi închipuie un gen de “fenomen 
uman”, o ştiinţă care să integreze omul, total. 
Îi permite să afirme că “omul dă un sens 
istoriei”, că omul este “parametrul unic şi 
absolut al evoluţiei”, că “viaţa nu este o 
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întîmplare, o ciudăţenie cosmică, ci esenţa 
însăşi a fenomenelor”, că există o sferă a 
gîndirii esenţial umane, o noosferă, că apariţia 
gîndirii constituie “efortul de cerebralizare a 
biosferei”. Trecînd apoi mai departe, la social, 
la mijloace de acţiune, la autonomia socială, 
la personalizare. Şi, la sfîrşit de tot, finalul 
acestei “aventuri umane”, “Punctul Omega” – 
“autodepăşirea şi autonegarea noosului”.  

În optica sa asupra unităţii Universului, 
Teilhard de Chardin nu trebuie să se desprindă 
de tradiţia teologică în care s-a format, el dă 
ştiintei creditul necesar, precum şi Spiritului 
Universal şi celui particular care animă 
materia, care animă omul în lucrul asupra 
materiei. Iar “Omega” poate rămîne, şi trebuie 
să rămînă Dumnezeu, “cupola” cuprinzătoare 
a întregului Univers. 

3. Jean Piaget şi constructivismul 
genetic. 

De la concepţia holist-dialectică a lui 
Teilhard de Chardin, trecem la metodologia 
structural-genetică a lui Jean Piaget, filozof 
care tratează problema unităţii lumii prin 
prisma integrării constructiviste – uzitînd de 
metode ştiinţifice multiple, interdisciplinare – 
a individului în social, în multiplu. Nu numai 
atît, afirmă că orice ştiinţă considerată a 
aparţine, pînă acum, sferelor de operare şi 
analiză ale individului, ale entităţii izolate, 
cum este, de exemplu, psihologia, este de fapt 
inclusă în multiplu, în social, îi serveşte 
necondiţionat acestuia. Iar acest construc-
tivism al său este unul genetic, pentru că 
izvorul tuturor capacităţilor raţionale ale 
omului, maniera lor de manifestare, Piaget 
susţine că reprezintă moştenirea genetică pe 
care acesta, ca urmaş, o preia de la înaintaşii 
lui. El realizează, din biologie, psihologie şi 
sociologie, un construct relaţional pe baza 
căruia poziţionează statutul cunoaşterii ca 
proces gnoseologic ce se referă la relaţia 
dintre obiect şi subiect, la unitatea lor 
dialectică, şi nu la ipostaza lor autonomă. 
Apropiindu-se de Marx prin viziunea socială 

diacronică acţională a praxisului, el critică 
fenomenologia clasică husserliană, care 
lucrează cu concepte statice, imobile, pe care 
le surprinde în cîmpul ei observaţional. 
“Cunoaşterea umană este esenţial colectivă”, 
spune el, iar “sociologul şi psihologul 
interferează în structurarea raportului dintre 
obiect şi subiect”. El mai spune că nu există 
trei naturi umane, “omul fizic, omul mental şi 
omul social”.  

Realizînd sinteza dintre sincronic şi 
diacronic, dintre geneză şi structură în 
problema unităţii lumii, la Piaget avem de-a 
face cu un monism consecvent, ştiinţific şi 
riguros fundamentat, care edifică de fapt o 
imagine dialectică asupra unităţii lumii. Nu 
criticăm nimic. Aducem doar completări. 
Fiindcă toate aceste căi de analiză filozofică, 
toate aceste perspective de abordare aparţin, 
aşa cum denumim noi, etajului filozofic de 
strat, în care lucrurile sînt vizibil conturate, 
care operează cu entitatea umană structurată, 
pe care o analizează şi o surprinde într-o 
ipostază ontologică statică, izolată, sau, la pol 
opus, într-o ipostază ontologică dinamică, 
complexă, interrelaţională. Pe cînd, Teoria 
Înaltului Determinism Energetic (Dragoş 
Niculescu) vizează etajul filozofic de substrat, 
etajul energetic, dinamica transcentivă de 
ansamblu, pentru care ontologia etajului de 
strat, pe care o denumim ontologie relevată, 
cea aparţinînd Fluxului transcendent, 
reprezintă doar un segment. Energetismul, 
care alimentează toate aspectele de evoluţie 
ontologică relevată, vizibilă, simple sau 
complexe, nu poate interfera cu ontologia de 
strat, pentru că reprezintă o cu totul altă 
dimensiune conceptuală, o cu totul altă formă 
de energie, cea nevăzută, neobiectualizată, 
nefenomenalizată, dar care, pe segmentul 
fundamental al Fluxului transcentiv, 
obiectivează, fenomenalizează, materiali-
zează, aduce în vizibil, converteşte spiritualul 
nevăzut în spiritual încarnat. Însă, fără a o 
tulbura în eforturile şi căutările ei, o poate 
lumina, acordîndu-i direcţie de orientare, pe 
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care filozofia existentului vizibil o poate 
integra fertil în studiul propriului său 
construct teoretic. În acest sens, ultima 
ipostază despre care am vorbit – ipostaza 
ontologică dinamică, complexă, interrelaţio-
nală – îşi revendică extracţia din teoretizările 
de factură structuralistă, care s-au impus cu 
putere, în cadrul acestora, orientările plasate 
sub conceptul de complicare structurală fiind 
cele care absorb centripet direcţia eforturilor 
explicative din mai toate ramurile ştiinţelor 
pozitiviste, umane sau ale naturii.  

Din ce în ce mai mult, individul nu mai 
poate figura ca existînd, judeca şi manifesta 
izolat, mecanismele gîndirii lui sînt în mare 
parte preformate şi preluate ereditar de la 
înaintaşi, ba chiar nici restul nu îi aparţine, 
restul fiind rezultatul educaţiei, al contextului, 
al mediului social în care se dezvoltă. Omul 
nu mai poate avea valenţe autonome, el 
devine rezultatul lumii în care trăieşte, el nu 
mai reprezintă o entitate în sine, ci, prin 
încrengătura relaţională care îl condiţionează 
şi formează total, devine o mică cantitate 
constituentă a întregului în care trăieşte. 
Paradigma istorică nu mai avansează prin 
elemente, ci prin mase mari de oameni, prin 
blocuri sociale vaste, în care specificitatea se 
pare că piere (similitudinea cu viziunea 
marxistă este evidentă), cedînd locul 
uniformităţii constrîngătoare. 

 
4. Karl Popper şi monismul concepţiei 

pluraliste. 
Soluţii remarcabile la construirea unei 

imagini unitare asupra Universului au adus 
V.A. Ambarţumiam (“Ştiinţele contempo-
rane şi filozofia”), Ludwig von Bertalanffy, 
prin “Teoria generală a sistemelor ca factor 
integrator al ştiinţei contemporane”, Yvon 
Gauthier, în “Hermeneutica filozofică şi 
euristica metaforică”, în care analizează 
conţinutul teoriei generale a înţelegerii, 
fundamentată în lucrarea lui Hans-Georg 
Gadamer, “Adevăr şi metodă”. Alături de ei, 
aducîndu-şi contribuţia la efortul de edificare 

a unei concepţii sintetic-integratoare asupra 
corelaţiei dintre ideal şi material, Karl 
Popper vine cu o viziune pluralistă, care 
reprezintă o abordare nuanţată, diferenţiată, şi 
care se referă la existenţa unei a treia lumi, 
lumea gîndirii obiective, care, alături de 
lumea stărilor fizice (obiectivă) şi de lumea 
stărilor mentale (subiectivă), formează 
structura pluralistă a existenţei. Iată cum 
construieşte Popper această lume, şi lămurim 
totodată, cu această ocazie, datele acestui 
proces, care poate uneori să pară greu de 
înţeles: conţinutul proceselor psihice, 
cognitive, care este de natură subiectivă, se 
transferă obiectului ideal, reprezentat de 
lumea conceptelor ştiintei, şi, de aici, se aplică 
obiectului material, lumii obiective a 
obiectelor fizice. Avem, deci, de a face, pînă 
aici, cu două etaje ale drumului de la subiectiv 
la obiectiv: 1. subiectiv → ideal, sau gîndire 
→ ştiinţă, şi 2. ideal → obiectiv, sau ştiinţă → 
obiect fizic. Global: subiectiv → ideal → 
obiectiv. Popper întemeiază acţional acest 
transfer, aşezînd la baza dialecticii sale 
praxisul, legea acţiunii eficiente, prin care 
individul tinde să aducă transformări condiţiei 
sale existenţiale. Dar praxisul nu intervine 
numai în a doua atapă, cea în care omul aplică 
datele organizate ale cîmpului ştiinţific asupra 
obiectului, ci şi în prima, căci tot prin praxis 
omul intervine în organizarea şi punerea în 
mişcare a conceptelor ştiinţifice. Însă procesul 
nu se opreşte aici, nu este liniar, ci reprezintă 
un circuit, căci ideile obiectivate, ajunse în 
starea de instrument lucrativ, au căpătat un 
statut valoric nou, îmbogăţit, devenind entităţi 
vitale, stăpîne de acum pe putere proprie, 
reflectorie, putere prin care se întorc să 
acţioneze asupra ideilor prime, subiective, din 
care provin. Modificate calitativ prin această 
cale retroacţională, ideile subiective sparg 
zăgazurile adăpostului unic (subiectiv) şi 
difuzează în social, devenind bun şi agent 
public, civilizaţional. Schematic, procesul 
poate fi reprezentat astfel: 
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Schema circuitului retroacţional al gîndirii obiective 

 
 
Se observă cu uşurinţă că raţionalismul 

materialist-dialectic popperian se fundează 
neintenţionat pe- sau vine încă o dată să 
confirme conceptul filozofic al dimensiunii 
autonome transcendente a ideilor. Susţinerea 
statutului de “idee-fiinţă”, de idee stăpînă pe 
capacitatea de acţiune şi influenţare, nu 
înseamnă altceva decît ajungerea inevitabilă 
la transcendenţă şi la forţa transcendentului 
într-un demers materialist-dialectic, într-un 
monism “plural”, de factură analitică. Iar 
faptul apare ca firesc, căci înscrierea pe calea 
sondării problemei unităţii transcendente a 
lumii şi a Universului nu poate să nu atingă, 
mai devreme sau mai tîrziu, indiferent de 
metoda aleasă pentru realizarea acestui 
demers, orizontul transcendentului.  

Vrînd-nevrînd, toate explicaţiile ajung în 
acest punct, în care materialitatea dinamică, 
sau cvasimaterialitatea, ori cvasiidealitatea 
(subiectiv-obiectiv) îşi dezvăluie, prin 
curăţare metodologică, esenţa transcendentă, 
esenţa idealităţii prime. În discuţia separaţiei 
unităţii idealului şi materialului, a 
subiectivului şi obiectivului, Popper propune 
o variantă autonomist-transcendentistă, care 

nici nu separă, nici nu uneşte formal cele două 
structuri ale existenţei, ci le corelează într-o 
direcţie productivă. Fie că această lume a 
treia, a ideilor, este în stare de a genera 
structuri autonom-acţionale, fie că produsul 
ideativ final, calitativ superior, rezultă în urma 
procesului dialectic continuu de interferenţă şi 
modelare reciprocă a celor două structuri 
independente şi părăseşte arealele lor 
conceptuale distincte pentru a se oferi, mai 
departe, socialului, varianta propusă de Karl 
Popper se instituie ca premisă fertilă a căutării 
unităţii sintetice prin decelarea ei analitică, 
metodă care, reclamîndu-se ca o critică la 
adresa logicismului pozitivist rigid*, îşi 
cuprinde, în nuanţă, propriul mecanism logic 
inferenţial. 

_______________ 
* Este vorba de dualismul extrem al 

pozitiviştilor logici aparţinînd “Cercului de la 
Viena”: R. Carnap, Moritz Schlick, Hans 
Reichenbach, Le Roy. Prin negarea oricăror 
dependenţe a structurilor ideale de structurile 
materiale, M. Schlick ajunge la susţinerea 
primatului idealului, sau al psihicului, faţă de 
fizic, de material. 

SOCIAL 
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The participation of Romania at the First 

World War is one of the most important facts 
from its entire history.  But there are a lot of 
facts which reveal some underground facts 
and mysteries.  Romania was in 1914 secretly 
associated in the Triple Alliance (Central 
Powers) even one of the allies, Austria-
Hungary refused any consideration 
concerning the problem of Romanians in the 
double monarchy.  The Russian Empire 
succeeded to get close on Romanian 
diplomacy, in June 2014, after a visit of Tsar 
Nicholas II at Constanta, even King Charles I 
of Romania was member of a German dynasty 
and Romania and Germany were relied in the 
Central Powers alliance.  In Romania, the 
”Russophobe feeling ” after the War of 1877-
1878 took some higher quotes, but politicians 
had kept secret the alliance with Austria-
Hungary (this secret treaty signed in October 
30 1883, was known only by the King, his 
President of the Ministers Council and the 
Ministry of Foreign Affairs).Romania refused 
to join Austria-Hungary after this member of 
Central Powers declared war on Serbia in July 
28 1914, a month after the assassination of Heir 
Prince Franz Ferdinand of Austria-Hungary.  
Romania said that were not accomplished the 
conditions of ”casus belli” the because Austria-
Hungary was not aggressed being the 
aggressor, which cancelled the Treaty article 
referring to ”casus belli”.   

It was curios that Italy adopted the neutral 
position (it was a founder of the Central 
Powers Alliance) in the same time with 
Romania.  Another mystery was the weakness 
of the Romanian secret service structures.  

The reports sent by general Iliescu to the 
President of Ministers Council Ion I.C.  
Brătianu had presented a false situation that of 
a non-aggressive attitude of Bulgaria if 
Romania will pass the Carpathian Mountains 
if a convention with Triple Entente (France, 
Great Britain Russia) should be concluded.  In 
August 1916, Romania declared war on 
Austria –Hungary.   

The campaign has a successfully starting, 
but at Turtucaia, Romanian Arrmy was 
defeated by German and Bulgarian forces.  
Until December 1916, Romania was occupied 
by Central Powers, and the government, the 
King and the Parliament went in refugee in 
Iasi, Moldavia.   

The Romanian treasury was transferred in 
Russia, but another mystery represents the 
fact if Romanian Government was informed 
on the crisis from Russia (in February 1917 
has started the Russian Revolution).  The Tsar 
presented his dismissal in the spring of 1917.  
In April 1917, parts of Romanian treasury 
continued to be transferred in Russia, even 
Lenin presented the “Thesis of April” and the 
Tsar and his family were placed under 
domicile arrest, in the Ural Mountains region.   

Romania defended itself in the summer of 
1917 against German attacks, but the Russian 
Counterrevolution from October 1917 
succeeded to withdraw Russia from the war in 
March 1918.  In the period October 1917-
March 1918, even Romania was territorially 
reduced at Moldavia (in Bucharest was 
installed a Pro-German government under the 
presidency of the Conservative Party Leader 
Alexandru Marghiloman).   
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Between Romania and Central Powers 
was signed a temporary armistice in Focșani.  
Russian Empire was in dissolution and the 
Romanians from Bessarabia asked for help at 
Bucharest and Iasi.  German authorities gave 
the permission to Marghiloman to initiate the 
unity of Bessarabia with Romania, but put 
pressure of a separate peace.  General 
Alexandru Averesecu, the hero of Mărăști 
battle from the summer of 1917 had a 
duplicity attitude.  He signed an accord with 
the Bolshevik leader Christian Rakowski in 
which he accepted a «tactically retreat” of the 
Romanian Army from Bessarabia (later this 
act was almost seen as a treason, because the 
Bolsheviks tried a strike in Iasi in which 
intended to assassinate the Romanian King 
Ferdinand and Queen Mary).   

Later at the signing of the Bucharest Peace 
(April 24/May 7 1918), Alexandru Averescu 
had an attitude of opposition.  After the 
capitulation of Bulgaria and Austria-Hungary, 
on November 10 1918, Romania declared war 
on Germany, but on November 11-th 1918, 
Germania signed the unconditional surrender.  
Romania was in the «victorious camp” and 

Alexandru Averescu will play, after the Great 
Union of 1918 (in November and December 
1918, Bucovina, Transylvania, Banat had 
united with Romania) a major political role 
(being manoeuvred by Ion IC Brătianu as 
Prime Minister of an artificially political party 
Peoples Party).   

At the Peace Conferences of 1918, Ion IC 
Brătianu was helped by another Romania 
patriot Alexandru Vaida Voevod to 
counterattack the opposition of France, Great 
Britain, Italy, USA which considered that 
Romania could not sign the separate peace in 
May 1918 and which considered Romania as 
a vanquished country.  Even names as Queen 
Mary, Martha Bibescu and other important 
figures had difficult discussions with Georges 
Clemenceau the French Prime Minister 
representing at the Peace Conferences known 
as “The Tiger” concerning the international 
recognition of the Great Union of 1918. 

These are some of the mysterious and 
underground facts of the Great Union of 1918 
which would be clarified by this key-note 
presentation
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CÂTEVA ARGUMENTE PENTRU UNIREA 
ROMÂNILOR ÎN PUBLICISTICA LUI M.  

EMINESCU DIN ZIARUL “TIMPUL”  
Anca Doina Sîrgie 

Moto: ”După părerea noastră dezvoltarea poporului român nu vaputea să intre pe calea ei 
normală câtă vreme trăim despărțiți.“(I.Slavici) 

 

Atunci când citești poezia Ce-ți doresc eu 
ție, dulce Românie, pe care Mihai Eminescu o 
concepuse la 16-17 ani, în perioada 
peregrinărilor lui adolescentine, străbătând 
adesea cu pasul drumurile din Bucovina în 
Transilvania, riști să consideri că poetul 
fusese inspirat de un entuziasm național de 
moment.  În realitate, el identifica nu o 
provincie, ci cuprindea în sintagma “dulce 
Românie” întregul contur al vechii Dacii, așa 
cum țară străbunilor fusese sub Regele 
Burebista și Decebal.  Admirăm și astăzi 
solemnitatea strălucită a poematicei urări, 
neîntrecută în literatura română de vreun alt 
poet: “Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, / 
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?/ Braţele 
nervoase, arma de tărie, /La trecutu-ţi mare, 
mare viitor!// Fiarbă vinu-n cupe, spumege 
pocalul, /Dacă fiii-ţi mândri aste le 
nutresc;/Căci rămâne stânca, deşi moare 
valul, / Dulce Românie, asta ţi-o doresc.” În 
ciuda vremelnicei divizări în provincii 
separate, cu nume distincte, “țara de dor” a 
tuturor conaționalilor poetului era Dacia 
Mare.  Cu genialitatea sa proiectivă, el 
pivotează imagistic pe proverbul „Apa trece, 
pietrele rămân” inspirat transpusă în 
formularea cu valoare conclusivă „Căci 
rămâne stânca, deşi moare valul” și atât de 
memorabil cântat de Sava Negrean Brudașcu 
în melodia patriotică bine cunoscută astăzi.  
Așadar, Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie 
este crezul politic și programul de luptă pe 
care și-l formula strălucit tânărul poet.  Se 
găsesc aici liniile directoare ale viitoarelor 

                                                            
1 Vezi Gh.  Panu, Amintiri de la Junimea din 
Iași, vol.  II, Editura Minerva, București, 

abordări din publicistica sa, activitate 
permanentă de om al cetății, începută în anii 
studenției și prestată în publicații diverse din 
toate provinciile, dar culminând ca redactor-
șef al ziarului “Timpul” din București. 

 
PASIUNEA PENTRU ISTORIE A LUI 
M. EMINESCU 
El afirmă aceasta ca bun cunoscător al 

trecutului românesc, spre care și-a îndreptat 
cu pasiune atenția încă din anii de școală și în 
răstimpul care a urmat cu aceeași preocupare 
consecventă, după cum o dovedește în planul 
creației poetice și acea sinteză pe care o va 
cuprinde în poemul Scrisoarea III, moment și 
monument unic în perimetrul liricii naționale 
pe teme patriotice.   

În mod indelebil, ziaristul Eminescu își 
dovedește autoritatea prin felul cum 
comentează în publicistica sa istoria 
medievală a românilor, pe care o prețuia la 
superlativ, dovedind că o cerceta cu pasiune și 
nu pregeta să facă mărturii edificatoare în fața 
celor apropiați.  În cartea memorialistică 
rămasă de la el, Gh.  Panu a notat sfatul lui 
Eminescu: ”Panule, să știi tu că în lumea asta 
nu este nimic mai interesant decât istoria 
poporului nostru, trecutul lui…” 1Făcând 
“autopsia istoriei naționale” așa cum apărea 
ea în ziarul “Românul”, publicistul Eminescu 
constată autoritar că acolo în mod cu totul 
regretabil se falsifică adevărul, căci după acea 
opinie ”orice Domn bun întâlnește în cale e 
reacționar, e turcofil, iar oricare taie capetele 
boierilor e național și liberal.” De aceea el va 

1971, p.290. 
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continua la modul ironic: “Presimțim că și 
Mihai Viteazul și Matei Basarab vor fi trecuți 
în registrul negru, iar Mihnea cel Rău și 
Mircea Ciobanul, descendenții armașului 
Dracea, vor fi schimbați în martiri ai libertății 
poporului.”2 Preocupat de mecanismele care 
au dinamizat viața acestor principate 
dunărene în vremea voievodului Mihai 
Viteazul, primul unificator al românilor, 
Eminescu explică de ce era necesară acea 
Glebae adscriptio/ legarea de pământ/, ca 
hotărâre generalizată în Europa timpului 
împotriva despopulării, act sancționat cu 
drasticitate de istoria modernă a românilor.  
Poate tocmai de aceea este interesant să 
înțelegem punctul de vedere al ziaristului 
român din secolul al XIX-lea, care comenta 
astfel controvestata decizie voievodală din 
veacul al XVI-lea românesc, prezentată de el 
în context european: "Mihai Viteazul a luat 
dar o măsură pentru a fixa populația șesurilor, 
ba a așezat chiar colonii.  Un domn avizat a se 
lupta cu toată lumea, deci a avea o oaste, 
trebuia să fixeze în loc poporul pe care-și 
întemeia și bugetul și armata.  Aceasta este 
explicarea adscripțiunii la noi, tot acest înțeles 
îl are edictul lui Ivan cel Cumplit.  Rusia ar fi 
rămas un ocean de triburi în vecinică 
migrațiune fără edictul care le-a fixat pe toate 
de pământul cui s-o găsi.Tot așa ar fi rămas 
șăsul Țării Românești.”3 În vremea lui Mihai 
nu erau răzeși ca elemente statornice, ci țara 
era bântuită de tătari și turci, așa că “el a adus 
orânduială unde era caos.”Analiza, făcută la 
nivelul esențializant al unui articol menit să 
informeze publicul cititor al acelui timp, 
dovedește că Eminescu se baza pe 
cunoașterea situației de criză financiară 
provocată de prea desele atacuri otomane în 
timpul domniei lui Mihai Viteazul, susținând 
argumentarea logică a legării de pământ a 
țăranilor valahi.  Fără această măsură deloc 
populară, dar absolut indispensabilă 

                                                            
2 M.Eminescu, Erodot al “Românului” 
continuă, în "Timpul” din 25 ianuarie 1881, 
în Opere, vol.  XII, Publicistică 1 ianuarie - 
31 decembrie 1881, Editura Academiei 
Române, București, p.43.   
 

continuării respingerii militare a turcilor, nu s-
ar fi putut continua cu succes politica 
antiotomană care face din Mihai Viteazul 
“steaua răsăriteană” a apărării țărilor Europei.  
Într-un document din 6 iulie 1600 Mihai apare 
ca “Domn al Țării Românești și Ardealului și 
a toată țara Moldovei”, dovedind, așa cum s-a 
stabilit abia începând din istoriografia 
secolului al XIX-lea, că a făcut o unire 
personală a celor trei provincii române, ca 
vizionară preludiere a Marii Uniri din 1 
Decembrie 1918.   

În articolele lui Mihai Eminescu din ziarul 
bucureștean „Timpul”, ziar la care a activat în 
perioada 1877-1883 cu tensionata situație 
politică a Regatului României și a celorlalte 
provincii românești, apar referiri la istoria, 
care a dat neamului nostru o anumită 
identitate: ”Un popor care a avut nefericirea 
de-a fi guvernat o sută douăzeci și unu de ani 
de străini și care, prin această împrejurare, a 
trebuit să-și piarză simțul său istoric și 
conștiința marilor datorii către stat, ce erau 
legate de vechea organizare socială, nu mai 
admite, nici poate admite o organizare pe 
clase, cari se distingeau nu prin mulțimea 
drepturilor, ci prin gradul datoriilor.”4 
Publicistul ajunge pe baza acestei scrutări a 
istoriei la concluzia că destinul modern al 
neamului său este marcat de drama care i-a 
fost hărăzită prin dominarea fanariotă.  Un 
interesant punct de vedere, logic argumentat 
în publicistica eminesciană, este cel de a 
elimina perioada fanariotă din istoria 
națională “pentru că acei domnitori nu erau 
aleși de boieri, armată și popor, nația nu era 
legată prin jurământ către Domnii fanarioți, ei 
erau numiți ca guvernatori de către turci, 
autoritatea lor e uzurpată, e pân-în sâmburele 
ei ilegitimă.  Și oricine a ridicat brațul în 
contra lor a făcut o faptă bună și lăudabilă.”5 
Ziaristul de la “Timpul” nu poate accepta 
asimilarea perioadei fanariote în fluxul firesc 

3Ibidem, p.  44. 
4M.Eminescu, Discuția iscată…, în 
“Timpul” din 14 ianuarie 1882, în Opere, 
XIII, Publicistică, 1882-1883, 1888-1889, 
Editura Academiei R.S.R, 1985, p.  31. 
5Ibidem, p.  45. 
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al evoluției istorice a neamului său, ci o 
desemnează ca pe o excrescență străină, cu 
totul păgubitoare progresului național.   

Cunoscând îndeaproape situația est-
europeană contemporană, Eminescu își 
exprimă cutezător propria convingere, luând o 
atitudine clară împotriva unor mari puteri ca 
Austria habsburgică sau Germania lui 
Bismarck, cu orice risc, chiar fiind conștient 
de consecințe.  În Raportul nr.3 al consulului 
Hans Wenzl, trimis de Imperiul Austro- 
Ungar la Iași, la 5 ianuarie 1877 i se dau 
infomații contelui Gyula Andrassy 6 cu 
referire la seria de conferințe publice 
organizate de Mihai Eminescu, inaugurate la 
finele lunii noiembrie 1876 în capitala 
Moldovei, unde el activa ca profesor la 
universitate și era redactor al buletinului 
oficial “Curierul de Iași“.  Prima conferință 
avusese ca temă situația românilor în Austro-
Ungaria.  Publicul numeros “a urmărit 
expunerea cu curioasă luare aminte și a 
gratulat conferențiarul cu aplauze 
zgomotoase”.Conținutul conferinței este 
urmărit în detaliu și se consemnează 
atitudinea oratorului față de statul dualist:”el 
crede că politica pe care o exercită Austro-
Ungaria față de naționalități în general, dar în 
special față de cea română, este discutabilă.“ 
Ministrului i se aduce la cunoștință până și 
faptul că acea cuvântare a fost publicată în 
ziarul “Curierul de Iași“7.  Urmărirea 
ziaristului Eminescu era deloc ocazională, ci 
permanent și nu venea doar de la autoritățile 
externe, ci și de la conaționali precum F.A.  
Cantacuzino care îl avertiza pe Titu 
Maiorescu că trebuie să-l pondereze ca 
atitudine:”Fără a-I spune nimic care să-i poată 
deștepta susceptibilitatea sau sensibilitatea, să 
obții din partea sa nu ca să spună adevărul, ci 
să nu-l spună decât în mică parte.“8 Presiunea 
care venea în mod concertat din toată părțile 
asupra conștiinței ziaristului trebuia să facă 

                                                            
6 Gyula Andrassy a fost ministru de externe 
al monarhiei dualiste între 1871 și 1879. 
7Raportul nr.3 al lui Hans Wenzl către 
Andrassy, în “Cugetarea Europeană/La 
pensee europeenne“, Supliment literar nr.2, 
2018, p.  6.   

din analistul politic o marionetă pusă în slujba 
unor potentați.  Stratagema inițiată în 1879-
1880 nu dă rezultate, din moment ce câțiva ani 
mai târziu sfatul lui Petre Carp, aflat la Viena, 
suna mai repede a ordin: “Mai potoliți-l pe 
Eminescu odată” nu a rămas fără urmări.  În 
“Timpul” ziaristul tocmai demascase 
umilitoarele condiții impuse de puterile 
europene României, care nu mai putea 
revendica Transilvania, conform convenției 
pe care o semna cu aliații secreți Germania, 
Austro-Ungaria și Italia.  Înțelegând că 
singura armă în lupta pe care o purta era 
cuvântul său de gazetar, Eminescu pune 
accentul pe ceea ce afirmă în articolele sale de 
atac concertat împotriva afacerilor veroase ale 
vremii și pentru sprijinirea idealului de unitate 
a poporului român.  Articolul său cu titlul lui 
premonitoriu, ca ultim elogiu făcut dreptului 
la liberă opinie, Pentru libertatea presei și a 
jurnalistului, era o reacție curajoasă la 
hotârârea guvernului Brătianu de a expulza pe 
ziaristul Emil Gall, concomitent cu 
desființarea în 28 iunie 1883 a Societății 
“Carpații”, la care Eminescu se numărase 
printre fondatori în 24 ianuarie 1882.  
Societatea secretă “Carpații” avea obiectivele 
unui proiect unionist într-o vreme de mare 
urgie din secolul constituirii națiunilor.   

 
IDEALUL UNITĂȚII ÎN STUDENȚIA 
LUI EMINESCU 
Cel ce făcuse din afirmația că “Unitatea 

românilor este visul meu de fier” ideal 
suprem, devenit linia cardinală a atitudinii 
sale jurnalistice, activase ca student la Viena 
în Societatea “România Jună”, care se 
constituise din alte două, anterioare, numite 
semnificativ “Românismul“, organizație 
orientată, ca și “Orientul” de la București, spre 
culegerea folclorului, și “România“.  
Niciodată el nu a ezitat să-și exprime 
convingerile politice.  Astfel în aprilie 1870 el 

8Scrisoarea lui F.A.Cantacuzino către Titu 
Maiorescu/1879-1880, București joi, 19/31 
oct., în“Cugetarea Europeană/La pensee 
europeenne“, Supliment literar nr.2, 2018, 
p.7. 
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publică în “Federațiunea” de la Pesta articolul 
Echilibru, pledând pentru autonomia 
Transilvaniei.  Ca urmare, procurorul îl 
citează sub acuzația de instigator.  Ar fi greu 
să decidem care era pe atunci prioritatea sa 
interioară, din moment ce, abia remarcat ca 
poet de real talent în 1866, el se afirma și ca 
lieder de opinie, ca luptător naționalist prin 
cuvântul său de ziarist.  Și nu doar în acest 
plan își exprima studentul Eminescu 
convingerile prounioniste.  Se știe că în august 
1871 studentul Eminescu făcea parte din 
comitetul de organizare a serbării de la Putna, 
el acționând pe ambele căi pentru ideea 
uniunii naționale.  Ca poet scrie Poemul de la 
Putna, în care deplânge pierderea 
pământurilor românești înstrăinate și 
îndemnând tinerii la luptă pentru unitate 
națională.  Dragostea de țară țâșnește din 
fiecare vers: ”Virtutea românească, virtutea 
strălucită/De patrie și lege, aici în sanctuar/ Se 
știe-nmormântată.  O dalbă zi-i sosită.  
Poporul stă-n genunche s-o-nvețe la altar.” 

 

 
 
ACȚIUNEA CONCERTATĂ A JURNA-
LISTULUI ȘI A OMULUI CETĂȚII 
Ca jurnalist, el scrie în 11 și 18 noiembrie 

1877 la ziarul “Timpul” două articole în 
apărarea membrilor Societății “Arboroasa“, 
care fuseseră arestați pentru acțiunile lor 
patriotice.  În acele articole Eminescu 

                                                            
9M.Eminescu, Argumentul de căpetenie… În 
“Timpul”, 1 martie 1878, reprodus în Opere, 
vol.  X, Publicistica 1 noiembrie 1877-15 
decembrie 1886, Editura Academiei R.S.R., 
1989, p.55. 
10M.Eminescu, Fără a prejudeca 
hotărârilor… , “Timpul”, 28 ianuarie 1878, 
înOpere, vol.  X, Editura Academiei, 1989, 

dovedise că stăpânește noțiunile juridice 
necesare apărării bucovinenilor care luptau 
pentru autodeterminare.  Pe o aceeași linie, el 
afirma în ziarul “Timpul” din 1 martie 1878 
convingerea bazată pe o profundă cunoaștere 
a istoriei:”Cu sabia n-a fost luată însă, nici 
Bucovina de austrieci, nici Basarabia de ruși, 
ci prin fraudă.”9 O asemenea remarcă 
primejdioasă propriei libertăți nu mai era 
pentru cititorii ziarului bucureștean o noutate, 
ci atitudinea de frondă împotriva Rusiei, care 
ocupase samavolnic Basarabia, răzbătea din 
toate articolele publicistului care se 
transforma într-o porta-voce a întregului său 
popor:”Nu voim s-auzim de nici un 
aranjament cu Rusia, nu-i concedem dreptul 
de a trata în numele nostru, căci n-am 
însărcinat-o nici noi cu aceasta, nici puterile 
europene.“10În timpul Războiului de 
independență, el pledează în mod clar pentru 
revenirea Bucovinei, Basarabiei și 
Transilvaniei la patria-mumă, spre a fi 
reconstituită Dacia Mare.  Visul unirii 
principatelor l-a animat întreaga viață.  Nu 
este întâmplător faptul că Eminescu lucra în 
ultimii săi ani de activitate să înființeze 
Societatea “Matei Basarab”, care avea drept 
țel tocmai unirea tuturor românilor într-un 
singur stat.  Corespondența pe care 
ambasadorul austriac baron von Mayr o 
întreținea cu ministrul de externe al 
Imperiului Austro-Ungar, nu altul decât 
contele Gustav Kalnoky11 conține date exacte 
referitoare la urmărirea activității lui 
Eminescu la “Societatea Carpații”.  În 7 iunie 
1882 ministrului i se raportează:”…Eminescu 
Hauptredakteur des “Timpul” machte den 
Vorschlag die Siebenburgische Studenten 
rumanische Nationalitat welche zu ihrer 
Ausbildung die heiligen Lehranstalten 
frequentieren fur die Dauer ihrer Ferienreise in 

p.  42.   
11Timp de 16 ani, respectiv între 1881 și 
1895, Gustav Kalnoky a fost ministrul 
afacerilor externe al Imperiului Austro-
Ungar, el încheind în 1883 tratatul cu 
România, care urma să adere la “tripla 
alianță” creată în 1882  între Germania-
Austro-Ungaria și Italia.   
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die Heimat mit Bearbeitung das offentlichen 
Meinung fur ein Grand-Dacien zu betrauen.“12 
Se semnalează adeziuni din toate cele trei țări 
române la ideaa României Mari.  Nici Astra nu 
rămâne nesupravegheată, așa cum dovedește 
prefectul Comitatului Brașov în raportul său 
către ministru din 27 iunie 1883, document în 
care se precizează că ”populația română din 
țară/Transilvania (n.n.)/ este mai agitată ca de 
obicei din cauza atmosferei din România.”Nu 
lipsesc măsurile concrete:”Ocazia adunării 
generale poate fi folosită pentru manifestații și 
consfătuiri.  Ca să pot controla acțiunile, vă 
rog, prea-onorate, să-mi notificați pe acei 
români care se ocupă preponderant de agitarea 
românilor din Ardeal.”13 

- El știa ce va urma, intuind ce soartă îl 
aşteaptă și pentru că se simțea amenințat, lui 
Eminescu îi încolțește gândul de a se călugări 
la o mânăstire apropiată de capitală, pentru ca 
de acolo să pornească un atac mai virulent 
împotriva politicienilor malonești ai vremii 
sale.  Nu a apucat să-și ducă gândul acesta 
salvator până la capăt, dar nici nu a depus 
armele.  În consecință, pentru că mărturisise 
lui T.  Maiorescu intenția sa de călugărire, 
Eminescu a fost catalogat drept extravagand, 
chiar nebun și discreditat, apoi eliminat din 
viața jurnalistică românească.  De ce? Se 
acreditează în cercetarea de dată recentă tot 
mai evident opinia că Eminescu era temut 
pentru ideile lui unioniste, de refacere a 
Daciei Mari.  Activitatea sa în deceniul al 9-
lea în cadrul Societății “Carpații“, care 
trimitea de la București pe tinerii studenți 
ardeleni la preoții și dascălii români din 
Transilvania cu mesaje unioniste i-a înrăutățit 
poziția, iar ordinul camuflat al lui Petre Carp 
de la Viena “Mai potoliți-l pe Eminescu” a 
cerut măsuri aspre și urgente, impuse cu 
începere din 28 iunie 1883, când efectiv el 

                                                            
12Traducere: Eminescu redactor șef la 
“Timpul” a făcut propunerea ca studenții 
ardeleni de naționalitate română care pentru 
perfecționarea lor frecventează școlile 
preoțești, pe durata vacanțelor lor în patrie să 
li se încredințeze sarcina de a prelucra opinia 
publică pentru o Dacie Mare.  În“Cugetarea 
Europeană/La pensee europeenne“, 

este forțat să înceteze activitatea sa de ziarist.  
La câteva zile, respectiv în 1 iulie 1883 el 
publică poezia Doina, apreciată a fi fost 
“testamentul său patriotic”, dezvăluind ideea 
–axă a luptei sale, cea de conservare a 
identității noastre naționale. 

 Internat abuziv în diferite sanatorii de boli 
psihice, la Mânăstirea Neamț, unde i-au fost 
administrate cantităţi enorme de mercur, după 
tipicul medical al vremii, şi unde a fost 
„tratat” prin bătăi cu funia udă, până la leşin, 
el a fost oprit să mai scrie și să publice.  
Tentativele sale de descarcerare au fost 
programatic și constant contracarate, astfel că 
un ceas înainte de moarte se declara cu 
luciditate maximă a fi un “om năruit”.   

 Vecinătatea cu Basarabia nu a fost pentru 
moldoveanul Eminescu doar o realitate 
geografică, ci l-a ajutat să înțeleagă unitatea 
istorică și culturală a neamului său de pe 
ambele maluri ale Prutului.Studiul consacrat 
Basarabiei, apărut în “Timpul” din martie 
1878, are la bază o documentare 
impresionantă, demnă de o lucrare de doctorat 
a timpului său, pornind de la Istoria critică a 
românilor și arhiva istorică a României de 
B.P.Hasdeu, documentele fondului Eudoxiu 
Hurmuzaki, cronicile editate de M.Kogăl-
niceanu, Cronica Hușilor de P.S.S. 
Melchisedec, cartea consulului englez 
Wilkinson, semnalată și de Al.  Odobescu etc.  
Numai atunci când documentarea sa era 
îndestulătoare, publicistul înțelegea să 
formuleze opinii despre trecutul românesc.  
Referindu-se la epoca înfloririi voievozilor 
Basarabi, Eminescu conchide bazat pe 
argumente edificatoare că ”Destul numai că, 
într-o vreme în care abia era viață istorică prin 
împrejurimi, Basarabia actuală era pământ 
românesc stăpânit de Domni români…“14 Cu 
referire la secolul al XIX-lea când ocupația 

Supliment literar nr.2, 2018, p.  8. 
13Raportul Prefectului Comitatului Brașov, 
în “Cugetarea Europeană/La pensee 
europeenne“, Supliment literar nr.2, 2018, 
p.9. 
14 Idem, I.  Basarabia.  Numele și întinderea 
ei.  În vol.  Ne e silă.  Scrieri politice, Editura 
SOROC, București, 1991, p.  8 
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rusească este nelegitimă, publicistul de la 
„Timpul” imaginează o punere în balanță și 
astfel:”De brațul scurt sau present al 
cântarului ar atârna în greu Rusia, de brațul cel 
lung al unei istorii de 500 de ani atârnă 
România cu drepturile sale străvechi și 
nouă.”15Cunoscător îndeaproape situația 
istoriei europene la început de secol al XIX-
lea, ziaristul demonstrează argumentând logic 
că anexarea în 1812 a Basarabiei, ca pământ 
românesc, pe care rușii nu l-au cucerit cu 
sabia, va concluziona în numele 
adevărului:„Se ştie că diplomaţia engleză, 
împreună cu vânzarea beiului grec Moruzi, a 
fost cauza cesiunii Basarabiei”.16Atunci când 
în 1878 generalul Ignatieff a propus 
guvernului României să cedeze la schimb o 
parte din Basarabia rămasă, Eminescu ia 
atitudine, constatând cât de grea devenise 
situația țării noastre, aflate în pericolul de a fi 
spoliată tocmai de aliatul ei, cu care semnase 
un acord ce garanta integritatea statală, dar din 
care tocmai zburau asigurările date “ca 
pleava-n vânt”, deși semnăturile nici măcar nu 
se uscaseră pe documentul cu înțelegerea 
întocmită între cele două state beligerante.  
Nici Austria, care avea nevoie de neutralitatea 
Dunării de Jos nu avea liniște, atât timp cât 
convențiile se șterg cu asemenea ușurință.  
România a pierdut 15.000 de oameni şi 
„câteva zeci de milioane cheltuieli de război”, 
o jertfă imensă dată pentru „mandatarul 
Europei”, cum era Rusia „în îndeplinirea 
sacrei sale misiuni”.  Așa s-a întâmplat ca „noi 
să fim cu pagubă, tot noi să plătim războiul 
Rusiei cu pierderea unei provincii…” În 
realitate, România nu doreşte să facă niciun 
schimb de teritorii, drept care „ne astupăm 
urechile la orice propunere de schimb în 
această privinţă”, publicistul luându-și dreptul 
de a exprima voința întregii țări.  Aceasta 
pentru că drepturile noastre asupra întregii 
Basarabii „sunt prea vechi şi prea bine 
întemeiate”, ca să ni se vorbească fără niciun 
drept „de onoarea Rusiei angajată prin 
Tratatul de la Paris”.  De aici, concluzia că 

                                                            
15 Idem, Basarabia.  VI.  Veacul al 
nouăsprezecelea.  Izvoare.  În Op.  cit., p.33. 
16Apud.  Gicu Manole, Mihai Eminescu și 

Basarabia era toată a poporului român încă de 
la începutul istoriei şi de „pe când Rusia nu se 
megieşa cu noi”.  Basarabia întreagă ni se 
cuvine toată, întreagă căci e pământ sfânt şi 
drept al nostru „cucerit cu plugul, apărat cu 
arma a fost de la începutul veacului al 
patrusprezecelea încă şi până în veacul al 
nouăsprezecelea”.17 

Pierderea pe care o suferise România prin 
răpirea Basarabiei era incomensurabilă, 
întrucât ”Rusia nu se mulțumește de a fi luat 
o parte mare și frumoasă din vatra Moldovei, 
nu se mulțumește de a fi călcat peste granița 
firească a pământului românesc, ci voiește să-
și ia și sufletele ce se află pe acest pământ și 
să mistuiască o parte a poporului român.  
Rusia nu a luat această parte din Moldova 
pentru ca să-și asigure granițele, ci pentru ca 
să înainteze cu ele, și nu voiește să înainteze 
decât spre a putea stăpâni mai multe suflete.  
Tocmai puși față în față cu viața rusească, 
românii au început a fi cu atât mai vârtos 
pătrunși de farmecul vieții lor proprii, de 
bogăția și superioritatea individualității lor 
naționale; tocmai fiind puși în contact cu rușii, 
românii erau mândri de românitatea lor.  E 
nobil răsadul din care s-a prăsit acest mic 
popor românesc, și, deși planta nu e mare, 
rodul e frumos și îmbelșugat; cele două 
milioane de români au adunat în curgerea 
veacurilor mai multe și mai frumoase comori 
decât 90 de milioane de ruși vor putea să 
adune cândva.“ Mândru să afirme 
superioritatea vădită a individualității 
neamului său față de colosul de la Est, 
Eminescu relatează în diferite articole modul 
cum în școli, în biserici ale Basarabiei și chiar 
în viața de familie a fost interzisă folosirea 
limbii române, interdicție pe care o socotește 
chiar mai distructivă decât cea impusă de turci 
asupra popoarelor cotropite, pentru că ea 
stagnează evoluția legică și firească a 
neamului. 

Din călătoriile sale timpurii în 
Transilvania, în mintea lui Mihai Eminescu s-
a fixat deja ideea apartenenței legice a 

Basarabia, în ”Vatra veche”, Tg.  Mureș, an 
X, nr.10(118), octombrie 2018, p.40. 
17 Ibidem.   
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pământului dintre Carpați la patria-mumă.  Cu 
puterea lui vizionară, în asemenea termeni 
concepea și articolele lui din ziarul „Timpul”, 
care dovedesc că jurnalistul bucureștean era 
mereu atent la seismele politice din societatea 
românească transilvană.  Spre exemplificare, 
ne-am oprit la un singur eveniment consemnat 
de Eminescu.  În zilele de 12-14 mai 1881 la 
Sibiu se adunaseră reprezentanții românilor 
din ținuturile Ardealului și Țării Ungurești 
locuite de români ca să se consulte cu privire 
la atitudinea ce urma să o ia românii în fața 
alegerilor pentru Camera din Pesta.  
Consemnat cu toată precizia în articolul său 
din ziarul bucureștean, programul Partidului 
Național-Român cuprindea punctele: 1.  
Recâștigarea autonomiei Transilvaniei; 2.  
Introducerea limbii române ca limbă oficială 
a administrației și justiției în ținuturile locuite 
de români; 3.  Numirea de funcționari români 
sau, de neromâni, numirea acelora cari știu 
scrie și vorbi limba română; 4.  Revizuirea 
legii asupra naționalităților; 5.  Autonomia 
bisericilor și școalelor confesionale; 6.  
Crearea unei legi electorale pe baza 
sufragiului universal sau cel puțin investirea 
cu drept electoral a oricărui cetățean ce 
plătește o dare direct; 

7. Colaborare cu cei ce țin seamă de 
interesele și bunăstarea poporului.  Pentru 
punerea în practică a acestui proiect politic, 
urma să se redacteze un memorand explicativ, 
tradus în franceză, germane și maghiară, 
intitulat Memorial compus și publicat din 
însărcinarea Conferinței generale a 
reprezentanților alegătorilor români, adunați 
la Sibiu în zilele de 12, 13, 14 mai st.n.  1881.   

 Ziaristul M.  Eminescu comentează 
concluziv semnificația unei asemenea 
reuniuni, exprimându-și opinia cu claritate în 
această problemă majoră a vieții politice 
românești:”Pentru noi nu e îndoială că 
consângenii noștri din Ardeal vor izbuti a 
obține de la Coroană și de la împrejurări 
realizarea întregului lor program, pentru că 
presiunile maghiarilor, departe de-a le folosi 

                                                            
18 M.  Eminescu, în “Timpul”, din 28 oct.  
1882, în Opere, XIII, Publicistică, 1882-
1883, 1888-1889, Editura Academiei R.S.R, 

acestora, au trezit și mai adânc sentimentul 
național al vrednicului și statornicului popor 
românesc.  Observăm cu bucurie că, chiar în 
acele ținuturi unde sufletul părea mai adormit, 
un spirit nou, dătător de viață, s-a deșteptat.  
Cine are dreptate la urma urmelor nu este 
pretinsul drept istoric sau dreptul public, durat 
în favorul unei singure naționalități, a celei 
maghiare, cine are dreptate este realitatea 
etnologică, este adevărul.  În numele 
adevărului și sub suflarea lui binefăcătoare e 
scrisă și această lucrare și, pentru că niciodată 
în cursul istoriei n-am văzut adevărul învins ci 
pururea învingător, de-aceea și acum putem 
prezice că, per ardua ad astra, cauza română 
va triumfa.“18 M-a încântat să descopăr o 
formă mai rară a dictonului “Per aspera ad 
astra”, așa cum Seneca îl folosise în tragedia 
Hercule furios.  Cuvântul „ardua” cu sensul 
de căi abrupte are aceeași semnificație ca și 
„aspera”.  Dictonul latin astfel așezat în 
comentariul concluziv prevenea pe 
compatrioții săi transilvăneni că împlinirea 
unui asemenea ideal național cere o luptă 
tenace, de bărbați dârji și neînfricați. 

Adevărul este că Eminescu credea în 
legitimitatea luptei românilor din toate 
provinciile istorice pentru unire, acțiune 
concertată în care un punct de sprijin ferm îl 
găseau în credința creștină al cărei efect 
benefic de busolare morală și spirituală a 
omenirii este exprimat în termini fermi:”Iată 
două mii de ani aproape de când ea au ridicat 
popoare din întuneric, le-au constituit pe 
principiul iubirii aproapelui, două mii de ani 
de când biografia fiului lui Dumnezeu e cartea 
după care se crește omenirea.  Învățăturile lui 
Buddha, viața lui Socrat și principiile 
stoicilor, cărarea spre virtute a chinezului La-
o-tse, deși asemănătoare cu învățămintele 
creștinismului, n-au avut atâta influență, n-au 
ridicat atâta pe om ca Evanghelia, această 
simplă și populară biografie a blândului 
nazarinean, a cărui inimă au fost străpunsă de 
cele mai mari dureri morale și fizice și nu 
pentru el, pentru binele și mântuirea altora.”19 

1985, p.  212. 
19M.  Eminescu, Și iarăși….  În “Timpul “, 
12 aprilie 1881, Vezi M.  Eminescu, Opere, 
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Nu este de mirare că în finalul articolului Din 
Transilvania, publicat în 3 ianuarie 1880 în 
ziarul “Timpul” din capitală Eminescu cele 
două coloane ale susținerii luptei pentru 
împlinirea ființei noastre naționale: 
“UNITATE DE LIMBĂ, UNITATE DE 
BISERICĂ, IATĂ ÎN SCURTE VORBE UN 
ÎNTREG PROGRAM PENTRU APĂRAREA 
NAȚIONALITĂȚEI ROMÂNE AMENIN-
ȚATE.20”(s.n.) Geniala minte politică a lui 
Mihai Eminescu a preconizat cu aproape patru 
decenii înainte liniile unui program de luptă 
națională românească ce avea să se 
împlinească în anul Marii Uniri, 1918. 

 
PAȘI DECIȘI SPRE MAREA UNIRII 
La început de secol XX, Basarabia a fost 

prima provincie care a aderat la actul Marii 
Uniri, prin cel dintâi plebiscit, organizat 
imediat ce Lenin a dat decretul privind dreptul 
la autodeterminare a popoarelor din imperiul 
rusesc.  Spre surprinderea lui și a Ucrainei, 
care intenționa să ocupe niște zone din țara 
vecină, Republica Democratică Moldove-
nească, declarată în 24 ianuarie 1918 pe 
teritoriul ocupat de Rusia în 1812, s-a eliberat 
cerând la 27 martie 1918 prin votul Sfatului 
Țării de la Chișinău alipirea de România.  În 
amintirea acestui moment național de istorică 
importanță, Parlamentul țării noastre a 
decretat data de 27 martie zi națională a 
românilor.  Aceeași decizie a luat-o Bucovina 
de Nord în 28 noiembrie 1918, când la 
Cernăuți s-a cerut unirea cu țara.   

Al treilea plebiscit se va organiza la Alba 
Iulia în 1 Decembrie 1918, decizie prin care 
Transilvania revenea la România.   

La 29 septembrie/12 octombrie1918 — 
Comitetul Executiv al Partidului Național 
Român din Transilvania, întrunit la Oradea, 
adoptă în unanimitate o declarație, redactată 
de Vasile Goldiș, privind hotărârea națiunii 
române din Transilvania de a se așeza „printre 
națiunile libere”, în temeiul dreptului ca 
fiecare națiune să dispună liber de soarta sa.  
Se revendică recunoașterea conducerii P.N.R.  

                                                            
vol.  XIII, Publicistică,  
1ianuarie -31 decembrie 1881, p.  134.   
20Idem, Din Transilvania, în vol.  Ne e silă 

ca organ provizoriu de conducere a 
Transilvaniei.  Se constituie un „Comitet de 
acțiune”, cu sediul la Arad, avându-l în frunte 
pe Vasile Goldiș.  5/18 octombrie1918 — 
Declarația de independență a Transilvaniei, 
adoptată în ședința de la Oradea, este citită în 
Parlamentul de la Budapesta de dr.  Alexandru 
Vaida-Voevod.  14/27 octombrie1918 — 
Deputații români bucovineni din Parlamentul 
vienez, foștii deputați din Dieta Bucovinei, 
primarii români din localitățile Țării de Sus a 
Moldovei, împreună cu alți reprezentanți ai 
provinciei istorice s-au întrunit în Sala Mare a 
Palatului Național din Cernăuți și au hotărât 
constituirea Adunării Constituante.  

 Adunarea alege un Consiliu Național 
condus de Iancu Flondor, Dionisie Bejan, 
Doru Popovici și Sextil Pușcariu — 
vicepreședinți, Vasile Bodnărescu, Radu 
Sbierea și Laurent Tomoioagă — secretari.  
5/18 noiembrie 1918 — Manifest către 
popoarele lumii, -din Transilvania privind 
convocarea la 18 noiembrie/1 decembrie a 
Marii Adunări Naționale la Alba Iulia.  9/22 
noiembrie 1918 — Consiliul Național Român 
Central din Transilvania cere, ultimativ, 
guvernului maghiar să-i recunoască puterea 
deplină asupra teritoriului Transilvaniei.  
15/28 noiembrie 1918 — Congresul 
Bucovinei hotărăște în unanimitate „Unirea 
necondiționată și pentru vecie a Bucovinei, în 
vechiile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și 
Nistru, cu Regatul României”.  1 decembrie 
1918 – Are loc, în sala Casinei din Alba Iulia, 
Adunarea Națională, cu participarea a 1.228 
de delegați (deputați) aleși.  Gheorghe Pop de 
Băsești, președintele Partidului Național 
Român, declară Adunarea Națională de la 
Alba Iulia „constituită și deschisă”.  Vasile 
Goldișrostește cuvântarea solemnă, încheiată 
cu un proiect de rezoluție, care începe cu 
cuvintele: „Adunarea Națională a tuturor 
românilor din Transilvania, Banat și Țara 
Ungurească, adunați prin reprezentanții lor 
îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 1 
decembrie 1918, decretează unirea acelor 

(Scrieri politice), Editura Soroc, București, 
1991, p.  155. 
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români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii 
cu România”.   

Proiectul de rezoluție este adoptat cu 
ovații prelungite.  Se vede cum România se 
unește dinspre margini spre centru, susținută 
de românii de la Paris, New York, Roma etc.  
În acest context nu trebuie să ne mire elanul 
din această scurtă prefață a ediției Eminescu 
scoasă de către Biserica Ortodoxă Română la 
Arad: Edițiile poeziilor lui Eminescu s-au 
epuizat deja înainte de război.  Cele nouă nu 
mai pot pătrunde la noi în urma împrejurărilor 
nefaste.  Publicul însă ni le reclamă întruna, 
iar noi – reușindu-ne să le adunăm – le punem 
la dispoziția on.  public cetitor.  Fie ca ideile 
și concepțiile profunde ale nemuritorului 
Eminescu să străbată în sufletele tuturor fiilor 
noștri și din atâtea idei sorbind energia 
renașterii, să ne nutrim și însuflețim și la zilele 
mari de acum.  Arad, Decembrie 1917 
Editura.  Cartea, puțin cunoscută, abia 
semnalată în Bibliografia M.  Eminescu, se 
deschide cu Criticilor mei, după care urmează 
poezia lui Eminescu Rugăciune.  În interior 
găsim, desigur, Doină (De la Nistru pân’ la 
Tisa).  Cuprinsul este organizat după gustul 

acestui redactor care nu semnează, probabil 
directorul editurii, desigur inspirat de poziția 
tranșantă pentru unire a lui Vasile Goldiș.  

 Nu este, desigur, un răspuns la poziția 
Blajului care, din 1892 începând, a pornit, 
chiar fără să vrea, construirea „Galaxiei 
Grama” ce va strânge în ghiocul ei atâtea 
animozități și incompatibilități – naturale, 
poate, – cu Eminescu; sau, dacă judecăm că se 
deschide cu „Criticilor mei”, poate fi și un 
asemenea răspuns, dar tăcut, neafișat.  Nu asta 
interesează aici.  De altfel, dialogul nu va 
rămâne între sutane, va anima întreaga noastră 
cultură majoră.  Nici greșelile de tipar nu au 
prea mare importanță, nici sumarul amestecat, 
litera de tipar amestecată și ea etc.  Important 
este că cititorii au cam toate temele 
eminesciene, desfășurate după simbolica 
Rugăciune a poetului, sufletul ardelean fiind 
răscolit și de suflul eminescian, în aceste zile 
grele, de decizii ce implică lupta.  Prin această 
carte Eminescu a fost prezent ca actualitate 
materială, ca tipăritură recentă, în anul Unirii 
celei Mari21, drept pentru care se cuvine să 
amintim fapta cea bună. 

 

 
 

                                                            
21Această comunicare științifică a fost 
susținută la Simpozionul Unirii Principatelor 
Române, ediția a XXV-a, la Sala socială a 
Bisericii “Sf.  Petru și Pavel”, Astoria, New 
York, în comunitatea românilor la 21 
ianuarie 2018.  Ea a fost reluată în 11 martie 

2018 în comunitatea românilor din statul 
Michigan la Biserica “Sf.  Teodora” de la 
Sihla.  La Congresul ARA de la Cluj-Napoca 
a fost prezentată în 25 mai 2018. 
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OCHEAN ÎNTORS, MĂRTURII DE PE FRONT ÎN 

DOCUMENTE ȘI SIMȚIRI 
Veronica Balaj 

 
Între miile și miile de pagini dedicate 

razboiului care-a dus la Marea Unire, ce și 
câtă însemnătate poate avea o amintire? Și 
totuși, voi începe cu aceasta, întrucât, istoricii 
și cărțile de istorie sunt publice, iar eu risc o 
notăde evocare a marelui eveniment, cu 
inserție emoțională. În toate secvențele care 
urmează. 

Mai atârnă încă în memoria mea, imaginea 
unui document înrămat.  Medalia ORDINUL 
MILITAR... nu mai știu clasa, dar continua cu 
precizarea: Acordat Sergentului Victor 
Filimon, în luptele de la MĂRĂȘTI, 
MĂRĂȘEȘTI.  Rama tabloului, pentru că 
devenise un tablou, între celelate din camera 
cu iz de vetustețe, mă gândeam în sinea mea 
că trebuie să fi fost tăiată din lemnul puștii pe 
care o purtase înaintașul meu ca pe o a treia sa 
mână. Era în ton cu maroniul cernelii.  
Alăturat, într-o icoană veche, Sfântul 
Gheorghe, cu sabia în mână, apăra parcă 
această amintire devenită document de 
viață.Medalia am văzut-o de zeci și zeci de 
ori.În copilărie îmi imaginam că fusese zidită 
acolo, în stânga peretelui, din camera cu birou 
și hârtii vechi ale bunicului din partea 
mamei.Medalia era păstrată ca o moștenire de 
valoare, provenită de la tatăl său, străbunicul 
meu, pe care nu mi-l puteam închipui decât cu 
o pușcă în mână, plin de noroi, într-o tranșee, 
frânt de oboseală, cu frica morții în spate, 
purtată ca pe o gamelă plină ochi cu un lichid 
otrăvitor, turnat de hoașca în negru și din care, 
vai de bietul soldat, dacă s-ar fi vărsat asupră-
i vreun strop. 

În mrejele vârstei dintru început, cuvântul 
Marăști ÎNSEMNA CEVA FOARTE 
MARE.Mărășești însemna ceva și mai mare.  
Fără contur exact.  Îmi strecurase însă un 
sentiment de teamă dar și de mândrie că eu 
moștenesc un tablou important, foarte 
important din moment ce fusese plasat lângă 
icoana Sfântului Gheorghe șinu era niciodată 
mutat în altă parte a casei.  Pentru că nu am 

avut prilejul să mi se fi povestit despre acele 
momente trăite de străbunicul meu, apelez la 
câteva mărturii scrise în vremea respectivă: 

PLECAREAPEFRONT,  
Mărturia ofițerului de rezervă, C.Sandu 

Aldea, publicată în Luceafărul, Revista pentru 
literatură și artă, București, 1919 pag 28..și 
următ. 

’’Mobilizații își iau cu urale năprasnice 
rămas bun..Sunt mii de oameni care stau 
tescuiți prin vagoane și pe platforme, 
înghesuiți pe acoperișurile vagoanelor, 
încleștați roi pe scări, călări pe tampoane, 
cocoțați pe cușcile frânarilor, spânzurați de 
cine știe ce belciug.Și totuși, sute de 
mobilizați rămân în gară obidiți că trenul 
pleacă fără ei... Din fiecare gară se urcă în 
tren alți mobilizați.Te miri unde mai 
încap.Unii au venit cu căruțele până la 
gară.Mă uit bine la ei.Sunt dârji, cu fețele 
întunecate, își iau rămas bun de la cei dragi, 
dau mâna cu fiecare dar fără nici o lacrimă. 

Apoi, peste o vreme, martorul ocular 
notează:”După amiază vine la grupul nostru 
un vechi prieten al meu, locotentul Atanasiu 
din Reg.  38 infanterie...Până la venirea 
ordinului care să hotărască odată și cu noi 
într-un fel, facem instrucție și la tunuri și cu 
arma.Printre soldații vărsați aici, sunt unii 
care au servit la cavalerie, alții la artilerie de 
câmp, alții la pompieri... Toți aceștia 
trebuiesc deprinși să se servească și de armă 
și de gurile de foc”... 

„Piciorul drept mi s-a umflat și nu mai pot 
încălța cizma.Merg cu piciorul stâng în cizmă 
și cu dreptul în pantof.  Sunt bun de 
fotografiat. 

Pe la orele unu din noapte au sosit niște 
telegrame cifrate extraurgente din pricina 
cărora au venit la batalion prin fierul nopții, 
dl.  lt.  colonel Lupașcu și căpitanul Iliescu. 

Medicii Rosman și Crețu vin la baterie 
spre a inocula oamenii cu ser mixt.Apoi..cei 
inoculați stau la repaus 48 de ore.S-au 
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împrăștiat prin șanțul interior, pe glacis, pe 
șanțul exterior și unii din ei gem avan.Pe 
seară, sergentul Preda se plânge de durere de 
cap și amețeală...Trimit în sat după lapte.Spre 
dimineață, flăcăul meu se înviorează.” 

Mărăști, până la 11 iulie când poziția 
inamică a fost ruptă de armata noastră 

”Nemții ..credeau că, aicea au să 
hălăduiască până la încheierea păcii...pag.90, 
mărturisea un gospopdar din Câmpurile, sat 
din apropierea Marăștilor.Pentru oștenii 
germani se organizau serbări, se bea vin 
aduseseră și o instalație pentru fabricarea de 
limonadă.Voie bună și siguranță.”Satul 
Mărăști așezat deasupra unor râpe oable 
DOMINA LINIILE FRONTULUI NOSTRU. 
Sătenii fuseseră evacuați.  Germanii 
amenajaseră locuri pentru muniții cu totă 
priceperea....Legate prin rețele telefonice 
puteau fi izolate prin uși de sârmă ghimpată 
care cădeau de sus în jos ca niște capcane.  
„În stânga satului, privind spre liniile 
noastre, ...erau, {subl..n}, o serie de redute 
tari, cu adăposturi blindate și șanțuri 
întortocheate.Înaintea redutelor și între ele, 
regiuni de rețele de sârmă ghimpată dispuse 
ca un labirint din care nu puteau ieși decât cei 
care le cunosc.Toate rovinele și vălugile erua 
flancate de mitraliere cu dibăcie așezate.Ei 
spuneau că, < poate să vina și dracul, că ei 
nu se tem>.” 

Citat din Cartea Unirii, Edit.Luceafărul, 
Soc.  Anonimă București, 1918-1928, pag.91. 

„Încă din timpul pregătirilor, aeroplanele 
noastre căutaseră să decopere și să fixeze pe 
hartă locul bateriilor inamice.  În 
recunoașteri necontenite și îndrăznețe se 
strecurau foarte des în timpul nopții până la 
rețelele de sârmă și chiar până în șanțuri.  
Încet, încet, POZIȚIA FU BINE 
CUNOSCUTĂ ȘI PE HARTĂ FURĂ NOTATE 
PRECISPOZIȚIILE BATERIILOR. 

În ziua de 9 iulie, la vremea prânzului, 
când soarele ardea dogoritor și ei, {germanii}, 
se trăseseră la umbră, tunuri din pozițiile 
românești începură să bubuie.Nemții zâmbiră, 
spunând, fleacuri! Se cutremura pământul și 
gemea văzduhul.  Noaptea se părea că sute de 
guri de vulcan scuipă foc înspre stele.Și 
muzica fioroasă a proiectilelor sfâșia 
atmosfera cu acorduri felurite. 

Pe-aici nu se trece! 

„Două zile și două nopți a ținut acest iad.  
În noaptea de luni spre marți, artileria a 
desăvârșit opera”, scrie rememorând 
căpitanul „.Unde era valea mai oablă, își 
faceau scări cu lopata și se cățărau.  Marți, în 
zori de ziuă, la ora 4, ...coloanele de 
infanterie porniră.Nemții nu mai răspunseră 
cu tir, crezând că e vorba iarăși de o 
păcăleală”.{ pag 94]. 

Nu-i mai putea opri nimic pe soldații 
noștri. 

„Unul dintre primii noștri răniți, maiorul 
Bereșteanu, fiind adus la dr.  francez, 
Champoniere, era palid și slăbit dar tot mai 
bolborosea ceva: „Ce spune? Ce spune? 
întreba medicul.” Zice că de-acu poate muri 
liniștit.  Batalionul lui s-a purtat vrednnic”. 

Alte cuvinte grele cât neuitarea: 
Generalul comandant al diviziei: „Ce-ai 

pățit măi, Stănică? N-am pățit nimic, dom 
general ! E bine.Am căzut pentru țară”. 

--Aloo, !Ce este clocotenent, Hancea? Te-
atacă două compănii?..Țin-te bine, băiete!să 
nu dai un pas înapoi! Citat din același volum, 
pag.101. 

Căpitanul G.  din Regimentul 8 infanterie, 
este somat să se retraga, batalionul său fiind 
atacat din spate.  „Consemnul meu e să lupt pe 
această poziție până la ultimul om”, răspunde 
el.  „Nu mă retrag fără un ordin scris!”.  Se 
întoarse către soldați: „ Băeți, !Fraților! 
Murim aici până la ultimu!.  Pentru țara 
noastră!”. 

În arșița nemilostivă a soarelui, în 
pulberea și fumul înnecăcios, soldații își 
lepădară bocancii, zvârliră coifurile păstrară 
asupra lor doar armătura și muniția.”Hai, 
domle Maior, că nu mai putem aștepta!” pag.  
105. 

O altă mărturie semnată G.  Cornea: 
Adăpostiți după coroana unui copac, 

sergentul Poiană Gheorghe, observă mișcare 
în cele 3 căpițe de fân din preajma lor.” Din 
căpițe trag, domle sublocotenent!” „Adica, 
de după copițe!”.” Nuu, din căpițe, ” insistă 
Poiană.  „Veni lîngă mine cu caporalul Vodă, 
un soldat înalt, om plin de vervă iubitor de vin 
și chefuri.” Ne-am gândit să le luăm armele 
zise acesta..”„Va curățați ca fraierii” e de 
părere agentul de legatură, Mihalache..”Măi 
Poiană, vă curăță, că sunteți chiar în fața 
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lor!!..  „Apăi, nu plecăm?”, întrebă soldatul 
de legătură...  O poriniră.  Au capturat nemți 
și muniții și căpițele au luat foc. 

Drept răspuns, nemții au pornit un atac în 
serie, dudia pământul din nou, ai noștri s-au 
năpustit dar nemții izvorau nu alta, „”Înapoi! 
Toată lumea înapoi!” zbier la soldați din 
răsputeri dar zadarnic.  Abia pe la jumătatea 
văii se opriră..”Învălmășeala dintre ai noștri și 
ostașii nemți preface valea într-un iad.  Ne 
putem imagina corpuri secerate, urlete, 
îndârjire După o vreme, același combatant 
notează: „Ce plângi?! Ți-e frică:?!””mă 
întrebă căpitanul Dumitrecu aflat lângă mine., 
, Nu de asta!! Dar l-am pierdut pe Poiană!” 
răspunsei plângând.  {pag 113 }. 

Plutonierul P.Blidaru, din Chevereșul 
Mare , Localitate aflată la câțiva kilometri de 
Timișoara, care și-a pierdut un camarad in 
lupte scria într-o poezie: 

A primit un soldat carte /Scrisă dintr-un 
alt sat /Adresată la alt frate/Care a picat...  
/Cartea fost-a scrisă de-o fată/Ce trăgea 
nădejde/Că războiul de se gată /Mireasă va fi 
pe dată/ Soldatu care-a citit /Și jalea îl 
cuprinse /Căci prietenul a murit /O, sărmană 
fată/ Nu știi că a ta nădejde/, Este îngropată/. 

 Citat din ALMANAHUL BANATULUI, 
1929, pag.93 

 
 -----2---- 
În tot acest timp al înfruntărilor și 

încleștării dramatice, Regele Ferdinand și 
Regina Maria , și-au ARĂTAT DEVOȚIUNEA 
NEÂNTRERUPTĂ PENTRU CAUZA CEA 
MARE.Iată un fragment din cele notate de 
către Camil Petrescu, scriitorul care a luptat 
înrolat pe front:”..Regele a fost atunci numai 
printre noi, îl simțeam cătrăiește numai 
pentru noi, veșnic prezent săprimească în 
inimă loviturile care ne dureau pe noi....Ceia 
ce fusese folosit numai ca un vag punct de 
program în manifestările ocazionale ale 
partidelor și ceia ce amenința să rămână 
etern subiect de agitație înpreajma 
campaniilor electorale, a luat ființăprin 
voința regală...Căci n-a fost răsplată, ci 
credință..” Cartea Unirii, Pag 144.   

ALTFEL DE MĂRTURII  

Ezpoziția de obiecte salvate de pe front, 
deschisă la Bastionul Cetății, în Timișoara, 
este un alt fragment dintr-unrimember 
emoționant.Sunt obiecte de pe frontul San 
Martino del Corso, regiunea Friulli, Veneția, 
unde au murit peste 800.000 de soldați de mai 
multe nații. 

E o mărturie cu semnificații mereu 
deschise.Aproape insondabile atâta vreme cât 
fiecare vizitator își poate liber imagina o 
scenă, o stare a celui care a folosit unul dintre 
obiectele expuse.  Sunt recipiente de tip 
militar desigur: din metal, unde s-a păstrat apa 
care i-o fi ogoit setea vreunui soldat rănit, sau, 
o fi trecut apoi în mâna altuia, după ce, celălat 
și-a încheiat misiunea pământească.  Apoi, 
recipientul a fost părăsit în tranșee, moartea 
nu-l putea folosi.Luase doar viața soldatului 
necunoscut nouă ca identitate lăsând însă 
acest semn care, printr-o simplă emoție pe 
care ne- o declanșează, se înscrie în țesătura 
unei vremi simbol și stindard.Nu era timp de 
jelanie decât, poate noaptea într-un moment 
de răgaz cînd amintirile-i năpădeau până ce se 
pornea din nou la luptă. 

Sunt și felurite recipiente din sticlă in care 
s-au păstrat soluții medicamentoase, ori foste 
lichioruri sau, mai interesant pentru noi, o 
cutie de bere pe care scrie Timișoreana, berea 
din Timișoara ajunsă în tranșeele străine odată 
cu vreun soldat care sorbea lichidul acidulat 
împreună cu speranța reântoarcerii acasă.  O 
sticluță cu eticheta DIANA, probabil o frecție, 
de ce să fi fost abandonată oare? Din graba 
plecării îndeplinirii unui ordin de luptă 
sau..poate utilizată până la ultima picătură, 
fără efectul dorit și lăsată în țărână...  
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Abstract: In the history of classical music from the end of the 18th century and the beginning 
of the 19th century, Beethoven stands out as the creator of an authentic and prolific musical 
language which opens new aesthetic and stylistic horizons, particularly to instrumental music.  
In his monumental work of this type, the ten duets composed in the form of sonatas for piano 
and violin have a special place, enriching thus the specialised literature.  From the very first 
opus, they resemble the chamber pieces that reflect a new technical-interpretative approach of 
the instrumental ensemble.  In the composer’s vision, the pairs of instruments are treated as 
soloists to create a partnership between them based on the expressivity and tone colour of each 
one of them.  The musical language used reveals a Beethovenian perspective that is extreme in 
terms of dynamics, generous in terms of agogic accents and rich from the point of view of its 
expression.  The performance of these pieces in this way provoked numerous critical reactions 
among conservative musicians.  The suspicions linked to the authenticity of these stylistic 
features are fueled by their graphic representation, which some editions mistakenly present, thus 
generating confusion among performers.This article aims to present an overview of the graphic 
analysis of the ten pieces for piano and violin, by comparing several editions, in order to confirm 
the existence of some musical elements typical of Beethoven’s style and to mark the significant 
differences through which these stylistic features can be ignored or misinterpreted.  Special 
attention will be given to the dynamic elements, their variety and innovative character being 
among the specific language features that provide substance to the musical discourse and render 
it unique.  The analysis will continue with an in-depth research of the sonatas from the agogic 
perspective of the musical text, placing its graphic representation in the context of artistic 
performance. 

Keywords: Art & Music, sonatas, Beethoven’s language, dynamic, agogic  
 
 

1 Introduction 
Any instrumental work which is 

representative of cult music employs a 
specific language from which the author, 
using their compositional virtuosity, develops 
the expressiveness, the sense and the 
uniqueness of the musical discourse. A 
qualitatively weak discourse interpretation, 
from the viewpoint of the expressive 
particularities the composer lends to the 
musical piece, can be the consequence of its 

superficial approach from a graphic point of 
view.  The studied edition therefore does not 
represent one of the most adequate ones.   

More often than not, the multiple 
publication of the same text has resulted in 
several versions, where subjective editorial 
notes have altered, or even deformed, the 
artistic message of certain musical fragments.  
Most influences occur in the area of 
dynamics, musical nuances being easily 
manipulated by the editors, under the pretext 
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of their questionable authenticity, in 
relationship with the style particularities or 
the expressive possibilities of the instruments.  
The choice of a reliable edition, which would 
faithfully reproduce the first edition or even 
the manuscript, if it exists, ensures a veritable 
representation of the respective work's 
particularities.  Moreover, the approach itself 
shows respect to the composer's intentions, as 
well as a responsible attitude towards the 
musical act.   

 

Confirming the authenticity of the stylistic 
and interpretative details that are repre-
sentative for the studied pieces is an important 
first step in the process of instrumental 
perfecting of the artistic repertoire.  This is 
why the graphic analysis of the text should be, 
as violinist Max Rostal stated, every inter-
preter's "primary and essential concern" [1]. 

Starting from this prerequisite, the present 
article aims to highlight the importance that 
the graphic approach of a repertoire has in any 
performance, from the perspective of several 
editions.  Using comparison as an analytic 
method, it emphasizes certain dynamic-
agogic details present in the first editions of 
the ten Beethovenian sonatas written for piano 
and violin.  These details are partly modified 
or even totally ignored in the pages of certain 
subsequent editions.  The inherent ambiguity 
generated by this situation may lead to an 
erroneous interpretative conception of the 
musical context in which all these details 
appear.  Consequently, the graphic study of a 
more authentic edition is necessary, if not 
even compulsory in this case. 

 
2 Beethoven’s Sonatas for Piano and 
Violin  

The sonatas for piano and violin are 
emblematic pieces of the genre through the 
force and expressiveness of their musical 
fragments, sustained in a perfect balance by 
the discourse of the two lead instruments.  
Adding to the artistic diversity and 
complexity, the technical difficulties give 
weight to the pieces, turning them into a real 
technical-interpretative challenge, even for 
experienced instrumentalists.  Even from his 
first opus, Beethoven conveys his strong 
personality onto his pieces, providing the 
sonatas with ample and daring lines, shaped 
under a form which fights to break the humble 
classical barriers of the genre.  Significantly 
exploiting the possibilities of the two 
instruments, especially the expressive ones, 
Beethoven radically changes the perception of 
chamber music, from accessible music, 
played by amateur instrumentalists in 
exclusive circles, to music worthy to be 
played in concert halls.  Moreover, between 
the lead instruments he creates a partnership 
based on the expressiveness, timbre and 
colour representative of each of them.   

The sonatas are known to the general 
public under various editions, some of them 
containing, in certain bars, annotations which 
have nothing in common with the original 
text.  All these notes originate in the editor's 
subjectivity who, passing the musical content 
through his own filter, may present it as 
somewhat distorted, influencing even 
radically, in certain cases, the instru-
mentalist's vision.  To avoid any confusion, it 
would be advisable that these editorial 
alterations appear between parentheses or as 
footnotes in the score, as alternative 
suggestions, or details.  Marking them in a 
way that makes them visible in the context 
offers the instrumentalists a clear image 
regarding their origin. 

The most popular and most widely used 
editions are Peters, Breitkopf and Hartel, as 
well as the German edition G.  Henle.  The 
support for the present article is the Peters 
edition, coordinated by the German violinist 
and conductor Walther Davisson.  Histori-
cally, it is worth mentioning that the 
publication of this edition coincides with the 
start of the 1800's and was made possible by 
the institution entitled "Bureau de Musique" 
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from Leipzig, under the supervision of the 
Viennese composer Franz Anton Hoffmeister 
and organist Ambrosius Kuhnel.  Valuable 
compositions by Bach, Mozart, Haydn and of 
course, Beethoven, were also published here.  
For an objective examination, the article bases 
its analysis on the research of the ten sonatas 
published by G.  Henle Verlag, a Munich 
based publishing house, in the south-east of 
Germany, specialized in Urtext editions, as 
well as that of the first edition, namely: 
Artaria in the case of Sonatas op.12, edition 
coordinated by Tranquillo Mollo for op.  23, 
24, and the original edition published by the 
"Bureau d'Arts et d’Industrie" in Vienna for 
the three Sonatas op.30.  The last two sonatas, 
the monumental Kreutzer and the lyrical opus 
96 were first published by Simrock in German 
and by Birchall in English.  Even though they 
are among the most respectable publishing 
houses in the field, differences appear in their 
publications, an observation which is 
confirmed by the comparison with the first 
edition.  The differences are, in the first place, 
of a dynamic nature, which, paradoxically, 
can be seen in the existing manuscripts, 
minutely detailed by Beethoven. 

 
2.1.  Dynamic Elements of Beethoven's 
Sonatas for Piano and Violin 

Dynamics, a dominant element of the 
musical language, is what alters the variation 
of sound intensity.  For Beethoven, the 
dynamic was an important side of the musical 
language and he dedicated his entire life to 
exploiting all its aspects and succeeded in 
capturing, as Angus Watson noted, all its 
expressive and dramatic power.  “Beethoven 
had experienced the expressive and dramatic 
effectiveness of varied dynamics, and this 
remained for him a vital concern throughout 
his life.”[3]  

Being aware of the crucial role the sound 
intensity plays in the musical discourse, 
Beethoven treats the issue of dynamics with 
utmost care, permanently manifesting his 
disagreement regarding a poor performance 
that lacks expressiveness.  “[…] all 
pianissimos and crescendos, all descres-
cendos and all fortes and fortissimos should 
have been deleted from my opera! In any case 
they are not observed.  All desire to compose 

anything more ceases completely if I have to 
hear my work performed like that!”[4] 
Moreover, the strictness with which the 
composer would impose the dynamic 
performance of the musical text is also 
confirmed by his disciples.  One of them, 
Ferdinand Reis remembers: “yet when I was 
at fault with regard to the expression, the 
crescendo or matters of that kind [...], he 
[Beethoven] would grow angry.” [5]  

With such undeniable proof, we cannot 
help wondering how it is possible that most of 
the existing errors are linked to the graphic 
representation of the sound intensity.  The use 
of sonorities in a new and diversified manner, 
sometimes apparently impossible to achieve 
with the instruments of the time, has raised 
many suspicions regarding their authenticity.  
The wide palette of nuances, the subito piano 
following a crescendo, the sforzando at the 
end of a diminuendo or on the weak beat of 
the bar are in fact specific particularities of the 
Beethovenian style.  Through their intensity, 
they manage to highlight the complexity of 
the musical discourse, an aspect of paramount 
importance for the interpretative conception.  
"All the pianissimos and the crescendos, all 
the descrescendos and all the fortissimos, 
deleted from the opus", as the composer 
would confess to Friedrich Sebastian Mayer, 
are typical of Beethoven’s language, which 
bears the mark of originality.   

The differences of dynamic nature appear 
in the piano and violin sonatas even from the 
first opus dedicated to this genre.  In bar 21 of 
the first part of op.  12, no.1 in the first edition 
there is a particularity consisting in a dynamic 
offset between the two instruments, while 
other editions, such as Peters, reflect the 
uniformity of this aspect.  As shown in figure 
1, there is a piano that the violin must perform 
while the piano has a fortepiano.  Given that 
the previous bar creates tension in the melody 
by using the trill ornament, which the pianist 
must sustain for four beats, the fortepiano 
merely marks the release of this tension and 
shapes the dimensions of the new tonality.  
During this, the violin suddenly disappears, 
allowing the piano to highlight the recent 
tonic with both hands.  The sudden entrance 
of the piano, following the forte nuance of the 
violin, is one of the dynamic features which is 
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characteristic of Beethoven’s style.  The 
fugitive transition from one nuance to another, 
in the same context, in the Beetho-venian 
interpretation, is compared to a surprise meant 
to draw the audience's attention.   

The differences continue with bars 37-38 
from the variation I of the second part, where 
the violin's sforzando appears in the first 
edition printed on the last semiquaver, while 
in the other editions it appears together with 
the piano, on the penultimate semiquaver.  
Even though its synchronized interpretation is 
easier to be performed by the two 
instrumentalists and better fits the classical 
frames, let us not forget that it is exactly this 
sort of atypical situations that represent the 
Beethovenian style.  We encounter a similar 
case in beat 60, variation II, this time in the 
piano's score where, in the first edition, the 
sforzando appears on the third demi-
semiquaver note of the right hand rather than 
on the first, like the violin, as it is marked in 
the editions analyzed here.   

 
Figure 1.  Beethoven’s Sonata op.12, no.1, part I, 
bars 19, 20, 21 

 
The third part of the Sonata op.12, no.  1 

continues the list of inaccuracies with the 
absence, from the first publication, of bar 184, 
that of the violin's piano.  This is a nuance 
whose presence is considered necessary in 
both instruments by other editions.  Carefully 
analyzing this passage, we observe that the 
pianist only accompanies the violin's line 
which, having a main role in the fragment, 
leads the melody towards the tonic.  It is clear 
that a nuance sustained by forte, as it appears 
in the first edition, on the background of a 
piano accompaniment, highlights even more 
the thematic motif characteristic to that 
respective passage.   

Op.  30, no.  1 brings to the forefront a new 
issue of a dynamic nature; the sudden 
apparition of the piano after a roaring 
fortissimo nuance, as marked in the first 

edition, and not after a descrescendo, as 
suggested in other editions, which do nothing 
but erase the surprise effect Beethoven wished 
to create in bars 86 and 95 of the 4th part, 
variation IV.   

In the fourth part of Sonata op.30 no.  2, 
the piano nuance in bars 43, 47, 205 and 209 
is written erratically and imprecisely, even 
contradictorily, if we compare several 
editions (at the beginning of the bar / in the 
second half of the first beat / instrumentally 
synchronized or offset).  The violinist and 
pedagogue Max Rostal consider that the piano 
interpretation beginning with the second 
quaver, as it is graphically presented in the 
Urtext edition, lends more meaning to the 
melody.  “In all these cases I favour letting the 
piano in both instruments enter after, not at the 
beginning of the bar.”[6] While accepting 
Max Rostal’s suggestion with consideration, 
we believe that the inter-pretation of the piano 
nuance right on the first note of the first beat 
is more adequate.  Above all, its approach at 
the beginning of the bar is in accordance with 
the graphic representation of the first edition 
(see figure 2).  Analyzing it from a harmonic 
point of view, we cannot ignore the chaining 
of steps V-I which form an authentic cadence, 
closing at the end of the phrase.  The tension 
specific to step V, accumulated during the two 
bars preceding those in question, finds its 
resolution on the first step's piano, in the most 
natural of ways. We conclude our 
argumentation by mentioning that the sudden 
occurrence of a piano following a crescendo, 
even though it apparently coincides with a 
dynamic contradiction, is a stylistic particu-
larity of the Beethovenian language. 

 

 
 

Figure 2.  Beethoven’s Sonata op.30, no.2, part IV, 
bars 45, 46.47 

 
Like in op.  30, no.  2 the dynamic of 

Sonata op.30 no.  3 is extremely inaccurate 
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both in the autograph and the first edition.  
Bars 7, 119 and 123 of part I present the 
entrance of the piano in piano, whilst the 
violin vibrates in forte.  At the same time, the 
piano in one edition occurs at the beginning 
of the bar (Urtext), and in another on the 
second quaver (Peters), in the best of cases 
synchronized for both instruments.  One 
plausible explanation for such negligence 
would be the large number of pieces on which 
Beethoven was working in parallel during that 
period.  "I often compose three or four pieces 
at the same time"[7], the composer would 
confess, in one of the letters, to his friend 
Franz Wegeler.  The great volume of work, 
compressed in a relatively short period of 
time, is responsible for the confusing content 
of the bars.  From an interpretative viewpoint, 
Max Rostal proposes to the instrumentalists a 
debut in a general piano nuance, followed by 
a crescendo finalized in forte.  Although all 
these indications are not present in any of the 
editions, he follows the principle of observing 
the crescendo in the third bar, which is 
identical in terms of the musical text to the 
other three.  Although the rhythmic-melodic 
content is similar to the four aforementioned 
bars, the dynamic aspect of the musical 
content perceived at a phrase level must not 
be ignored.  In the first edition, as well as the 
other publications, the nuance of the musical 
phrases that include bars 7, 119 and 123 starts 
in forte and not in the slightest degree in 
piano, as the segment of the third bar 
indicates.  This detail changes the dynamic 
construction of the fragments, the piano being 
more suited in the context, by the dynamic 
contrast it creates. Thus, the idea of the 
violinist Max Rostal to homogenize the sound 
intensity of those respective bars by 
crescendo becomes implausible. The 
approach of the piano nuance throughout this 
bar is also confirmed by renowned performers 
of this sonata.  Being well-known by their 
benchmark performance, the duo Martha 
Argerich - Gidon Kramer lend diversity to the 
musical discourse by rendering the dynamics 
perfectly according to their graphic repre-
sentation in the existing publications. Also in 
part I of Sonata op.  30 no.  3, this time in bars 
163-164, we observe in the first edition the 
occurrence of sforzandos not encountered in 

the bars corresponding to the 55, 56 exposition, 
as presented in figure 3, sforzandos which, as a 
matter of fact, are marked in both sections in 
the Peters and Urtext editions.   

Taking the version of the first publication 
as a reference point, we consider this minor 
differentiation to be a means used by 
Beethoven to highlight the balance of the 
sonata form from a tonal point of view, 
conferring more personality to the reprise, 
which reduces and fixes the basic tonality. 

In the grand Kreutzer op.  47, the 
dynamics of bars 45 and 366 of part I offer us 
different versions in the interpretation of the 
editions.   

 

 
Figure 3.  Beethoven’s Sonata op.30, no.3, part I, 
bars 55, 5 
 

Peters marks piano in bar 45 on the first 
note, while in its correspondent in the reprise 
it is not earlier than the second quaver.  Henle 
marks it at the beginning of each bar, except 
bar 366, where the violin begins on the second 
quaver and in the first edition on the second 
note, except in bar 45, where the piano starts 
in piano.  According to the Schenkerian 
principle, any tonally anchored melodic line 
has a fundamental structure which seeks in the 
end to settle the accumulated tension on the 
first step.  Hence, we consider the piano to be 
in accordance with this idea, given that it 
occurs at the beginning of the bar, on the third 
and the double base of the first step.  Variation 
IV of the second part reveals a critical error.  
It is the descrescendo marked in bars 143 and 
151 which follows a crescendo and precedes 
a piano.  This indication does not appear in the 
original version, which makes us think about 
one of the Beethovenian traits responsible for 
the patenting of the procedure whereby a 
subito piano suddenly finishes with a 
crescendo.  Therefore, the first edition's 
version, according to figure 4, where the 
diminuendo does not exist, will remain 
emblematic in this case, reflecting an 
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important stylistic aspect of Beethoven’s 
language.   

The adagio expressivo of the Sonata op.96 
in the manuscript edition begins in piano.  
This indication is omitted in both the Peters 
and the Urtext editions.  The dynamic detail is 
extremely important for the lyrical character 
that pervades through the entire sonata, the 
expressiveness of the second part suffering 
from the lack of the piano.  In the same sonata, 
but this time in bar 61, the violin’s subito 
piano on the last quaver is not reflected in the 
piano score.  Still, Max Rostal proposes a 
dynamic synchronization of the instruments, 
for which he suggests a piano on the last 
quaver.  "In my opinion, piano and violin 
should start the piano at the same time, on the 
last eighth-note."[8] It is our opinion that the 
lack of nuance in the piano score, forces it to 
continue its crescendo initiated two bars 
before, until close to the end of the part.  This 
is unlikely, taking into account the fact that 
the following two bars provide a delicate 
instrumental dialogue, followed by a 
diminuendo, which closes the coda in a subtle 
pianissimo.   

 

 
 
Figure 4.  Beethoven’s Sonata op.47, part II, bars 
142, 143 

 
2.2  Agogic Elements of Beethoven's 
Sonatas for Piano and Violin 
Indicating the speed of execution of an 

instrumental piece or fragment, agogics adds 
to the list of musical language elements by 
means of which a creation comes to life.  The 
terminology “agogics” was introduced by 
Riemannin in 1884, in the work 
"Musikalische Dynamic und Agogic".  
Agogics is the musicological discipline which 
nuances tempos, characterizing them 
depending on the character and expres-
siveness of musical fragments.  Starting with 
largissimo and arriving at prestissimo the 
tempos, due to the variable number of beats 
per minute, are often compared to the heart 
beat, the pulsation of which fluctuates 

depending on the inner feelings experienced 
by the instrumentalist.  In a proper tempo, the 
interpreter can more easily absorb the 
character of the piece and, send the message 
that it expresses musically.   

The Beethovenian agogic will always 
create controversies amongst cult music 
lovers, from novices to the most influential 
critics in the field.  Opinions are split between 
the observance of the classical style, with 
rules imposing clarity, simplicity, balance and 
freedom of movement, sometimes with a 
rubato tendency, representative to the 
romanticism.  Although historically placed 
within the classical period, Beethoven is the 
composer who broke away from this clean-cut 
current, changing its stylistic vision.  
Compared to the other two great Viennese 
classics, Mozart and Haydn, Beethoven, as 
Valentina Sandu-Dediu musicologist says, 
was the composer who, by sonorous and 
dramatic tensions, reflected the effect which 
the French Revolution had on society.[9] He 
understood the changes humanity went 
through at the beginning of the 19th century, 
the equality of rights and the freedom won by 
supreme sacrifice being the most highly 
priced values.  As Adorno remarked “his work 
explodes the schema of a complaisant 
adequacy of music and society.  In it, for all 
its idealism in tone and posture, the essence of 
society, for wich he speaks as the vicar of the 
total subject, becomes the essence of music 
itself.” [10] By the plasticity of the musical 
fragments created, he reflects an intricate 
psychological substrate, externalized by the 
heroic breath of the pieces composed during 
his second period of creation, and the lyricism 
characterizing his last one.   

The fullness of these intense inner states 
resides, alongside the dynamics, also in the 
agogic particularity of the phrases, handled 
with an unparalleled composer's virtuosity, as 
an interpreter.  Czerny would remember, 
regarding the artistic representation of the 
master, that "only the main themes would be 
repeated in the same tempo, the rest of the 
phrases varying depending on their own 
significance" (Watson 2015, 15).  In other 
words, the personalization of the agogic 
Beethovenian universe stubbornly refuses to 
align to a set of metronome-like rules, his 
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personalization being for Beethoven more of 
a means to express his own "emotional 
chaos". This freedom of movement, which 
sometimes turns into a wild rubato, meant to 
ease the conveyance of certain inner feelings, 
is pertinently presented by Bernhard Bartels 
musicologist. “What we hear about 
[Beethoven] concerning metre, tempo and 
rhythm is very interesting.  These truly artistic 
‘liberties’ do occur to a great man.  Whoever 
has to fight to get the metre should give up 
music.  All rhythm, every tempo, all music is 
dictated from within.”[11] Although the 
infirmity he suffered was almost total, the 
composer's agogic sense could easily compare 
to that of a perfectly healthy musician, the 
testimony of the violinist Josepth Bohm being 
an undeniable proof in this case.  He 
remembers how, during a rehearsal, the 
composer, although in an advanced phase of 
deafness, had sensed the inadequate tempo 
fluctuations and insisted on the interpretation 
of the existing agogics exactly as its graphic 
representation. “The unhappy man 
[Beethoven] was so deaf that he could no 
longer hear the heavenly sound of his 
composition. And yet rehearsing in his 
presence was not easy.  With close attention his 
eyes followed the bows and therefore he was 
able to judge the smallest fluctuations in tempo 
or rhythm and correct them at once.” [12] 

Carefully examining the editions under 
current analysis, we can notice that the 
graphic representation of the agogic terms 
was not, for the great composer, just as 
important a component as the dynamics.  
Apart from the last two sonatas, only 
sporadically do we encounter details 
regarding the means of agogic expression, 
despite their necessity in the interpretation 
and regardless of the existing testimonies 
about Beethoven’s manner of execution.  
There are only three indications in the first 
eight sonatas: one rittardando in the first part, 
bar 242, of Sonata op.23, followed by an 
adagio in bars 32-33 of variation V from the 
Allegretto con Variazioni op.  30, no.  1 and a 
presto on the last 47 bars of the Allegro vivace 
of Sonata op.3 no.  3.  Moreover, few details 
can be found regarding the general tempo of 
the pieces, this being for Beethoven more of 

an inexact movement, corresponding to a state 
connected to the inner perception and feelings 
of that respective moment. 

The composer's preference for mentioning 
the speed of the piano and violin sonatas is not 
of a metronomic nature, the indication rather 
shaping the movement's character.  Therefore, 
the beginning is marked by the effervescence of 
opus 12, whose vitality is interpreted con brio 
and spirit.  Beethoven’s perspective thus reflects 
maturity towards the end of the last two works, 
which is treated with support and moderation.  
In line with the movement's character, 
Beethoven humorously approaches the 
Scherzos (scherzoso - joking) and the middle 
parts with the playable trait and expressiveness 
specific to the characteristic lyricism.   

In the work “Beethoven, the Sonatas for 
Piano and Violin: Thoughts on their 
Interpretation”, Max Rostal presents a few 
metronomic indications, with a view to 
avoiding erroneous or exaggerated 
approaches of the tempos.  Crystallized as a 
result of his lifelong experience as a 
pedagogue and well-known interpreter, the 
suggestions establish the andantes between 
50-60 bpm (beats per minute); within the 
same speed range, he proposes the 
performance of the adagio cantabile, 
following the acceleration up to 70 bpm on 
that con expressione and finalizing with that 
sostenuto on 76 bpm; the allegro, the tempo 
dominating almost all speedy parts, appears to 
be defined between 104-160 bpm, starting 
from moderato and gradually moving forward 
to vivace, assai, molto and the presto, which 
increases the speed up to almost 190 bpm.  
With all these precious indications, one must 
not disregard the fact that a lengthy use of the 
metronome invariably leads to dry, forced and 
unnatural singing, which is the opposite to the 
composer's much-loved freedom of 
movement. Beethoven showed a total 
disagreement towards the rhythmical 
movement and rigidity of the metronome, the 
enemy of the expressive side, making history 
with his slogan "no more metronom".   

Conclusion  

 It is a known fact that the success of any 
interpretation does not depend only on the 
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numerous hours in the study room, but also to 
the added multiple specialised analyses.  The 
first contact with the instrumental repertoire 
means its graphic analysis which, although it 
does not have the same weight as its technical 
and representative performance, must be 
treated with maximum responsibility and 
professionalism.   

 

Consultation of the first edition or even of 
the manuscripts, their comparison to the 
edition under work, as well as the analysis of 
the omissions or alterations made by the 
editors, represents one of the paramount 
conditions of this analysis, which precedes the 
practical interpretation. A graphically 
complex approach is always favorable to the 
interpretative act, its value increasing together 
with the authentication of the stylistic and 
interpretative particularities. We should 
always bear in mind the certainty that the first 
edition is the source containing the most 
authentic elements, the only version on which 
the composer had the possibility to intervene 
when he thought it to be necessary.  It should 
also represent a point of reference as a 
publication. The verification of the first 
edition, despite its format, which is difficult to 

read, due to the graphic representation 
specific to the 18th and 19th centuries, could 
shed some light on certain specific elements, 
through which the composer, in his act of 
creation, shaped the musical message.  
Always preoccupied with enriching and 
innovating the musical - instrumental 
language, especially from a dynamic 
viewpoint, Beethoven made his best to leave 
to future generations the most exact graphic 
representation of his grand vision. Deeply 
anchored, with his opus 12, in the style of the 
second half of the 18th century, culminating 
with Kreutzer in a magnificent form, almost 
like a concert, and concluding with the lyrical 
atmosphere of opus 96, Beethoven generously 
offers us, with his ten piano and violin 
sonatas, the proof of a meticulous and 
authentic dynamic-agogic graphic representation. 
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Abstract: The paper presents the life and activity of a remarkable personality in the history and 
culture of Romania during the first half of the 20th century, less known in Romania, General 
Gheorghe Băgulescu.  Originally from the Argeş area, Gheorghe Băgulescu had all the military 
grades, participated as officer in the Second Balkan War and in the First World War, receiving 
several orders and medals, was involved in the act of the Great Romanian Union, had a rich 
diplomatic mission activity in the Far East, in Japan, China and Manchuko, as a military and air-
navy attaché of the Romanian Legation, had a remarkable cultural activity.  Being a profound 
and subtle connoisseur of Japanese tradition and spirituality, in 1936 he writes and publishes a 
novel in three volumes titled ”Yamato Damashii”, in which he masterly presents the era of honor, 
dignity and the flourishing of the Japanese spirit during the Feudal Japan.  For this novel, he 
receives the Nipone Academy Award for „the best novel about Japan written by a foreigner” and 
he is the only foreigner received by Japan's Gishi-Kai National Academy.  Due to his vehemently 
expressed anti-fascist beliefs, the Nazi authorities staged a failed attempt and finally settled in 
France, in Nice where he received political asylum.  He also publishes other books and numerous 
articles.  In France he receives the „Grand Prix de Littérature” for the „Yamato Damashii” trilogy 
and is elected member of the Académie des Lettres et des Arts in Paris.  During his stay in the 
Far East, he gathers an impressive collection of Japanese art exhibited in a museum in Nice, 
France and a small part at the National Art Museum in Bucharest.  He died and was buried in 
Nice in 1963, but expressed his will to be brought to his ancestors properties of in Ştefăneşti, 
near Piteşti, Arges county after his death, which has not been accomplished until now. 
În anul 2018, anul centenarului Marii Unirii a românilor, se cuvine să amintim marile 
personalități ale timpului care au avut un rol semnificativ în acest act de importanță crucială.  O 
astfel de personalitate este și generalul Gheorghe Băgulescu pe care îl evocăm în cele ce 
urmează. 

 

  1.  Origine, școală 

Generalul Gheorghe Băgulescu, Figura 1 
[1], este o personalitate remarcabilă mai puțin 
cunoscută din istoria României secolului al 
XX-lea.  Aducerea lui în conștiința publică se 
datorează îndeosebi scriitorului și 
diplomatului argeșean Mihai Epure care l-a 
descoperit în perioada cercetărilor sale în 
arhiva Ambasadei Romane din Tokio, unde se 
afla în misiune diplomatică.  Era mult mai 
bine cunoscut în mediile diplomatice ale 

Japoniei și în mediile culturale de acolo, fiind, 
la vremea lui, singurul străin primit în 
rândurile Academiei Naționale Japoneze, 
decât in Romania.  Mihai Epure a fost 
impresionat atât de mult de personalitatea sa 
fabuloasă încât i-a dedicat sute, poate mii de 
ore de studiu și a scris două cărți memorabile: 
Aproape de Soare Răsare [2], Editura 
Cartega, 2002; Dor de Sakura [3], Editura 
Cartega, 2006.  

Data și locul nașterii lui Gheorghe 
Băgulescu sunt prezentate diferit: 11 
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noiembrie 1890 în Ștefănești, județul Argeș 
[1]; 1 noiembrie 1890 în Flămânda, România 
[4]; 11 noiembrie 1890 în plasa Iancu, județul 
Brăila [5].  Din documentele de la arhivele din 
Pitești rezultă că părinții și bunicii lui 
Băgulescu își au originea la Ștefănești - 
Argeș, situat la circa 4 km de orașul Pitești, 
unde au posedat 20 ha de viță de vie și două 
case.  Aici tatăl său, Petre, fusese învățător și 
preot, dar împreună cu soția și ceilalți doi 
băieți locuiau la Flămânda, județul Brăila. 

 

 

Figura 1.  Generalul Gheorghe Băgulescu. 
 

Asemenea celorlalți doi frați ai săi, 
Gheorghe Băgulescu a absolvit ca șef de 
promoție liceul Nicolae Bălcescu din Brăila în 
anul 1907 și urmează Școala Militară de 
Ofițeri de Infanterie, fiind avansat în anul 
1912, la gradul de sublocotenent.  A urmat 
Școala militară de ofițeri de infanterie, apoi un 
stagiu la Școala regională de schi și alpinism 
din Briancon-Grenoble, cursul de informații 
Alpins, Franța și Școala Superioară de 
Război.   

 
2 Activitatea militară, diplomatică și 
culturală 

La 20 iunie 1913 este mobilizat la 
Regimentul I Vânători, participând cu acesta 
la campania din Bulgaria în al Doilea Război 
Balcanic și, după cei doi ani de neutralitate ai 
României când, conform hotărârii Consiliului 
de coroană, țara intra în Primul Război 
Mondial alături de Franța, Anglia, Rusia și 
Italia, la 16 august 1916, căpitanul Gheorghe 
Băgulescu este mobilizat în Regimentul 66 
Infanterie, desfășurând acțiuni de luptă pentru 

apărarea Bucureștiului.  În aceste lupte a fost 
rănit și apoi spitalizat.  A revenit în rândurile 
armatei române și a participat la cunoscutele 
bătălii de la Oituz, Mărăști, Mărășești, 
Nămoloasa, Galați, în urma cărora faptele sale 
de arme au fost răsplătite cu Ordinul Mihai 
Viteazul, clasa a III-a (Decret nr.  131 din 
25.01.1918:, , Pentru vitejia și avântul cu care 
a comandat compania în luptele din valea 
Putnei și de la Oituz.  În ziua de 29 iulie 1917 
a atacat cu energie și a cucerit cota 408, sat 
Grozești pe care a menținut-o în fața 
contraatacurilor inamice.  La 3 august a 
atacat viguros un detașament inamic ce 
amenința întreaga poziție.”) [2, 3, 6], Ordinul 
Steaua României cu spade, Ordinul Coroana 
României, Ordinul Sf.  Vladimir, clasa a IV-a 
cu spade, Medalia „Avântul Țării” și 
Legiunea de onoare în grad de cavaler.[4, 7, 
8] 

În a doua parte a campaniei din 1918-
1919, este mutat la Regimentul 1 Vânători, 
unitate în cadrul căreia se remarcă în luptele 
purtate de armata română în Transilvania. 

Înzestrat cu un real talent scriitoricesc, 
publică numeroase articole de ziar și revistă, 
precum și volume de proză inspirate din 
realitățile crude ale războiului. 

Încheierea Păcii de la București cu 
Puterile Centrale, din data de 7 mai 1918 îl 
surprinde pe căpitanul Gheorghe Băgulescu la 
Târgu-Neamț, în Corpul Vânătorilor de 
Munte și scârbit de condițiile umilitoare și 
dezastruoase ale păcii, la data de 26 mai 1918 
va tipări și publica (lipi pe ziduri) la Târgu-
Neamț și Iași un manifest extrem de violent la 
adresa guvernului Alexandru Marghiloman și 
a "presei mercenare, puse în slujba 
inamicului".  a lipit pe zidurile Iașilor un 
manifest violent la adresa lui Marghiloman și 
a "presei mercenare, puse în slujba 
inamicului", în care îl amenința pe 
Marghiloman că "trebuie să existe pe undeva 
un suflet curat, un revolver încărcat sau o 
grenadă".[6] A fost dat însă achitat şi a existat 
o puternică reacţie populară în sprijinul său, 
fiind de altfel sprijinit de cavalerii ordinului 
Mihai Viteazul.   

 Manifestul a fost considerat un act de 
ultraj la adresa guvernului și căpitanul 
Gheorghe Băgulescu este trimis în judecată, la 
Tribunalul Militar al Corpului IV Armată.  La 
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data de 5 septembrie 1918 completul de 
judecată respinge acuzația de ultraj și îl achită 
pe inculpat, dar este pedepsit pe linie 
disciplinară fiind mutat din Corpul 
Vânătorilor de Munte în cadrul Regimentului 
14 Dorobanți, , Roman”, unde va executa 60 
de zile de arest.[6] 

După căderea guvernului condus de 
Alexandru Marghiloman, în noul guvern este 
numit ministru de război, generalul Eremia 
Grigorescu, sub a cărei comandă luptase 
Gheorghe Băgulescu în Primul Război 
Mondial și, apreciindu-l în mod deosebit, 
ministrul îl selectează pe căpitanul 
Băgulescu în delegația militară care a 
aduce actul Marii Uniri de la Alba Iulia la 
București pe traseul: Alba Iulia – Sibiu - 
Țara Loviștei - Curtea de Argeș - 
București.[1, 9, 10] 

După încheierea Războiului pentru 
Întregirea României va continua seria de 
articole și nuvele în care proslăvește eroismul 
ostașilor români și condamnă profitorii și 
demagogii. 

Încă din tinerețe, Gheorghe Băgulescu 
vorbea bine limbile franceză, germană și 
italiană.  Devine membru al Societății 
Scriitorilor Romani în anul1921.   

În anul 1924, având gradul de maior, a fost 
arestat şi dat în judecată pentru simpatii 
legionare, fiind închis la închisoarea Jilava 
unde îşi petrece Paştele acelui an.  În Figura 2 
se prezintă articolul apărut în cotidianul Clujul 
[12].  Gheorghe Băgulescu s-a căsătorit la data 
de 31 ianuarie 1926 cu Elena Dimitriu, 
căsătoria fiind celebrată la biserica Sf.  
Spiridon în baza aprobării Corpului vânătorilor 
de munte iar nașul de cununie a fost Octavian 
Goga, poet și viitor prim-ministru. 

La 7 decembrie 1926 în București s-a 
născut o fetiță, Elena Georgiana, naș de botez 
fiind tot poetul Octavian Goga.   

În urma analizei arhivelor militare ale UM 
02405 Pitești și studiului foilor matricole ale 
ofițerului Gheorghe Băgulescu se remarcă 
faptele sale de arme care, prin natura misiunilor 
încredințate, se afla în preajma lui Carol al II-
lea, a mareșalului Ion Antonescu, a împăratului 
Japoniei, precum și a unor distinși diplomați 
ale căror nume au rămas în istorie. 

În această perioadă are o bogată activitate 
publicistică.  Pe lângă numeroasele articole 

publicare în ziare și reviste, a publicat și 
următoarele cărți: ”Rânduri de la Frontieră” 
- Locotenent G.  Băgulescu, Tipografia 
Georgescu, Craiova Str.  Știrbei-Voda nr.35; 
”Zile de Energie.  Impresii și povestiri de pe 
front 1916-1917” (Ed.II-a.  Căpitanul G.  
Băgulescu Regimentul Vânători de munte) 
Institutul de arte grafice C.  Sfetea.  București 
– 1919; ”Zile Triste”, cu prefață de autor, 
căpitan G.  Băgulescu și cu o scrisoare de 
Nicolae Iorga, Editura Tipografiei "Lupta", N.  
Stroilă, Calea Victoriei 113, 1919; 
”Antiquitas rediviva” (roman istoric), 
Craiova, 1926.[4] 

 

Figura 2.  Articol din ziarul Clujul, din 27 
aprilie 1924. 

În perioada 1935 - 1939 a fost ataşat 
militar şi aero-naval al Legaţiei României de 
la Tokio, Japonia, în China și Manchuko [4, 6, 
16].  Aici îşi însuşeşte repede şi bine limba 
japoneză, desfăşoară o largă și bogată 
activitate de propagandă românească pe 
teritoriul nipon, dar, în acelaşi timp, studiază 
temeinic istoria şi obiceiurile japonezilor 
procurând numeroase obiecte de artă, o mică 
parte dintre ele, donându-le ulterior Muzeului 
Naţional de Artă din Bucureşti.   

Conform celor afirmate chiar de generalul 
Băgulescu, scopul colecţiei de artă era legat 
de: ”Gândul ca şi românii mei, care nu au 
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putut vizita China şi Japonia, să-şi facă o idee 
mai justă asupra manifestaţiilor sufletești, 
culturale şi artistice ale acestor doua naţiuni, 
cu civilizaţie multimilenară…” A strâns 
piesele colecţiei şi cu gândul “de a pune la 
îndemâna tineretului nostru studios, un 
material artistic, prin înființarea unui muzeu 
de artă chino-japoneză, muzeu pe care îl voi 
dărui ţării, fără nici o pretenție”.  [1] Dar a 
pus o singură condiţie.  Aceea de a dona 
statului toate lucrările sale numai dacă se 
construiește, în timp de doi ani, o clădire în 
formă de pagodă în Herastrău, care să 
adăpostească și să fie expusă întreaga sa 
colecție.  Trebuie menționat că fusese expusă 
colecția sa la București, Ateneul Român 1938 
şi 1940.  Din păcate, clădirea nu a fost 
construită, iar Băgulescu, supărat, a 
contramandat donaţia şi a luat lucrările cu el 
în noul periplu în Japonia şi mai deoparte.  
Colecţia strânsă de ataşatul nostru militar în 

Japonia cu piese vechi de sute si mii de ani 
străbătuse peste 12.000 km şi venise în ţară în 
3 vagoane de tren.  Numărul pieselor era de 
2.773, dintre care: 720 tablouri; 12 paravane 
mari; 18 paravane mici; 2.017 gravuri, vase, 
monede, brocarturi, sculpturi în bronz, piatră, 
marmură, fildeş, lemn preţios.   

Fin şi profund cunoscător al civilizaţiei 
japoneze fiindu-i un mare admirator, scrie şi 
publică în 1936 un roman în trei volume 
intitulat "Suflet japonez" în care prezintă în 
mod magistral epoca de onoare, demnitate şi 
înflorire a spiritului nipon din timpul 
Japoniei feudale.  În limba română, cartea a 
apărut mai întâi în facsimil la editura ziarului 
”Universul”, apoi în volum la aceeași editură 
în 1939, pentru ca mult mai târziu să fie 
reeditat în volum la editura Cartega în 
colaborare cu editura Nipponica, în 2004, 
Figura 3.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3.  Coperta romanului în limba română [13]. 
 

Romanul a avut primul volum tradus și 
publicat în limbile engleză și franceză sub 
titlul ”Yamato Damashii: A Romance” de 
Kenkyusha Printing Company în 1938 și în 
limba japoneză sub titlul ”Yamato 
Damashii”de aceeași editură, Kenkyusha 
Printing Company în 1943.  Trilogia bazată pe 
legenda celor patruzeci și șapte de samurai din 
clanul Ako ce devin ronini, a provocat reacţii 
impresionante în Japonia și primeşte premiul 
Academiei de Ştiinţe Nipone pentru „cel mai 
bun roman despre japonezi scris de un străin”, 
până la momentul apariţiei ei.  Tot ca urmare 

a publicării acestei cărţi, a fost, la vremea 
aceea, singurul străin primit în rândurile 
Academiei Naţionale Gishi-Kai a Japoniei și, 
pentru “servicii eminente aduse în relaţiile 
bilaterale”, Împăratul Japoniei, Hirohito, i-a 
decernat în anul 1939 înaltul ordin “Tezaurul 
Sacru”, clasa a III-a.  Este de amintit faptul că 
scriitorul și diplomatul Mihai Epure a spus că 
minunatul roman, ”Şogunul”de James Clavel 
s-ar fi inspirat mult din atmosfera cărţii 
”Suflet japonez” a lui Gheorghe 
Băgulescu.[14] El însuşi este puternic 
îndrăgostit de Japonia, ducând o viaţă dublă, 
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cu o soţie legitimă şi o fetiță în Romania şi cu 
o altă soție nelegitimă şi un băieţel în a doua 
sa patrie, Japonia, Figura 5 [15]. 

În 1939 şi-a dat demisia din armată, în 
semn de protest faţă de instituirea dictaturii 
personale a regelui Carol al II-lea, dar când 
regele a abdicat, a fost reprimit în armată, 
fiind avansat la gradul de general.   

În 1940 a fost ales preşedinte al Asociaţiei 
cavalerilor Ordinului Mihai Viteazul.   

 

 

Figura 5.   
 
A avut câteva conflicte şi cu Mareşalul 

Antonescu (Băgulescu și Antonescu fuseseră 
colegi și la școală, șeful de promoție fiind 
generalul) care, în 1941, îi oferă Ministerul 
Internelor în guvernul său, dar Băgulescu nu 
acceptă.  Se spunea chiar că Băgulescu a fost 
contactat înaintea lui Antonescu pentru a 
prelua șefia statului, după abdicarea regelui în 
1940.  Revine în ţară și, în anul 1941, 
Băgulescu este retrimis ca ministru 
extraordinar şi plenipotenţiar în Japonia, până 
în 1943, când îşi manifestă dezacordul faţă de 
război şi de regimurile totalitare, intrând în 
conflict cu autorităţile japoneze. 

 

3.  Arestarea, exilul și testamentul  

Aflat la mii de kilometri de Europa, în 
misiunea diplomatică a unei ţări aliate într-o 
ţară ce întregea Axa Roma-Berlin-Tokio, 
generalul Băgulescu își exprimă tranşant 
ideile sale antinaziste, fapt ce atrage după sine 

arestarea sa la domiciliu mai întâi în Japonia 
și apoi în China, cu interdicţia de a mai lua 
legătura acolo cu lumea diplomatică, 
mișcările fiindu-i strict supravegheate.   

Publicarea unor articole în 1942, apărute 
mai întâi în presa japoneză, sub forma unei 
lucrări pacifiste intitulată ”Noua religie”, în 
care pacea era noua religie, evident 
”antinaziste, antitotalitare”, moment în care 
jocurile politice la nivel mondial încă nu erau 
făcute, precum și mesajul său către țară 
interceptat de germani, prin care avertiza 
despre intenția lui Hitler și Stalin de a împărți 
Europa, scindând România în două, în 1943, 
la ordinul lui Hitler, Gestapo-ul organizează 
un atentat la viaţa lui Băgulescu, comis chiar 
de unul dintre angajaţii Legaţiei.  Atentatul 
eșuează, generalul Băgulescu scapă cu viaţă, 
fuge în Statele Unite cu ajutorul unor 
diplomaţi elveţieni și apoi se stabileşte în 
Franţa, la Nisa.[1] 

După capitularea Japoniei, romanul 
”Suflet japonez” a fost interzis și în Japonia de 
către americani, iar după venirea la putere a 
regimului comunist în România, generalul 
Băgulescu a fost etichetat drept transfug și 
criminal de război, familia căzând în mizerie 
și uitare.  Colecția sa de artă, impresionantă 
prin valoare și cantitate, a cunoscut un periplu 
sinuos, reflectând întocmai destinul 
colecționarului. 

Îşi continuă activitatea literară în Franța, 
publicând în 1947 cartea sa “Noua religie” în 
două volume, Ediția Vitiano.  De asemenea, 
în 1950 la Paris mai publică ”Race de vipères; 
la vérité devant Dieu et devant les hommes”, 
Éditions M.B.  Pentru meritele sale pe tărâm 
literar, primește marele premiu ”Grand Prix 
de Littérature” pentru trilogia ”Yamato 
Damashii” și este ales membru al Academiei 
de Litere și Arte (Académie des Lettres et des 
Arts) din Paris.  Generalul De Gaulle îi oferă 
azil politic iar în 1950 îl cunoaşte pe primarul 
localităţii Menton, unde va dona 683 stampe 
şi 56 de chimonouri.  Stabilit la Nisa, el 
deschide în acest oraş un muzeu de artă 
japoneză pentru care a fost decorat cu Ordinul 
japonez ”Tezaurul sacru”, clasa a III-a, de 
către împăratul Japoniei și primește titlul de 
"cetăţean de onoare al oraşului Nisa”.[1] 

În 1973 Ministerul Culturii a achiziţionat 
o parte din colecţia generalului Băgulescu și 
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astfel, o mare parte a colecţiei de stampe 
japoneze şi orientale ale Muzeului Naţional de 
Artă din Bucureşti este constituită din 
donaţiile făcute de acesta. 

Pentru o perioadă, înainte să moară, a fost 
prim ministru al românilor din exil, după 
generalul Rădescu. 

Generalul Gheorghe Băgulescu a decedat 
la data de 26 noiembrie 1963, dar diferitele 
surse de informare nu s-au pus de acord 
privind locul morţii acestuia: Nisa sau 
Menton, ambele localităţi fiind în aceeaşi 
provincie franceză.  Demn de remarcat este 
faptul că Primăria din Nisa i-a ridicat 
argeșeanului o statuie pe postamentul căreia a 
fost scris: ”Gheorghe Băgulescu - un 
diplomat, un erou”.[5] 

Ultima sa dorință lăsată și în testament nu 
s-a îndeplinit încă.  "Când timpul va permite, 
rog să fiu transportat la proprietatea mea de 
la Florica, dar numai într-o Românie liberă".  
Iată conținutul testamentului: „Doresc să fiu 
înmormântat în plină lumină, pentru a fi 
aproape de soare.  În uniformă, nu pentru 
spiritul militar, ci pentru că în aceste haine 
sunt impregnate amintiri din țara mea și din 
activitatea mea de a o apăra demn contra 
oricărei aserviri.  Când timpul va permite rog 
să fiu transportat la proprietatea mea de la 
Florica, dar numai într-o Românie liberă.  O 
stelă să fie ridicată lângă mormântul meu în 
memoria celor morți în exil, departe de patria 
lor, de familiile lor, în memoria celor rămași 
în țară, sunt morți în închisori, în lagăre sau 
nedreptățiți.  Am suferit mult în această lume 
pentru adevăr și de aceea nu regret.  Mai 
periculos decât bomba atomică pentru mine 
este demagogia care duce la anarhie, la 
dezechilibrul spiritului sau la dictatură”.[5] 

Este trist că trupul lui Gheorghe 
Băgulescu se află încă într-un cimitir din 
Franţa deşi prin testament a cerut să fie 
înmormântat la proprietatea sa de la Florica, 
astăzi orașul Ștefănești de lângă Pitești, 
reședința județului Argeș. 

Iată ce spune scriitorul și diplomatul 
Mihai Epure în legătură cu fabuloasa colecție 
strânsă cu trudă și migală de ilustrul nostru 
înaintaș, una dintre cele mai reprezentative 

personalități românești ale primei jumătăți a 
secolului al XX-lea: "Este cazul ca 
autoritățile române împreună cu urmașii 
generalului-diplomat să facă demersurile 
necesare pentru a recupera acele comori și a 
le aduce în țara.  Recuperarea și introducerea 
lor în circuitul național, ca și reeditarea 
trilogiei sale ”Suflet japonez”, ar dovedi 
indubitabil generației tinere dimensiunea 
reală și perenă a unuia dintre cei mai 
străluciți soli ai României în îndepărtata 
Japonie." [15] 
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Compozitorul, poetul şi prozatorul Ionel 
Fernic a văzut lumina zilei în 21 mai 1901, în 
vechea reşedinţă domnească şi fosta capitală a 
Ţării Româneşti, oraşul Târgovişte, astăzi 
capitala romanţei.  În casa părintească este 
îndrumat să studieze de mic vioara şi pianul - 
tatăl său, inginerul Teodor Fernic ştia să cânte 
la vioară.  Acesta, din dorinţa de a-i da 
posibilitatea unei temeinice pregătiri 
scolastice, îl înscrie la şcoala primară 
evanghelică din Bucureşti, unde micuţul Ionel 
se adaptează destul de greu, datorită severităţii 
impuse de cancelaria şcolii.  Revine la Liceul 
„Vasile Alecsandri” din Galaţi, continuându-şi 
în particular studiile muzicale cu profesorul de 
pian Teodor Fuchs (instrument, solfegii, 
teorie, armonie).  La terminarea liceului, va 
urma cursurile de artă dramatică la 
Conservatorul din Bucureşti, bucurându-se de 
mare succes încă din anul I.  I se vor da roluri 
mai mici, alături de mari actori ai vremii în 
trupele teatrale conduse de Ion Gigalia şi Ion 
Manolescu.  Dar succesul prematur îl 
nemulţumeşte şi în continuare va studia 
muzica la Conservator renunţând definitiv la 
actorie.  Va avea ca profesor de pian pe Iosif 
Paschil, organist la Catedrala Sf.  Iosif, dirijor 
şi compozitor.  La 18 ani compusese deja două 
romanţe care se mai cântă şi astăzi: „Cruce 
albă de mesteacăn” şi „Ţiganca”.  După stagiul 
militar în Ploieşti, rămâne în oraş timp de un 
deceniu fondând ziarul „Dreptatea Prahovei” 
şi cântând la pian în diverse cinematografe, 
compunând melodii de dans, romanţe şi mici 
cuplete, bucurându-se de mult succes.  
Romanţele compuse atunci au fost cuprinse în 
albumul intitulat “Cele mai noi cântece”.  În 
anul 1930, Fernic se mută la Bucureşti, 
continuându-şi viaţa tumultoasă, făcându-şi 
simţită prezenţa în grădinile şi terasele unor 

restaurante bucureştene cum ar fi Trocadero, 
Gambrinus, Mon Jardin, Carul cu bere, etc., 
unde îi încânta pe clienţi cu acordurile la pian.  
Pe estradele acestor resturante cântau 
orchestrele conduse de Petrică Moţoi, Victor 
Predescu, Jean Marcu, Grigoraş Dinicu şi alţi 
muzicanţi renumiţi ai timpului.  După 
romanţele de succes “Ţiganca”, pe versuri de 
Artur Enăşescu şi „Romanţa celei care minte”, 
pe versuri de Ion Minulescu, trece cu uşurinţă 
la un nou gen muzical, intrat în repertoriul 
orchestral bucureştean prin anii 1910.  Este 
vorba despre tango al cărui precursor in 
Romania este considerat Ionel Fernic.  El dă 
un colorit propriu tangoului argentinian 
sporindu-i cantabilitatea vocală.  Înzestrat cu 
harul rar al muzicalităţii, compune tangouri 
devenite celebre la acea vreme: „Pe boltă când 
apare luna”, „Dar este la fel”, „Iubesc femeia”, 
„Pentru tine am făcut nebunii”, „Minte-mă”, 
toate pe textele personale, piese care după 
mulţi ani încă se mai cântă.Ele au fost preluate 
şi înregistrate pe discuri de remarcabili 
cântăreţi ai timpului, cum ar fi Titi Botez, 
Cristian Vasile, Zavaidoc, Jean Moscopol, etc.  
Numărul lucrărilor compuse nu se cunoaşte 
exact, multe partituri fiind preluate de şefii de 
orchestră şi pierdute în timp.  Temperament 
tumultos, vulcanic, la vârsta de 35 de ani, în 
plină glorie, Ionel Fernic încearcă să se dedice 
pasiunii care l-a obsedat încă din copilărie: 
aviaţia.  Astfel, în anul 1935, se înscrie la 
Şcoala de pilotaj, cu preţul divorţului de 
frumoasa sa soţie Nunuţa Morţun, autoarea 
multor poezii pe versurile cărora a scris 
frumoasele sale romanţe şi tangouri.  În 23 
iulie 1935 primeşte brevetul de pilot, fiind 
numit director al Şcolii de pilotaj.  Urmează 
apoi cursuri de paraşutism. Ulterior, 
înfiinţează Şcoala de paraşutism. Datorită 
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calităţilor sale escepţionale, Asociaţia română 
pentru propagarea aviaţiei, îi conferă înaltul 
ordin Virtuea aeronautică în grad de cavaler.  
Este numit apoi director al aerodromului din 
Cernăuţi, dar din păcate, a îndeplinit această 
funcţie doar pentru o durată scurtă de timp.  
Cel ce ştia să poarte fracul cu aceeaşi 
dezinvoltură ca şi salopeta de zbor, s-a prăbuşit 
la bordul unui avion ce aparţinea companiei 
poloneze LOT, la 23 iulie 1938, în drum spre 
Bucureşti.  Avea 37 de ani.Un destin tragic a 
frânt zborul spre înălţimi al compozitorului 
poet, aviator şi paraşutist iscusit nu în carlinga 
unui avion pilotat de el, ci ca simplu pasager.  
În urma lui Ionel Fernic rămân pentru 
patrimoniul naţional 153 de opusuri – romanţe, 
tangouri şi piese de muzică uşoară – precum şi 
18 prelucrări de folclor.  Succesul romanţelor 
sale se explică prin apelul direct la 
sentimentele cele mai profunde ale omului; ele 
trezesc în sufletele celor care le ascultă emoţii 
vii, fiind atrăgătoare prin îmbinarea perfectă a 
melodiei cu textul.  Iată ce l-a determinat pe 
compozitor să apeleze la poeţi contemporani 
cu el, Ion Minulescu, Cincinat Pavelescu, 
Nicolae Kiriţescu şi alţii.  Dar majoritatea 
romanţelor scrise de el sunt pe versurile 
proprii.  Înzestrat cu o uimitoare imaginaţie, 
Ionel Fernic a demonstrat la vremea sa că 
romanţa noastră, departe de a fi un gen depăşit, 
trăieşte o permanentă tinereţe, împrumută 
mereu o notă contemporană, proprie acestui 
gen muzical, cu o varietate melodică şi 
tematică bogată, de o rară frumuseţe.  Dovada 
cea mai plauzibilă este faptul că romanţe 
precum “Îţi mai aduci aminte, doamnă”, pe 
versurile lui Cincinat Pavelescu, „Cruce albă 
de mesteacăn” şi „Ţiganca”, pe versurile lui 
Artur Enăşescu, „Romanţa celei care minte”, 
pe versuri de Ion Minulescu, „La umbra 
nucului bătrân” pe versuri de Alexandru 
Dinescu, şi altele se cântă şi astăzi şi se vor 
cânta în viitor.  La fel de inspirat ca în muzică, 
Fernic s-a dovedit a fi un poet remarcabil.  
Rămân pentru eternitate romanţele scrise pe 

propriile versuri „Rămâi, o nu pleca, te ador”, 
„Din ochii care au plâns odată”, „Dă-mi 
mâinile să le sărut”, etc.  Ştia să plângă în 
acorduri, iar muzica se revărsa în el fără 
zăgazuri.  A cântat femeia şi a slăvit vinul 
„licoarea de zei adorată”.  Într-o singură zi, a 
reuşit să scrie două melodii: „Adio, doamnă” 
şi „Iubesc femeia”.  Romanţele şi tangourile 
lui Ionel Fernic sunt revărsări lirice pline de 
farmec şi de o reală putere evocatoare, având 
o melodică bogată şi o largă respiraţie lirică, 
ceea ce le face nemuritoare.  Ne rămân 
amintirile unui om de aleasă onestitate, de o 
rară frumuseţe sufletească, precum şi ale unui 
muzician cu mare talent, un melodist 
neîntrecut.   
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PLEDOARIE PENTRU WILSON.  

PREȘEDINTELE WILSON – SOL AL LIBERTĂȚII 
POPOARELOR OPRIMATE DIN EUROPA DE EST 

Prof.univ.dr. Mircea Popa 
 
Intrând în anul Centenarului Marii Uniri, 

numele președintelui american Woodrow 
Wilson (1852-1924) urmează să fie tot mai 
des invocat, întrucât vizunea sa asupra noii 
configurații europene a fost cu bucurie 
îmbrățișată de toate popoarele asuprite din 
centrul și sud-estul european, ducând la un 
proces salutar de cucerire a libertății și 
independeței naționale a acestora.  Cu alte 
cuvinte, numele președintelui american este 
legat organic de acel fenomen istoric de 
formare a statelor naționale, care până atunci 
au fost impedecate de a-și lua destinul în 
propriile mâini.  Datorită intervenției sale în 
spațiul public, prin darea la iveală a celor 14 
puncte devenite celebre, construcția statală 
europeană a cunoscut o nouă reașezare.  A fost 
președintele american care, odată cu intrarea 
Statelor Unite în Primul Război Mondial, a 
încercat să dea și o turnură de democrație 
finalității lui, oferind o șansă primordială 
popoarelor central și est-europene (cehi, 
slovaci, polonezi, români, sârbi, croați, baltici 
etc.), care până atunci n-au putut să-și creeze 
state naționale, dat fiind că au intrat în 
componența unor imperii asupritoare.  Cele 
14 puncte ale actului său de conduită, făcute 
publice în camerele reunite ale Congresului 
american la 8 ianuarie 1918, au devenit un fel 
de Biblie a popoarelor, o chezășie pentru 
constituirea de state naționale pe ruinele 
imperiului austro-ungar, aflat în plin proces 
de disoluție.  În mod paradoxal chiar și 
ungurii, asupritori pentru o parte din aceste 
popoare, au beneficiat de acest principiu 
călăuzitor, întrucât pacea finală, prin tratatul 
de la Trianon, le-a oferit posibilitatea de a-și 
crea un stat național în marginile teritoriului 
național și al frontierelor demografice în care 
erau așezați.  Au stat când sub turci (sub forma 
unui rușinos pașalâc după 1526), când sub 

austrieci, iar încercarea lor absolut 
condamnabilă de a maghiariza cu forța 
națiunile trans-leithane le-a adus calificarea 
de „cel mai reacționar stat european de la acea 
dată” (Scotus Viator).  Principiile wilsoniene 
au fost îmbrățișate cu ardoare de popoarele 
europene care își doreau forme statale proprii, 
mai ales că au fost însoțite de unele adrese 
directe către cei care jinduiau la libertate, 
inclusiv către români.  În urma primirii lui 
Vasile Lucaciu la Casa Albă și a memoriilor 
adresate de românii americani, președintele 
Wilson și secretarul său de stat Robert 
Lansing au exprimat un punct de vedere 
indubitabil în favoarea românilor 
transilvăneni.  La Cleveland, în 1918, s-a creat 
„Liga Națională Romînă din America, ” în 
frunte cu un Comitet din care făceau parte 
Vasile Stoica, Vasile Lucaciu și fiul său 
Epaminonda Lucaciu, organizație care au 
organizat numeroase întruniri și manifestații 
pentru cauza românească, ducând o 
propagandă activă în spațiul american în 
favoarea tratativelor de pace ropuse de 
președintele american.  Marele război 
european, vinovat de moartea atâtor vieți în 
cursul a patru ani de confruntări neîntrerupte, 
trebuia să asigure, în opinia sa, cadrul cel mai 
potrivit pentru o pace durabilă, prin 
eliminarea totală a disputelor teritoriale și a 
ambițiilor ilegitime ale unor agresori 
improvizați, prin punerea pe primul loc a 
principiilor libertății, independenței și 
autonomiei acestora în raport cu imperiile 
care le-a asuprit.  Prin vocea președintelui 
american s-a auzit răspicat în lume principiile 
călăuzitoare ale celei mai înaintate democrații 
mondiale.  America n-a intrat în război pentru 
că ar fi avut ceva cu Germania, cu Austria sau 
cu Ungaria, principalele promotoare ale 
alianței Puterilor Centrale.  Statele Unite au 
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intrat în război, pentru a corecta în Europa 
ceea ce de mult timp a fost considerat 
anacronic, revolut, depășit, expirat, adică 
pentru a sprijini efortul democratic de nouă 
așezare a Europei pe alte baze, așa cum o 
pretindeau principiile înaintate ale secolului al 
XX-lea.  Secolul acesta a fost numit în 
consecință „secolul națiunilor”, și a dus la o 
nouă configurație statală a bătrânului 
continent.  Austria a fost cel dintâi stat care a 
înțeles sensul mesajului wilsonian și ca atare, 
după moartea bătrânului și anchilozatului 
Franz Iosif, urmaul său arhiducele Carol a dat 
un masaj către toate popoarele și națiunile din 
imperiu acodându-le libertatea deplină în ceea 
ce privește viitoarea lor opțiune statală.  A fost 
un act logic și previzibil căruia i-au alăturat 
toate popoarele care au făcut anterior parte din 
acest conglomerat statal hibrid, cu excepția 
maghiarilor care își manifestau intenția de a 
păstra în cadrele țării lor, vechiul principat 
autonom al Transilvaniei, păstrând, evident, 
acea hegemonie condamnabilă pe baza căreia 
introduseseră politica de maghiarizare forțată.  
Punctele programului wilsonian au creat 
cadrul potrivit în care cele mai multe națiuni 
au ales drumul formării de state independente.  
Doar maghiarii, așa cum am arătat, s-au arătat 
a fi sceptici, încercâd să perpetueze 
perpetueze vechile realități arhifeudale 
existente.  În disperare de cauză, ei au apelat 
la două subterfugii condamnabile.  Cea dintâi 
opțiune încerca să perpetueze dualismul prin 
alegerea arhiducelui Iosif, ca un potențial 
simbol habsburgic tradițional, în vederea 
păstrării unui stat național cu infuzie 
austriacă.  Cea de a doua opțiune, găsită în 
situația de criză și degringoladă în care intrase 
administrația statală, s-a dovedt a fi și mai 
nefericită.  Prin ea, ultimii politicieni maghiari 
rămași la cârmă în etapa ultimelor zvîrcoliri 
dinainte expierii definitive, au apelat ca la o 
ultimă amăgire: aceea de a încredința puterea 
politică revoluționarului de carton, fostului 
parlamentar socialist Bela Kun, în ideea că 
bolșevicul roșu din Petrogradul revoluționar, 
Lenin, i-ar putea pune la dispoziție trupe cu 
care să invadeze Transilvania, spre a o păstra 
în chingile unei opresiuni autarhice.  Această 

opțiune, căreia i-a dat credit și premierul 
Karolyi, interesat să-și păstreze moșiile și 
castelul din zona Careiului, s-a dovedit o 
alternativă falimentară, deoarece trupele 
secuilor, care au pornit să bage groază în 
românii din Transilvania prin jafuri și crime 
abominabile, și-au dovedit în curând 
ineficiența în fața armatei române 
atotbiruitoare. 

Intervenția în spațiul european al 
președintelui Statelor Unite a fost de la 
început salutară.  Punctele formulate de el au 
avut manirea să înlăture arbitrariul și 
pretențiile de dominație ale unor popoare cu 
ambiții nefondate, care doreau perpetuarea 
vechiului statu-quou, rezultat din cuceriri și 
asuprire generalizată, în timp ce formulările 
wilsoniene reclamau un alt mod de abordare a 
colaborării dintre națiuni, bazat pe respect 
reciproc, conviețuitre pașnică și egalitatea de 
șanse.Tipul de stat imperialist, cu regim 
despotic, fundamentat pe asupriri, 
condamnări, închisori, lagăre, tabere de 
muncă, colonizări era total dezavuat.  A fost 
și cazul poporului român din Transilvania, 
care, mai ales în anii războiului, a trăit un 
coșmar continuu, în condițiile unei adevărate 
stări de asediu, irespirabile.  Mii de familii au 
luat drumul țării libere de dincolo de munți; în 
timp ce celor rămași li s-a impus condiții cu 
totul infernale, fiind târâți în lagăre, închisori, 
tabere de muncă, în timp ce gospodăriile lor 
au fost călcate, incendiate, distruse, făcând loc 
unor colonizări abuzive.  „După un an de 
război, – scria O.Goga în articolul său Unirea 
tuturor românilor -, în toamna anului 1915, în 
satele românești nu se mai găseau decât 
bătrâni de peste 60 de ani, femei și copii.  Toți 
ceilalți erau pe câmpul de bătaie, parte ca 
combatanți, parte ca muncitori la tranșee.  
Între cei de acasă stăpânea teroarea 
jandarmilor și a spionilor fără număr.  
Familiile celor care trecuseră munții pentru a 
se înrola în armata română erau prigonite, iar 
ei înșiși declarați trădători și averea lor se 
vindea la licitație.” În plus, regimentele 
românești erau întotdeauna trimise în prima 
linie, acolo unde moartea era asigurată.  În 
aceste condiții, principiile wilsoniene au venit 
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ca un baslam peste rană pentru toate națiunile 
aflate sub cnutul maghiar, cunoscut pentru 
intenția lui nebunească de a maghiariza pe toți 
nemaghiarii.  Lichidarea școlilor, suprimarea 
presei, arestările masive, judecățile 
superficiale, condamnările la moarte, au dat 
acestui „draconism turanic”, cum a fost 
caracterizat, aspectul celui mai opresiv regim 
din Europa.  Reprezentanții națiunii române 
au dat publicității Declarația de la Oradea, 
urmată de manifestul Către popoarele lumii, 
în care se salutau principiile wilsoniene, 
evocate cu apăsată subliniere de vorbitorul 
Ștefan Cicio-Pop în cuvântarea sa.  Iată 
formularea: „Momente senine apărură pentru 
neamul românesc atunci când se amestecară 
în război Statele Unite nord-americane și când 
marele Wilson, al doilea Mesia, face legi 
pentru popoarele lumii.” La rândul său, 
președintele PNR, Gheorghe Pop de Băsești, 
declara la aceeași adunare de la Alba Iulia: 
„După dezrobirea noastră din iobăgie a urmat 
altă iobăgie și mai mare, iobăgia sufletelor 
noastre, iar apoi a urmat iobăgia de clasă.  
Astfel, onorată adunare, la locul acesta sfințit 
de sângele marilor noștri martiri, v-ați adunat 
dumneavoastră ca să sfărâmați și cătușele 
robiei noastre spirituale, ale robiei noastre 
seculare și să decidem, ca un popor liber, 
asupra sorții noastre, precum ne-a trimis solia 
marele Wilson, care a fost cel dintâi, care a 
înțeles cum că sfintele învățături ale lui Isus 
Cristos, cum trebuie să se aplice între 
popoare.” Și Vasile Goldiș, în raportul său de 
la Alba Iulia, a adus în discuție ideile 
libertății, progresului și independenței 
popoarelor, trimițând în chip direct la sursa 
primară: „Ideile acestea le-a copt istoria și 
apostolul care le vestește este Wilson.” 

Toate aceste frumoase epitete caracte-
rizante, care îl aseamănau pe W.Wilson cu 
Mesia, sau cu „apostolul dezrobirii noastre”, 
au făcut din președintele Wilson un crainic al 
libertății popoarelor, faima sa pătrunzând în 
chip semnificativ în întreg arealul central și 
sud-european, printr-o campanie de presă 
ridicată la cele mai înalte cote.  Aproape n-a 
fost publicație cât de cât importantă care să nu 
fi făcut referiri la salutarele intervenții 

wilsoniene de a restructura sistemul de putere 
european, de a-l așeza pe cele mai moderne 
baze.  Vom încerca în cele ce urmează să 
oferim un mic florilegiu din mulțimea 
articolelor de presă care i-au fost închinate, 
spre a ne face o imagine cât mai aproape de 
adevăr despre modul în care aceste puncte 
wilsoniene au constituit motorul efortului 
material și spiritual al fostelor popoare 
asuprite în încercarea lor de desprindere de 
trecutul tenebros.  Vom fi călăuziți în această 
întreprindere de lucrarea lui Charles 
Zorgbibe, Wilson.  Un cruciat la Casa Albă 
(ed.  Fundația Europeană Titulescu, Bucu-
rești, 2003, trad.  din lb.  franceză de Daniela 
Borceanu).  Ales ca președinte pe listele 
Partidului Democrat în alegerile din 1912, 
profesorul de la Princeton, Woodrow Wilson, 
a fost un vizionar care nu s-a mărginit doar a 
da națiunii sale o serie de legi democratice, ci 
s-a implicat cu magnimică adrență la 
schimbări și sugestii care priveau situația 
globală a stării politice a neamurilor.  Mai 
întâi a considerat că e cazul să ajute Europa 
spre a-și implementa principiile democratice 
de guvernare, propunând totodată să se 
renunțe la confruntările militariste, soldate cu 
măcelărirea unor mari mase de oameni, cu 
distrugeri masive de bunuri materiale și 
spirituale, cu eludarea drepturile omului și cu 
introducerea arbirariului și inegalității.  A 
propus, în consecință, beligeranților să treacă 
într-n timp cât mai scurt la tratative de pace, 
pentru a pune capăt acestui istovitor carnagiu.  
Așa, de pildă, ziarul „Unirea” din Blaj publica 
în nr.  4 din 1917 Adresa lui Wilson către 
Senat în chestia păcii, atrticol comentat și în 
„Gazeta Transilvaniei” în nr.  6/1917 din 
17/30 ianuarie 1917.  Ziarul blăjean relua 
problema în nr.5/191, pe tema În jurul 
aporturilor de pace ale lui Wilson, ocazie cu 
care erau luate în discuție principiile pentru 
formarea de noi state naționale.  Intervențiile 
publice ale președintelui american au fost 
repede receptate și comentate și de către presa 
română.  Este și cazul ziarului „Izbânda” de la 
Iași, care se număra printre puținele organe de 
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presă ce mai apăreau în cursul anului 1918, și 
care comenta aproape număr de număr fiecare 
nouă intervenție și declarație a președintrelui 
american.  Interesul cu care acest ziar 
urmărește prestația gândirii ideologice a 
președintelui american este de-a dreptul 
impresionantă, subliniindu-se cu salutară 
bucurie insistența acestuia asupra unor 
probleme capitale pentru situația din Europa, 
deoarece Statele Unite au simțot de la început 
datoria „în nădejdea mare și onorabilă ca 
aceea în toată ființa și faptele i să arate 
omenimii calea spre libertate.” În scrisoarea 
adresată senatului american, președintele 
Wilson se simte dator să itinereze obligația 
democrației americane de a ajuta peste tot în 
lume la progresul general.  Acest lucru se face 
cu un interes sporit, deoarece președintele 
american are capacitatea de a se adresa în 
intervențiile sale în mod particular pe rând 
principalelor țări participante la război, cum 
ar fi Germania și Austro-Ungaria.  Iată, de 
pildă, câteva dintre aceste texte comentate de 
„Gazeta poporului” de la Sibiu, cum ar fi 
Cuvântul de laudă al lui Wilson 
(nr.22/1918), O nouă vorbire a lui Wilson 
(nr.24/1918), Cuvântul lui Wilson către 
francezi (nr.n24), De vorbă cu Wilson despre 
pace.  Ce a răspuns Wilson Austro-Ungariei 
(nr.43/1918), Wilson și românii (nr.  
44/1918) etc., Cum mângîie Wilson pe ruși 
(nr.  11/1918). 

In set de idei dintre cele mai înaintate 
poate fi descifrat în Solia lui Wilson către 
Senat, publicată și comentată în „Gazeta 
Transilvaiei” din februarie 1918.  Acolo 
Wilson reitera câteva din principiile pe care să 
se întemeieze viitoarea construcție europeană.  
Cel dintâi dintre acestea privea egalitatea 
dintre state, asupra căreia stăruie de mai multe 
ori: „Egalitatea națiunilor, pe care trebuie 
întemeiată pacea, dacă dorim să fie durabilă, 
trebuie să fie o egalitate de drepturi.” Și mai 
departe: „O pace care nu recunoaște și nu 
acceptă acest principiu, va fi necondiționat 
răsturnată.  Ea nu va fi întemeiată pe 
înclinațiunile ori pe convingerile omenimei.  

Fermentul spiritului popoarelor întregi va fi 
îndreptat contra ei.  ” Egalitatea de drepturi el 
o corelează cu libertatea de mișcare, deoarece 
„nicio națiune nu trebuie să fie ținută departe 
de accesul liber la căile deschise ale 
comerțului lumesc.” O altă condiție a libertății 
națiunilor trebuie să izvorască din discuția 
liberă și sinceră dintre statele vecine și 
partenerii de afaceri, pe motiv că „legătura 
neîntreruptă între popor și popor este o parte 
esențială a păcii și a procesului de 
dezvoltare.” Promovarea egalității dintre 
popoare trebuie să ducă la alianțe corecte, pe 
baze de respect reciproc, deoarece „într-un 
sistem de puteri nu există alianțe încurcate”.  
Toate aceste principii izvorăsc din statutul de 
independendență și libertate al popoarelor, 
căci „și cel mic și cel mare are voie liberă a-și 
determina însuși forma de guvernământ și 
mersul său de dezvoltare neîmpiedecat, 
neamenințat și neînfricat.” Sunt norme de 
existență de o valoare teoretică și practică de-
a dreptul revoluționare. 

 Acest set de principii au făcut o bună 
impresie gânditorilor înaintați din Europa și în 
au reprezentat o adevărată gură de oxigen 
pentru fostele popoare asuprite care tocmai 
atunci căutau căile cele mai propice pentru 
eliberare și organizare, unele dintre ele fiind 
prinse încă în conflagrația mondială.  Dându-
și seama de valoarea acestor norme 
directoare, Wilson a revenit în curând asupra 
propunerilor sale pentru conducătorii statelor 
europene și le-a dat o sinteză fericită într-un 
număr de 14 puncte cu valoare orientativă, pe 
care le face cunoscute pe căile presei în toate 
statele lumii, unde vor fi copios comentate și 
discutate.  Potrivit viziunii sale lumea ar 
trebui să intre într-o nouă etapă de abordare și 
de definire a relațiilor reciproce, înlăturând pe 
cât posibil confruntările armate spre a le 
înlocui cu tratate și cu înțelegeri reciproce, 
introducând cu precădere o etapă a păcii, 
conlucrării și progresului, sugerând chiar o 
reducere și un control al înarmărilor.  
Înțelegerile nu mai trebuie să fie secrete, 
ascunse, acoperind „lipsa de onestitate” și 
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ascunzișurile dubioase.  În acest scop trebuia 
pornit de la câteva principii generale care să 
asigure libertatea absolută a navigației pe 
mări, fiecare țară restrângându-și autoritatea 
doar asupra apelor teritoriale.  Ca un corolar 
al circulație libere pe mările și oceanelor lumii 
trebuie să funcționeze și un sistem mai liber 
de condiții comerciale și de bariere 
economice, care să permită un flux cât mai 
mobil al schimburilor de mărfuri dintre state.  
Deshiderea spre colaborare trebuia să fie 
urmată și de o etapă de reducere a 
armamentelor „până la nivelul minim necesar 
menținerii securității interne”, astfel că 
preocuparea statelor să nu fie aceea orientată 
spre expansiune teritorială, ci spre exploatarea 
propriilor resurse ale subsolului, lucru care ar 
duce la o dezvoltare intensivă și nu expansivă.  
În acest sens el recomandă chiar o revizuire a 
stadiului ocupărilor coloniale, care să aibă în 
vedre și „interesul populațiior cât și justețea 
revendicărilor”.  Dacă primele 5 puncte aveau 
un caracter general, vizând un ansamblu de 
măsuri în care puteau fi regăsite interesele 
întregii comunități de state, începând cu 
punctul 6, el va introduce o serie de prevederi 
cu trimitere la aspecte punctuale ale stării 
particulare ale principalelor state aflate încă în 
situația de război, astfel ca la masa păcii se se 
facă cât mai mare dreptate.  O primă aserțiune 
se referea la Rusia și la schimbările prin care 
a trecut aceasta, țară care trebuia scoasă de sub 
regimul cazon de „jandarm al popoarelor”, 
dar și de sub domnia bolșvismului, cu 
recomandarea ca problemele globale ale 
țărilor europene să rămână în atenția Societății 
Națiunilor, „garantând poporului rus libera 
determinare și alegere a propriilor instituții”.  
Urma la rând Belgia, stat care trebuia 
recunoscut și lăsat să se manifeste prin 
„restituirea tuturor drepturilor sale”.  În mod 
neîndoios Franța era privită și judecată prin 
prisma pierderilor sale teritoriale din timpul 
războiului cu Germania din 1870, prevăzând 
la punctul 8, o recomandare la reintrare în 
normalitate și o reîntregire a teritoriilor 
pierdute la 1870-1871, respectiv a Alsaciei și 

Lorenei „pierderi care au rănit pacea lumii 
timp de aproape cincizeci de ani.” Și pentru 
Italia, țară de curând unificată, Wilson are un 
cuvânt greu de spus, cerând „rectificarea 
frontierelor sale în lumina drepturilor acestei 
țări” (punctul 9).  La punctul 1o se avea în 
vedere situația Austro-Ungariei, căreia i se 
recomanda ferm să asigure „dezvoltării 
autonome a popoarelor”, care să fie primite cu 
drepturi egale „în concertul națiunilor”, ceea 
ce însemna de fapt disoluția ei.  La punctul 11 
se făcea aluzie și la țara noastră, așa că voi 
reproduce în întregime formularea sa: 
„Retragerea / armatelor austro-ungare –n.n./ 
din România, Serbia și Muntenegru, acestea 
urmând să reintre în posesia teritoriilor 
eliberate (...), respectarea independenței 
politice și economice, precum și a integrității 
teritoriale a popoarelor balcanice, cu care 
trebuie să se dezvolte relații de prietenie, 
potrivit principiilor naționalității stabilite de 
istorie.” Prin acest punct, Wilson voia să 
sugereze nevoia încetării războiului din zonă, 
retragerea dominației habsburgice, spre a lăsa 
curs liber pentru dezvoltarea independentă și 
suverană a statelor, înlocuind politica de 
cucerire și de expansiune cu „relații de 
prietenie”, asigurând pentru toate popoarele 
din fosta sferă austriacă posibilități proprii de 
dezvoltare și de prosperare.  Următorul punct 
privea Turcia, care trebuia să asigure statutul 
de liberă trecere prin Dardanele, statut care să 
fie garantat de forțe internaționale, 
recomandând să-și restrângă pretențiile la 
propriile hotare, în așa fel ca să permită 
„dezvoltarea autonomă a principiilor care nu 
sunt turcești”.  Următorul punct, 13 privea 
formarea statului polonez, care trebuia să fie 
lăsat să se manifeste liber în „teritoriile 
locuite”, asigurându-i-se totodată și acces la 
mare, dar și „independența sa politică și 
economic, precum și integritatea teritorială”.  
Era o prevedere absolut meritorie, căci statul 
polonez fusese în mai multe rânduri desfințat 
și împărțit între puteri europene expan-
sioniste, care trebuiau să-și restrângă 
preocupările doar la propriile teritorii.  
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Punctul ultim prevedea, așa cum era și firesc, 
și anumite garanții că aceste schimbări nu vor 
fi anulate, ci vor avea asigurate pe viitor 
dezvoltarea lor firească.  Garanția acestora 
trebuia să fie fundamentată pe „constituirea 
unei asociații a națiunilor”, lucru care s-a și 
întâmplat prin înființarea Societatății 
Națiunilor, unde România a jucat un rol 
însemnat prin Nicolae Titulescu, considerat 
un mare jurist al veacului. 

Cele 14 puncte diriguitoare ale lui Wilson 
au fost foarte bine primate de români, fiind 
reproduce și comentate favorabil de toate 
ziarele timpului.  Excepție de la acestă poziție 
a făcut „Gazeta Trnasilvaniei”, încăpută în 
acel moment pe mâna unui gazetar trădător, 
Arseniu Vlaicu, cel care a condus ani de zile 
ziarul filomaghiar „Deșteptarea”.  Foia 
brașoveană ajunsese prin intermediul lui o 
simplă fițuică aservită guvernului Tisza și a 
acolitului acestuia, mitropolitul Mangra, care 
au acuzat acolo atât participarea României la 
alianța cu Antanta (vezi articolul lui Vasile 
Mangra, Antanta-pacostea românis-mului, 
nr.29/1917), cât și linia politică Goga-
Lucaciu, acuzată că „ea nu reprezenta poporul 
românesc din Ungaria, nu exprimă 
sentimentele și convingerile poporului nostru, 
nu întrupează idealul Ardealului”, nr.  
10/1917).  În rest, întreaga presă românească 
a făcut propunerilor wilsoniene o mare 
popularitate, subliniind caracterul lor 
progresist, înaintat.  Era vorba de a lansa în 
spațiul public noi norme de conviețuire dintre 
state, cu referiri la o adevărată doctrină a păcii 
și războiului, la o știință a tratatelor, a 
introducerii unui alt mod de rezolvare al 
conflictelor dintre satate.  Unul dintre tinerii 
jurnaliști de atunci, Radu Dragnea, saluta în 
revista „Luceafărul” din 1919 ideile 
Wilsoniene ca e o „ideologie” a noului, ca pe 
un corolar al libertății.  Era prin urmare firesc, 
ca toate actele emanate în sistemul public de 
fruntașii politici ai românilor, ardeleni în 
primul rând, să se bazeze pe noua concepție 
wilsoniană despre pace și război, despre 
granițe și principiile naționalității.   

Odată ce a făcut publice cele 14 puncte ale 
sale, oamenii politici români au primit noi 
încurajări în lupta lor pentru susținerea cauzei 
românești.  Majoritatea documentelor de 
presă care apar nu mai pot face abstracție de 
punctele de vedere wilsoniene, întrucât ele 
furnizau argumente dintre cele mai 
peremptorii pentru etapele care trebuie urmate 
de către fiecare popor în parte în drumul lor 
spre câștigarea libertății, independenței și 
autonomiei teritoriale.  Membrii Comitetului 
executiv al PNR, întruniți la Oradea la 12 
octombrie 1918, în comunicatul pe care îl dă 
publicității „Gazeta poporului” afirma că 
oamenii politici întruniți acolo „au cercetat cu 
de-amănuntul situația și mersul lucrurilor, în 
urma ofertului de pace făcut de monarhia 
noastră către Wilson, pe temeiul celor 14 
puncte cunoscute” a luat măsura ca deputatul 
Al.Vaida Voevod să anunțe în parlamentul 
din Budapesta hotărârea ca românii să se 
retragă din acest organism, întrucît nu-i mai 
reprezintă.  Punctele de vedere ale lui Wilson 
fac apoi obiectul unei noi abordări de către 
Vasile Goldiș în cadrul interviului pe care i-l 
solicită unul dintre redactorii ziarului „Aradi 
Hirlap”.  La întrebarea acestuia că despre 
români nu s-ar face trimitere directă în aceste 
puncte, Vasile Goldiș ripostează cu o lămurire 
cât se poate de firească: „La această întrebare 
este un singur răspuns.  Wilson nu se referă la 
români din aceleași motive pentru care nu face 
mențiuni despre poloni și italieni.  Fiecare om 
lucid va înțelege adevărul.  Numai cei cu 
gânduri infantile mai pot crede, când noua 
concepție despre lume asigură pentru toate 
popoarele monarhiei dreptul de auto-
determinare că în cazul românilor se va face 
excepțiee, urmând ca aceștia și pe mai departe 
să fie lăsați sub pretinsa grijă paternă a 
patrioților de ocazie.  Discursurile și scrierile 
lui Wilson numai aceia nu le înțeleg, care se 
gândesc în mod obscur.  Răspunsul de acum 
al președintelui este absolut clar.  Președintele 
nu mai este în situația să recunoască ca bază a 
păcii numai pura autonomie a popoarelor, el 
este nevoit a avea în vedere că popoarele 



94 │ARA Journal of Arts and Culture, nr 2 (2019) 

înșile trebuie să decidă asupra soartei lor.  
Aceasta este sancționarea necondiționată a 
dreptului la autodetermiare.  Președintele 
Wilson într-adevăr s-a abătut de la cele 14 
punct din 8 ianuarie, dar o astfel de declarație 
nu se face pentru prima dată.  În răspunsul dat 
monarhiei și în discursul său adresat 
congresului se găsește următorul pasaj: 
„Rădăcina acestui război rezidă în lipsa de 
drepturi a națiunilor și raselor mici, în care 
lipsește unitatea și puterea ca să realizeze 
cerințele lor în problema apartenenței lor 
statale și în privința organizării independenței, 
a vieții lor politice.” La fel, în acest discurs a 
declarat Wilson că „asemenea probleme 
teritoriale, pe care le-a ridicat războiul, 
trebuiesc rezolvate în interesul și în favoarea 
populației respective.” Desigur că aceste 
declarații se referă nu numai la cele 2 milioane 
de slovaci, sau 1, 8 miloane de croați, ci se 
referă și la cele 3, 5 miloane de români.” (Apud 
Aexadru Roz, Consiliul Național Român 
Central și gărzile naționale române din Arad, 
1918, Cluj-Napoca, Dacia, 1993, p.  113). 

E de remarcat cât de repede și cât de promt 
receptează Vasile Goldiș ideile wilsoniene, cât 
de repede și cât de promt știe să le prindă esența 
înnoitoare, să le folosească în lămurirea 
problemelor litigioase cu maghiarii.  Este 
cunoscut faptul că dintre toți fruntașii politici 
români el avea cunoștințele filosofice și 
sociologice cele mai temeinice, că nu de puțin 
ori, punctele sale de vedere se sprijineau pe o 
seamă de gânditori și sociologi europeni, ale 
căror lucrări le citează nu de puține ori.  Ideile 
despre națiune și naționalitate, despre libertatea 
și drepturile popoarelor, despre auto-
determinare, se constituie în cazul său într-un 
ansamblu de reguli, teorii, directive, care pot 
călăuzi pașii oamenilor politici atunci când 
sunt chemați să hotărască în numele națiunilor 
și popoarelor lor, în așa fel ca să nu se mai facă 
greșeli și să nu existe interpretări ambigui. 

Cartea citată adună sub aceleași coperți 
cele mai multe dintre documentele esențiale 
pe care le-au elaborat în 1918 gândirea 
politică wilsoniană stâd la baza argumentelor 

folosite de îndrumătorii noștri politici.  
Trimiterea la ideile lui Wilson figurează și în 
cuprinsul celui dintâi manifest Către națiunea 
română, elaborat la Arad la 20 octombrie/ 2 
noiembrie 1918, în care se spunea: „Frați și 
soldați români fiți cu răbdare! Fiți cu atragere 
și iubire către neamul vostru, care în zilele 
acestea a întrat în rândul națiunilor libere, fiți 
mari la suflet în ceasurile acestea grele ale 
anarhiei și vă arătați demni de încrederea și 
sprijinul anticipat de națiunile mari culte, fiți 
demni de iubirea dezinteresată a celui mai 
mare om de astzi, al președintelui republicii 
americane, Wilson, care ca al doilea Mesia, a 
dus la învingere ideea că fiecare popor și 
fiecare individ să fie îndreptățit și stăpân per 
soarta sa.” (Ibidem, p.  127).  Acest titlu de „al 
doilea Mesia” este preluat și de ziarul 
„Renașterea română” care anunță încă de la 3 
noiembrie dorința șirienilor de a se uni cu 
frații lor din România, în așa fel încât „să fie 
demi de încredere ca în ziua care ne recâștigă 
libertatea” să păstrăm „ordinea cea mai 
exemplară”(Ibidem, p.  171).  Referirea la 
principiile de adevăr și respect reciproc 
proclamate de Wilson sunt făcute și în Nota 
ultimativă trimisă de CNRC către Comitetul 
Național maghiar la 9 noiembrie 1918, pentru 
a accepta ca românii aflați în satele controlate 
de ei să li se acorde dreptul „la împreună 
lucrare cu autoritățile publice” și „exercitar e 
dreptului de liberă dispozițiune asupra sorții 
noastre”, mod de comortament civilizat „față 
cu toate celelalte popoare aflătoare pe 
teritoriul de sub întrebare / în sensul/ că vom 
respecta din partea noastră principiile lui 
Wilson” (Ibidem, p.177).   

Interesul și îngrijorarea cu care presa 
maghiară urmărește evenimentele și 
declarațiile cele mai recente ale lui Wilson se 
certifică și în comentariul poziției românești 
pe care încearcă s-o descifreze dr.  Varjassy, 
primarul maghiar al Aradului, într-o 
intervenție din „Aradi Hirlap” din 10 
noiembrie 1918, făcând reeferire la răspunsul 
pe care Wilson l-a dat reprezentantului român 
laWashington, potrivit căreia „România are 
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pretenții la teritoriile de limbă română din 
Ungaria, care potrivit constatării noastre se 
întind până la Chitighaz.” Precizând în mod 
obiectiv faptul potrivit căruia „Comitetul care 
reprezintă cauza națiunii române din Ungaria, 
după cum se știe a decis deja că soarta 
românilor din Ardeal și în general din Ungaria 
să o decidă numai adunarea națională”.  
Reluându-și declarația, el avea să precizeze că 
„ideile și străduințele națiunii române din 
Ungaria care s-au ridicat în legătură cu pacea 
bazată pe punctele wilsoniene, nimeni nu 
poate să aibă dubii că administrația județului 
trebuie să ajungă în mâna românilor” (Ibidem, 
p.  182).  Nu peste multă vreme au avut loc la 
Arad tratativele cu trimișii guvernului de la 
Budapseta în frunte cu Jaszi Oszkar, iar 
Goldiș chestionat în legătură cu granițele 
viitorului stat român, a făcut următoarele 
precizări la 1o noiembrie 1918: „Principiile 
lui Wilson trebuie să se realizeze.  Tot ce-i de-
o limbă trebuie să fie la un loc.  De aceea nota 
lui Wilson o înțeleg așa că Ardealul se desface 
de Ungaria.  E și lucru firesc, câtă vreme 
românii sunt în majoritate în Ardeal.  Au 
trecut vremurile când minoritatea a putut 
stăpâni mase mari de popoare.  Câteva sute de 
oameni cu privilegii au expropriat în Ungaria 
drepturile milioanelor.  S-au schimbat 
lucrurile.  De aici înainte marea majoritate a 
poporului se va guverna pe sine și pe 
minoritatea cu care conviețuiește.  Așa e logic 
și just.  Pământul unde locuiesc românii în 
majoritate e pământ românesc și fiindcă 
Ardealul e astfel de teritor, e firesc să apară 
României, dar nu numai Ardealul ci și toate 
teritoriile Ungariei unde românii sunt în 
majoritate.” Și mai departe: „Națiunile vor 
trăi și lucra ca indivizi ai unui stat uriaș și 
precum azi libertatea singuratecilor cetățeni e 
prețioasă, în urma cătușelor stânjenitoare ce și 
le-au pus ei înșiși, astfel în marele stat 
universal, singuratecele națiuni vor fi atari 
indivizi, care sunt datori să viețuiască după 
legile marii comunități a națiunilor.  Acest 
fapt va fi începutul păcii veșnice.  Conferința 
de pace are menirea să creeze această ordine 

ideală pe pământ.” (Ibid., p.  186-187). 
Cuvinte mai frumoase despre modul în 

care V.Goldiș gândea lumea viitoare nu pot fi 
întâlnite la altcineva din anturajul său din acel 
moment.  Doctrinarul ideii naționale și 
arhitectul unirii de la Alba Iulia are chiar o 
credință puțin prea idealistă atunci când crede 
că pe viitor nu vor mai avea loc fricțiuni, și 
crede apoi că și cei din comisia de pace vor da 
românilor toate teritoriile în care li se vorbea 
limba, ceea ce nu s-a întâmplat.  O altă notă 
din „Românul”, din 1o noiembrie 1918, 
sublinia că privitor la administrație lucrurile 
se vor schimba pe viitor prin resppectarea 
principiilor wilsoniene: „Oricum se vor 
realiza aspirațiunile națiunei române din 
Ungaria la pacea, ce se va face pe baza 
punctelor lui Wilson, nu mai poate fi nicio 
îndoială că administrația comitatului va trebui 
să treacă în mâinile românilor.” (Ibid., p.188).   

Ideile wilsoniene vor deveni de acum 
înainte un bun comun pentru toți actanții 
români care vor conduce în acel moment 
destinele poporului român.  Este astfel de 
salutat că unul dintre manifestele emanate de 
comandantul gărzilor române din Arad, 
preotul Vasile Debu, începe atât de strălucit și 
de înălțător cu aluzia la marile schimbări 
conceptuale aduse de cele mai nnoi idei 
înaintate ale veacului.  Iată dovada: „Frați 
preoți! Ceasul reînvierii neeamului a sunat.  
Zorile mândre se refectă măreț pe întreg 
orizontul neamului românesc.  Solia 
îmbucurătoare triisă de președintele Statelor 
Unite, Wilson, prin care se reccunosc toate 
aspirațiile noastre ca popor liber și 
independent, a umplut de firească bucurie 
orice inimă românească.  Lanțurile grele, cu 
care asupritorii de veacuri au încătușat mîinile 
și picioarele noastre, au căzut suvraja 
înțeleptelor vorbe alelui Wilson, căruia toată 
lumea, dar mai ales noi românii, îi trimitem 
omagii de sinceră mulțuită și 
recunoștință.”(Ibidem, p.  198).  Aceste idei 
novatoare au condus hotărârile delegației 
române și la întâlnirea cu delegația maghiară 
condusă de Jaszi la Arad, când guvernul 
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maghiar a încercat o ultimă stragemă de 
lămurire a românilor de a rîmâne într-o 
federație cu maghiarii.  Or, comunicatul 
elaborat de grupul de români prezenți la 
tratative a fost deosebit de tranșant și lipsit de 
echivoc, afirmând: „Națiunea română 
recunoaște competența congresului de pace la 
fixarea limitelor definitive ale teritoriilor 
reclamate de această națiue pentru statul său 
propriu, precum ia asupra sa obligamentul că 
față de celelalte popoare locuitoare pe acest 
teritor va respecta principiile wilsoniene și e 
gata să asigure pentru fiecare popor 
condițiunile liberei dezvoltări naționale.” 
(Ibid., p.212).  Toate manifestele și apelurile 
noilor orgaanisme de conduccre înființate de 
români se vor sprijini pe acest tip de declarații, 
protestând, de exemplu, împotriva acuzației 
de antisemitism, aruncată în spațiul public de 
„Aradi Hirlap”, când Iuliu Maniu, Șt.Cicio 
Pop, și V.Goldiș ies public cu o replică de 
mare efact, declarând cu temeinicie: „Noi îi 
considerăm pe evrei la fel de frați, ca pe toate 
celelalte popoare civilizate.de altfel, noi 
dezaprobăm orice declarație care ar ațâța sau 
ar inteți scânteeia urii confesionale sau 
naționale.”(Ibid., p.  245).  Același lucru îl 
confirmă și aserțiunile lor privitoare la 
maghiari:: „Românii nu trebuie să respingă 
din această cauză comunitatea cu ungurii, 
deoarece ea nu poate fi în nici un fel 
dăunătoare naționalismului nostru.  Noi nici 
nu vrem ca ungurii să se transforme în români, 
iar de un proces invers nu trebuie să ne fie 
teamă, românii nu vor deveni niciodată 
unguri.  Românii și-au putut păstra ființa 
națională secole de-a rândul și în timpurile 
când ei erau împiedecați să și-o afirme.  De 
aceea nu ne este teamă că ei ar putea, de acum 
înainte, ca să devină unguri.” (Ibid., p.248).  
Cu noi precizări vine Vasile Goldiș în 
manifestul aresat confraților maghiari la 20 
noiembrie 1918, prin intermediul ziarului 
arădan „Aradi Hirlap”, când respinge 
șovinismul deopotrivă cu imperialismul, 
specificând: „Eu găsesc cât se poate de natural 
ca un popor plin de demnitate să nu mai vrea 

să sufere robia – cum noi (ungurii –n.n.) nu 
am tolera-o față de Austria.  Întreaga mea 
convinngere sociologică s-ar revolta la gândul 
că vreuna din naționalități să trăiască în 
dependență și servitute față de Ungaria.” 
(Ibid., p.  278).   

După cum se poate vedea, fondul 
doctrinar al ideilor wilsoniene poate fi resimțit 
peste tot în țesătura intimă a frazelor și a 
modului de a gândi al fruntașilor politici 
români.  Wilson i-a ajutat să se regăsească pe 
sine și să-și înțeleagă mai bine rostul și 
menirea în spațiul național în care s-au 
manifestat de veacuri.  E un moment de 
cotitură pe care abia acum a putut fi exprimat 
cum trebuie, la înalții parametri ai gândirii 
liberale moderne. Aportul doctrinar wilsonian 
a contribuit din plin la clarificarea pozițiilor și 
atitudinilor elitelor românești conducătoare, 
la așezarea lor de partea progresului și a 
toleranței și respectului reciproc, la 
fundamentarea unei concepții moderne, 
înaintate, despre rolul statului și al 
administrației în viața popoarelor. Or, V. 
Goldiș și companionii săi au dovedit, odată în 
plus, că au fost la înălțimea cerințelor 
momentului istoric pe care l-au traversat. 
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ROMANIA SI BASARABIA—O SUTA DE ANI DE 

FRAMANTARI 
Prof. Dr. Nicholas Dima, USA. 

Basarabia si Bucovina raman marea 
problema etnico-teitoriala nerezolvata a 
Romaniei.  Reunirea cu tara a pamantului 
stramosesc dintre Prut si Nistru ne preocupa 
pe multi dintre noi, dar ar trebui sa-i preocupe 
si pe liderii tarii.  Reintregirea reprezinta o 
prioritate nationala.  La nivel personal, 
intelectualii constienti afirma si reafirma prin 
cercetari, conferinte si luari de pozitii, ceace 
nu poate fi nici uitat si nici abandonat.  Daca 
azi renuntam la ideia reunficarii, maine, 
Romanii Basarabeni si Bucovineni vor 
impartasi soarta Macedo-Romanilor de la sud 
de Dunare.  Ori chiar mai rau; in numele unui 
internationalism fals, ne putem trezi cu o 
entitate statala straina in mijlocul tarii.   

Istoria tritoriului de peste Prut este de 
acuma bine cunoscuta.  Ea a fost rezumata clar 
si concis in rezolutia Senatului American Nr.  
148 din 11 iunie 1991.  Voi reveni asupra 
acestei importante rezolutii pentru ca ea trebuia 
sa dea de gandit conducerii post-ceausiste si in 
egala masura conducerii de azi a tarii… 

De-a lungul ultimilor 200 de ani Rusia si 
fosta Uniune Sovietica au incalcat de repetate 
ori si in mod brutal teritoriul tarii si au cauzat 
avarii si suferinte de neimaginat.  In urma cu 
100 de ani, Basarabia si Bucovina s-au reunit 
cu tara, dar Moscova ne-au invadat si sfartecat 
din nou in 1940 si 1944.  Au urmat sute de mii 
de arestari, deportari si executii sumare pe 
care le-am mentionat in ultima mea carte 
intitulata Marturii dedicate Eroilor si 
Martirilor nostri.  Informatiile pentru 
capitolul Basarabia, Bucovina si Siberia le-
am cules din diferite carti publicate in tara 
dupa 1989, dar si din unele documente aparute 
anterior in occident. 

Intre sursele consultate in America si 
citate in cartea Bessarabia and Bukovina, 
publicata in 1982, am citat si cartea Basarabia 
Dezrobita care a aparut in tara in timpul 
razboiului.  Acea carte m-a cutremurat prin 
fotografiile ei.  In acelasi timp m-a indispus 
deoarece cartea, pe care am gasit-o in 

biblioteca Departamentului de Stat dupa 
aproape patru decenii de la publicarea ei, 
avea foile netaiate.  (Pentru cei care nu stiu, 
in trecut multe carti erau disitribuite cu foile 
de hartie unite intre ele.  Primul cititor le 
despartea atent cu un cutit).  Nimeni de la 
Departamentul de Stat nu catadicsise sa o 
deschida! Cu asemenea ‘specialisti’ s-a decis 
soarta Basarabiei dupa razboi.  Si pentru ca 
am ajuns aici, precizez ca atitudinea ambigua 
a Americii rezulta din faptul ca senatul nu a 
ratificat nici odata reunirea Basarabiei cu 
tara.  Motivele amanarii ratificarii s-au 
datorat luptelor de culise si intereselor 
triviale dintre partide. 

Redau in continuare cateva fragmente ale 
unor recenzii si comentarii incluse in cartea 
Marturii, si sper sa-i readuc la realitate pe unii 
romani care si-au uitat trecutul si confratii de 
peste Prut.  Incep cu cartea In Gura Foametei 
scrisa de Alexei Vakulovski.  Autorul ne ofera 
o serie de marturii ale supravietuitorilor din 
satul Antonesti.  Acei suspravietuitori, acele 
fiinte umane, erau in varsta de 6 pana la 14 ani 
in timpul foametei din 1946-1947. Trebue 
precizat de la inceput insa un lucru important 
pentru ca nu reiese din lectura marturiilor.  
Taranii ramasi la sate in Basarabia in 1944 
erau cu precadere oameni saraci si cu putina 
stiinta de carte. Intelectualii, oamenii instariti, 
cei cu sentimente romanesti bine cunoscute, 
fusesera deja arestati, impuscati, ori deportati 
inca din 1940.  Iata un fragment marturisit de 
Vasile Gaidau la batranete si care la vremea 
foametei avea opt ani: 

…Foametea a fost foarte bine pusa la 
cale…acum imi dau seama de asta… a fost 
organizata.  Au vrut stalinistii sa ne mature de 
pe fata pamantului.  Eu atunci, in plina 
foamete, am ramas fara tata la sase ani, iar la 
sapte ani si jumatate am ramas si fara 
mama… Se ducea fratele Mihai, nascut in 
1932, la balta, spargea gheata, aduna scoici, 
papura, le prefaceam in turte si le mancam.  
Eram patru frati… Cum se vede, s-a gandit 



98 │ARA Journal of Arts and Culture, nr 2 (2019) 

cineva ca razboiul i-a ucis pe putini dintr-ai 
nostri si s-au gandit animalele sa nascoceasca 
alt razboi, cel al foametei… A murit sora lui 
tata, a murit cumnatul lui tata, a murit matusa 
Olimpia, a murit matusa Irina… Au murit 
multi.  Era mare foamete… (p.  215).   

Alta marturie ne-o ofera Cosma 
Munteanu, si el copil la vremea respectiva:… 
La noi in sat oamenii, ca sa nu moara de 
foame, au mancat si coaje de copac, si iarba, 
si miez de rasarita, si papura, si caini, si 
matze, si cioroi, si scoici, si sobolani, dar 
multumim, nici un caz nu a fost sa-si manance 
poprii copii…La Purcari insa, ca sa se 
salveze, doua femei au hotarit sa-si manance 
copiii.  Au mancat un copil iar cand urma sa-
l taie pe al doilea, mama lui n-a vrut sa-l 
ucida… Femeia aceia care si-a mancat 
propriul ei copil a fost pedepsita si s-a intors 
din lagar cu o fata luata de suflet.  (p.140). 

Sute de mii de Basarabeni si Bucovineni 
au fos deportati in Siberia in conditii de 
cosmar si multi dintre ei nu s-au mai intors 
nici odata.  Parintele Vasile Tepordei originar 
din Chisinau a fost ocrotit de mana lui 
Dumnezeu.  El a fost arestat in tara unde se 
refugiase, a fost condamnat de KGB la 25 de 
ani deportare, si s-a intors acasa in 1956 dupa 
sapte ani si 157 de zile in Siberia.  Cartea sa 
Amintiri din Gulag descrie tragedia prin care 
a trecut… Viata in Gulag a fost mai grea si 
mai brutala decat in iad.  Sute de mii de 
oameni au murit si au fost aruncati in gropi 
comune, scrie autorul.  Parintele Tepordei 
marturiseste ca fiind grav bolnav a fost salvat 
de un medic al lagarului in care se afla… 
Doctorita crescuse intr-un orfelinat dupa ce 
parintii ei fusesera arestati si deportati.  De 
peste 20 de ani ea nu mai stia nimic de soarta 
lor.  In amintirea tatalui, preot Ortodox ca si 
parintele Tepordei, doctorita a vrut sa salveze 
un preot… 

Alte experiente Siberiene au fost insa 
inexprimabil de zguduitoare.  Iata ce isi 
aminteste despre Siberia Tamara Oala-Plesca 
in cartea Sa nu ne razbunati; marturii culese 
si publicate de monahul Moise… Sunt din 
satul Sofia de langa Drochia, din Basarabia.  
M-am nascut in anul 1935, in luna iulie.  
Eram trei baieti si trei fete… Familia noastra 
a fost deportata in noaptea de 12 spre 13 iunie 
1940….  Imi aduc aminte ca noua, la toti, ne 

dadea o painica de secara, sambata.  Pentru 
toti cati eram acolo, cate suflete eram, aveam 
painea asta.  Pentru sase suflete, o paine pe 
saptamana! In rest, era loboda si urzica...   

…Noi noaptea aceia nu am inchis ochii… 
Ei, cand am ajuns dimineata, bunica nu mai 
era… Era teapana.  Acuma, cum s-o 
ingroape? Unde? Se duce fratele sa-i sape 
groapa.  El era umflat mai tare decat noi… A 
sapat acolo, poate jamate de metru, dar era 
ghiata si a tasnit niste apa si a pus-o acolo pe 
bunica, in apa… Dupa ce a murit bunica s-a 
dus si fratele mai mic.  Tot spunea: papa, 
papa, papa… Ce sa-i dea mama… cand n-
aveam nimic? Si a zis fratele ‘papa, papa…’ 
pana a murit.  A murit cerand de mancare.  L-
am gasit teapan si pe dansul.  L-a dus si l-a 
pus langa bunica…  

…Cand fratele Vasile s-a umflat foarte 
tare, a murit si el.  Acuma nu mai avea cine sa 
ne aduca nici painea aceia pe care ne-o 
aducea el… Acuma, daca a murit fratele, cine 
sa-l duca la groapa? Pan’la urma or venit 
niste oameni, moldoveni de–ai nostri care 
lucrau si ei acolo, si l-au asezat pe un tol si l-
au scos din casa… Si ne-am culcat flamande.  
Ce aveam sa facem? Am mancat numai niste 
burueni, acolo, pe care le-am mancat asa, 
crude, ca mama nici nu mai putea sa le fiarba.  
Am mancat amandoua si ne-am culcat.  Cand 
m-am trezit dimineata… sora umflata, 
moarta.  Au mai venit oamenii, au luat-o si pe 
sora si au dus-o alaturi de ceilalti.  Si acuma 
erau patru cruci acolo… 

Unii deportati s–au intors si cu chiu cu vai 
si-au refacut viata.  Sistemul Sovietic a 
continuat sa sape insa la radacina romanilor 
Basarabeni si pe unii i-a stramutat in 
Kazakhstan.  Cei mai multi din cei ramasi au 
supravietuit cu gandul la Romania si nutrind 
reunirea cu patria.  Pe unii din liderii lor i-am 
intalnit la Chisinau in octombrie 1989 cand 
am fost trimis ca reporter in Basarabia.  Am 
cunoscut atunci o generatie de aur: scriitori, 
poeti, artisti, actori, carturari, care au 
redesteptat spiritul national si care au asteptat 
sa li se intinda o mana frateasca din tara.  Nu 
li s-a intins nici odata! (In cartea sus amintita 
de marturii am redat detaliat acea vizita si 
intalnirile cu Romanii din Basarabia si 
Bucovina).  Evenimentele din decembrie1989 
au dus la o mare schimbare in Romania, dar 
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schimbarea a fost in primul rand intre 
nomeclaturistii de la varf si in favoarea lor.  In 
1990 am fost trimis din nou de Vocea 
Americii in misiune de reporter in tara.  A fost 
prima mea revenire in tara dupa un exil de 22 
de ani.  Cu acel prilej am intalnit multi noi 
conducatori ai noului regim iar la palatal 
Cotroceni i-am luat un interviu presedintelui 
Ion Iliescu.  In acel interviu l-am intrebat daca 
ar putea discuta personal cu fostul lui coleg de 
universitate Mikhail Gorbachev problema 
retrocedarii Basarabiei.  Raspunsul sau a fost 
vag.  Nu banuiam la acea ora ca Iliescu facuse 
deja un targ cu Moscova.  Basarabia a fost 
pretul pentru care a obtinut de la KGB 
presedintia Romaniei.  In anii care au urmat, 
noua conducucere a tarii a uitat de Basarabia.  
America si-a amintit insa de ea, dar 
Bucurestiul a ignorant si a ascuns un episod 
care putea sa schimbe cursul istoriei.   

La data de 28 iunie 1991 Senatul 
American a luat in discutie optiunile 
Basarabiei si Bucovinei si le-a rezumat 
succint, dar suficient de detaliat, in rezolutia 
Nr. 148. Redau in incheierea acestei 
prezentari paragrafele de inceput si de sfarsit 
ale rezolutiei.  Cine doreste o poate citi in 
intregime atat in limba engleza cat si in limba 
romana.  Ramane ca fiecare dintre noi sa o 
contempleze, iar autoritatile sa actioneze si sa 
incerce sa realizeze acum ceace nu au facut 
imediat dupa revolutie.  Traducerea a fost 
publicata intr-un ziar din tara… 

Pentru exprimarea convingerii Senatului 
că Statele Unite trebuie să susţină dreptul la 
autodeterminare al poporului din Republica 
Moldova şi Bucovina de Nord...   

...Aşadar, să fie decis, în momentul de 
faţă, că este convingerea Senatului că 
Guvernul Statelor Unite trebuie 

1) Să susţină dreptul la autodeterminare 
al poporului Moldovei şi al Bucovinei de 
Nord, ocupate de Uniunea Sovietică, şi să 
emită o declaraţie cu acest scop; şi 

2) Să susţină eforturile viitoare ale 
Guvernului Moldovei să negocieze în mod 
paşnic, dacă aceasta le este voia, reunificarea 
României cu Moldova şi cu Bucovina de 
Nord, după cum s-a stabilit în Tratatul de 
Pace de la Paris din 1920, în normele 

predominante ale dreptului internaţional şi în 
conformitate cu Principiul 1 al Actului Final 
de la Helsinki.”Nicholas Dima, USA, 3 
martie 2018.. 
PS: Commitetul Romano-American pentru 
Basarabia a facut numeroase demersuri in 
favoarea reunirii Basaraiei cu tara.   

O declaratie cu textul de mai jos a fost 
citita in Parlamentul Romaniei de deputatul 
Eugen Tomac. 

Stimati compatrioti de la Nistru pan’la 
Tisa… si de peste hotare: 

Comitetul Romano-American pentru 
Basarabia a fost infiintat in anul 2000 de un 
grup de Romani din Statele Unite cu scopul 
promovarii unirii Basarabiei cu tara.   

Nici o forta din lume, Rusia si Uniunea 
Sovietica in trecut, Uniunea Europeana si 
tendinta Globalista de azi, nu poate impiedica 
reunficarea tarii! 

Romanii integri si cinstiti au datoria sa 
lupte pentru idealul unirii! Ne indeamna fratii 
din mormintele fara cruci uitate prin Siberii si 
Kazahstane! Daca renuntam la Basarabia, 
Rusia va incerca sa ajunga pana la Carpati. 

Si daca noi nu ne revendicam drepturile 
acum in ceasul al 12-lea maine altii vor 
incerca sa ne dezmembreze tara.  Dodonii si 
Putinii umbla deja cu harti trunchiate si cu 
amenintari. 

Sa stam neclintiti si sa avem curajul sa 
sustinem adevarul.  Basarabia e pamant 
romanesc si punctum! Chiar si dusmanii te 
respecta atunci cand iti sustii cauza cu 
demnitate. 

Cerem Presedintiei, Guvernului si 
Parlamentulului Romaniei sa ia atitudine 
ferma.  Recentele alegeri din Basarabia au 
dovedit odata in plus cat de manipulata este 
aceasta provincie-martir si cat de terfelite au 
ajuns cozile de topor de la Chisinau. 

Un vechi proverb sustine ca atunci cand 
oamenii si-au pierdut onoarea si deminitatea, 
ridica-te tu si stai drept ca o lumanare. 

A sosit timpul sa luam atitudine! 
Frati Romani din tara si din Basarabia, 

suntem alaturi de voi! Impreuna vom in 
vinge! 

Comitetul Romano-American pentru 
Basarabia, 27 Martie 2017 
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INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN SOCIETATEA 

CONŞTIINŢEI 
Nicoleta Todoroi1, Tinca Belinski2, Delia Micuşa1, Todoroi Dumitru3 

1Academia de muzică «Gh.  Dima», Cluj Napoca, Ronânia,  
2LYNN University, Florida, USA,  

3Academia de Studii Economice a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova 
 
Abstract 
Scopul lucrării: Identificarea impactului inteligenței emoţionale asupra omenirii în 

viitoarea Societate a Conştiinţei.  Identificarea emoţiilor de bază ale omului, dar și ale roboților 
(calculatoarelor) dictate de Era Informaticii.  Argumente pro și contra privind implementarea 
ROBO-inteligenţelor emoţionale în Societate 

Design-ul / metodologia / abordarea: Cercetarea este axată pe metoda coopertivă, 
corelațională și explicativă privind: inteligența emoţională și impactul asupra omenirii; 
identificarea metodei adaptabile de evaluare a inteligenţei emoţionale în Societatea Conştiinţei 

 Constatări: Inteligența emoţională, dar și omul au nevoie de reglementarea clară a relațiilor 
bazate pe emoţii în societatea viitoare Umano-Robotică, de corlarea ei cu inteligenţa creativă 
(EQ vs IQ) în primul rând şi de posibilitatea de a fi creată ROBO-inteligenţa emoţională în baza 
măsurărilor componentelor emoţiilor umane 

Limitări/sugestii de cercetare: Cercetarea pretinde analiza impactului inteligentei 
emoţionale asupra omenirii, necesitatea identificării și reglementării componentelor inteligenţei 
emoţionale şi celei creative în evoluţia Societăţii Conştiinţei. 

Valoarea aplicativă: Rezidă în analiza detaliată și argumentată a componentelor 
inteligenţei emoţionale; identificarea impactului asupra omenirii în Societatea Conştiinţei; 
identificarea posibilităţilor creării Robo+inteligenţelor emoţionale. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Inteligența emoţională, conform cercetărilor lui 
Daniel Goleman, unul din experţii inteligenţei emoţionale „este capacitatea de a ne recunoaşte 
propriile sentimente şi de a le identifica pe ale celorlalţi, pentru a ne automotiva şi pentru a 
folosi puterea emoţiilor, atât în raport cu noi inşine cât şi în raport cu ceilalţi„.  Noutatea constă 
în orientarea metodei adaptabile pentru procesul de a implementa emoţiile umane în ROBO-
inteligenţe emoţionale. 

Mediul implementării: Uniunea Europeană este prima comunitate de ţări, care deja în 
ianuarie 2017 a votat dreptul roboţilor de a avea paşaport, de a fi o entitate civilă în Societatea 
Umano-Robotică.  Evident că ROBO-inteligenţele vor fi cu o pondere accentuată în această 
societate.  Metoda adaptabilităţii este cea care poate evoluţiona crearea softwareului nu numai 
pentru calculatoarele de diferite generaţii dar şi a softului inteligenţelor emoţionale  

Sustenabilitatea: Va fi asigurată prin următoarele măsuri: integrarea instituțională a 
rezultatelor cercetării; transferabilitatea rezultatelor către instituțiile interesate în crearea 
ROBO-inteligenţelor, centre de cercetare; publicarea rezultatelor cercetării în vederea 
diseminării rezultatelor.   

Cuvinte cheie: inteligență artificială, inteligenţa emoţională, robot, societatea conştiinţei, 
era informaşiei, era digitală.   

 
 
Introducere. 
În prezent puţine persoane recunosc cât de 

neantrenate sunt în domeniul comunicării 

intime şi a exprimării sentimentelor, cine 
suntem cu adevarat, şi de ce simţim cu 
adevărat.  Până în prezent activităţile şi 
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procesele mentale au fost estimate ca fiind 
mai importante decât cele emoţionale.  În 
realitate ambele sunt de o importanţă egală.  
Inteligenţa emoţională implică readucerea 
emoţiilor la adevaratul lor loc în viaţa 
cotidiană de zi cu zi, utilizarea ei este 
relevantă pentru oricine şi este aplicabilă în 
toate mediile si profesiile. 

Situaţia descrisă măreşte necesitatea 
acordarii atenţiei primordiale cercetărilor 
referitor la inteligenţa emoţională, fiind 
extrem de importantă în dezvoltarea ulterioară 
a cercetărilor ştiinţifice de succes. 

 
1.  Emoţiile şi inteligenţa. 
Emoţiile nu au fost dintotdeauna ceea ce 

sunt astăzi.  Ele au beneficiat de o evoluţie 
lentă pe parcursul a milioane de ani, 
asigurându-se continuitatea numai în cazul 
exemplarelor care au prezentat o evoluţie 
corespunzătoare a reacţiilor emoţionale ce le-
au asigurat supravieţuirea.   

Generaţie după generaţie s-au format 
automatisme reacţionale, care s-au impregnat 
şi au ramas în sistemul nostru nervos ca 
achiziţii folositoare pentru supravieţuire.   

Astfel se poate spune că reacţiile 
emoţionale ale fiecaruia dintre noi sunt 
rezultatul experienţelor acumulate nu numai 
din prezent, ci mai ales din trecutul indepărtat 
al stramoşilor noştri… Totuşi, se poate spune 
că aceste inclinaţii, tipare biologice de acţiune 
sunt modelate ulterior de experienţa noastra 
de viaţă şi de cultura noastră…   

Psihologul american Paul Ekman de la 
Universitatea California (expert în studiul 
emoţiilor, manifestărilor acestora şi în studiul 
mecanismului minciunii), pe baza rezultatelor 
unor îndelungate cercetări pe toate 
continentele, arată că există 4 expresii faciale 
care pot fi recunoscute de orice persoană 
aparţinând oricărei culturi de pe planetă: frica, 
mânia, tristeţea şi bucuria.  Universalitatea 
acestor manifestări poate fi tratate drept un 
puternic indiciu că aceste 4 emoţii sunt emoţii 
fundamentale, ce ţin de natura umană. 

Primul care a constatat caracterul 
universal al emoţiilor a fost Charles Darwin, 
folosind această idee pentru a susţine teoria 
evoluţionistă, motivând că emoţiile reprezintă 
modele de reacţie mentală întipărite în 
sistemul nervos. 

1.1.  Inteligenţa artificială (IQ) e 
termenul care face referire la inteligenţa 
maşinilor şi la acea ramură a informaticii care 
încearcă să o creeze.  Marea majoritate a 
cărţilor de specialitate o definesc ca fiind 
“studiul şi proiectarea de agenţi inteligenţi” 
(un agent inteligent e un sistem care percepe 
mediul său şi acţionează în aşa fel încât să îşi 
mărească şansele de succes).   

Acest domeniu a fost fondat pe ideea că una 
din proprietăţile unice ale fiinţei umane, 
inteligenţa, poate fi descrisă şi definită atât de 
precis încât poate fi simulată pe o maşină de 
calcul.  Acest lucru ridică probleme filozofice 
despre natura minţii şi despre limitele 
intervenţiei ştiinţei, probleme care au apărut în 
domeniul mitului, ficţiunii şi filozofiei, încă din 
antichitate.  Cercetările în domeniul I.A-ului 
sunt atât de tehnice şi de specializate, încât unii 
critici “deplâng” fragmentarea acestui 
domeniu.  Subdomeniile I.A.-ului sunt centrate 
în jurul unor probleme specifice, cum ar fi 
raţiunea, cunoştinţele, plănuirea, invăţarea, 
comunicarea, percepţia şi capacitatea de a 
mişca şi de a manipula obiecte. 

 
1.2.  Inteligenţa emoţională (EQ) este 

capacitatea de a simţi sentimente (frică, 
bucurie, furie, tristeţe etc) şi senzaţii corporale 
(tensiune, destindere, prospeţime, caldură, 
culoare, zgomote, contactul pielii etc.).   

Inteligenţa emoţională mai înseamnă 
faptul de a fi conştient de toate aceste senzaţii 
şi sentimente, de a le exprima, de a le 
identifica, de a le comunica, de a controla şi 
de a amâna impulsurile pentru un beneficiu, 
de a recunoaşte ce depinde de sine şi ce 
aparţine celuilalt, de a integra nevoile sale în 
comportamente coerente, adaptându-le 
realitaţii exterioare, şi, în sfârșit, de a observa 
şi a ghici sentimentele şi nevoile celorlalţi 
(intuiţie) pentru a dezvolta relaţii mai 
armonioase în recunoaşterea reciprocă.   
În toate aceste trăiri ale noastre este important 
sa fim în contact cu lumea exterioară şi cu 
ceea ce se petrece în interiorul nostru, 
observând în paralel procesul intern care se 
dezvoltă.  Este important sa privilegiem 
contactul „aici şi acum” cu celălalt, astfel 
încât sa fim cu totul prezenţi în raport cu noi 
inşine şi cu ceilalţi pentru a putea răspunde 
nevoilor noastre şi pentru a crea astfel o 
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relaţie.  Calitatea relaţiilor noastre este un 
indicator important al calităţii vieţii noastre. 
Este important să conştientizăm importanţa pe 
care o alocăm inteligenţei emoţionale şi 
modul prin care ne putem antrena pentru a o 
dezvolta cât mai repede şi eficient.  Investind 
în inteligenţa emoţională, putem creşte 
calitatea vieţii la cote pe care nici măcar nu 
am indrăznit să le imaginăm. 

 
1.3. Reprezentarea inteligenţei 
emoţionale 
Plăcere - stare emoţională afectivă, 

fundamentală caracterizată prin sentimentul 
de bucurie și de mulțumire trezit de senzații 
sau emoții pozitive. 

Dezgust - stare emoţională caracterizată 
prin sentiment sau senzație de neplăcere față 
de ceva sau de cineva. 

Respingere - stare emoţională de 
neacceptare a unei realităţi deja existente. 

Iritare - este un rezultat emoţional ce 
reiese din nesoluţionarea unor trăiri negative 
anterioare. 

Ingrijorare - stare emoţională de nelinişte 
sufletească. 

Suferinţă- rezultat al activităţii 
emoţionale conturat de senzaţia de durere 
(fizică sau morală). 

Melancolie - stare emoţională de tristețe, 
de deprimare, amestecată cu visare și cu 
dorința de izolare. 

Alarmă - capacitatea de a ‘simţi’, trăirea 
ulterioară a unor emoţii negative, 
caracterizate prin nelinişte sufletească, 
îngrijorare. 

Nervozitate - stare emoţională de 
presimţire a îmtîmplării ulterioare a unor 
efecte neprevăzute. 

Groază - stare emoţională puternică şi 
violentă provocată de un lucru înfiorător, de 
un pericol mare, de o nenorocire. 

Furie - stare emoţională de extremă iritare 
în care se pierde stăpânirea de sine. 

Mânie - stare emoţională determinată de o 
supărare excesivă, rezultat al trăirii unor 
emoţii negative. 

Ostilitate - facultate emoţională negativă 
desprinsă în urma trăirii unor atitudini 
duşmanoase.   

 
 

2.  Nucleul inteligenţei emoţionale 
Dragostea este procesul mintal al formării 

şi legării trăirilor, tipic conectate spre 
transpunerea sentimentului de afecţiune 
pentru cineva sau ceva. 

Bucuria e starea de spirit normală a 
omului.  Cu cât dezvoltarea intelectuală şi 
morală a omului este mai ridicată, cu atât 
omul e mai liber şi viaţa îi dă mai multă 
satisfacţie. 

Surpriza este considerata cea mai 
spontană emoţie întâlnită la o persoana.  
Surpriza, pe cât de repede apare, pe atât de 
repede se poate dispersa – doar dacă nu este 
intreţinută, ulterior, de alte mici elemente.  
Surpriza poate avea loc ca urmare a unei 
neaşteptări sau aşteptări eronate. 

Furia este o emoţie naturală şi greu de 
controlat, mulţi încercînd să nege starea prin 
care trec, tocmai pentru că este asociată cu un 
sentiment negativ. 

Tristeţea este o emoţie caracterizată prin 
sentimente de dezavantaj, pierdere, şi 
neajutorare.  Când este trist, omul devine 
adesea liniştit, mai puţin energic şi retras. 

Frica este o emoţie primară, care se 
declanşează automat atunci când o persoana 
se află în faţa unui pericol, sau se gândeşte la 
un potenţial pericol.  Fie că suntem faţă în faţă 
cu un animal periculos, fie că ne gândim că 
ceva rău se poate întâmpla, fie că avem un 
coşmar în care ne simţim în pericol. 

Ură este un sentiment puternic, 
nestăpânit, de antipatie intensă sau de 
dușmănie față de cineva sau de ceva.  Ura 
poate fi considerată ca forma extremă a 
disprețului sau a antipatiei. 

 
3.  Etapele de evoluţie a emoţiilor 
Apariţia stării intuitive.  Acesta este 

primul pas foarte important în viaţa 
emoţională bazat în special, pe intuiţie.  
Intuiţia fiind capacitatea de a ‘simţi’ care este 
starea emoţională primară ce apare ca o 
reacţie la anumite stări de spirit pozitive. 

Dezvoltarea stării.  Este cea de-a doua 
etapă extrem de importantă în evoluţia 
inteligenţei emoţionale şi presupune o 
înţelegere mult mai aprofundată a stării 
interioare precum şi, o dezvoltare ulterioară a 
emoţiilor trăite anterior la nivel intuitiv. 
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 Dobândirea stării emoţionale.  
Presupune penultima etapă din procesul de 
evoluţie a inteligenţei emoţionale, şi are ca 
scop, căpătarea unei emoţii cu un conţinut mai 
clar, mai stabil la nivelul subconştient al 
inteligenţei noastre emoţionale. 

 Recunoaşterea stării emoţionale.  
Reprezintă scopul final spre care tindem în 
procesul de evoluţie a inteligenţei emoţionale 
a individului, şi prezintă rezultatul efectiv, al 
apariţiei, dezvoltării şi dobîndirii stării.  La 
această etapă, recunoaştem starea interioară 
conştient, exprimate prin intermediul unor 
comportamente, expresii faciale, etc. 

 
4. Stările rezultante a evoluţiei 
emoţiilor 
Afecţiune- proces afectiv specific uman, 

mai durabil şi mai complex decât emoția care 
exprimă atitudinea pe care omul o are faţă de 
realitate. 

Pasiune - stare afectivă și intelectuală 
deosebit de intensă și stabilă, manifestată ca o 
tendință care polarizează procesele psihice ale 

omului, determinându-l prin intensitatea 
efectelor sau prin permanența acțiunii lor.  O 
stare in care esti atras irezistibil de cineva. 

Incîntare- stare emoţională pozitivă ce 
denotă unele trăiri de delectare, de extaz. 

Entuziasm – este un rezultat al activităţii 
cerebrale şi este percepută ca o conexiune 
brusc stabilită între fapte disociate sau idei, 
care inlesneşte realizarea unei acţiuni. 

Fericire – este o stare mentală de bine, 
fiind caracterizată de emoții pozitive sau 
plăcute, de la mulțumire la bucurie intensă. 

Surprindere – reprezintă capacitatea 
emoţională de a reacţiona brusc la anumite 
incercări apărute prin surprindere. 

Uimire-este o stare emoțională de scurtă 
durată rezultată ca urmare a unui fapt 
neașteptat, a unei surprise 

 
5.  Corelarea evolutivă EQ cu IQ 
Sociobiologii şi psihologii au convenit în 

urma unor studii aprofundate ca în momentele 
de criza, emoţiile sunt cele care ne călăuzesc 
în primul rând, ele sunt cele care stau la baza 

Evoluţia / 
Caracteristici 

Apariţia stării 
intuitive 

Dezvoltarea 
stării intuitive 

Dobândirea 
stării 

emoţionale 

Recunoaşterea 
stării 

emoţionale 

Dragoste 
Apariţia stării 
de afecţiune 

Dezvoltarea 
stării 

de adoraţie 

Dobândirea 
pasiunii 

Recunoaşterea 
emoţiei 

“Dragoste” 

Bucurie 
Apariţia stării 
de încântare 

Dezvoltarea 
stării 

de entuziasm 

Dobîndirea stării 
de fericire 

Recunoaşterea 
emoţiei 

“Bucurie” 

Surpriză 
Apariţia stării 
de surprindere 

Dezvoltarea 
stării 

de uimire 

Dobândirea 
stării de plăcere 

/ dezgust 

Recunoaşterea 
emoţiei 

“Surpriză” 

Furie 
Apariţia stării 

de dezgust 

Dezvoltarea 
stării 

de respingere

Dobândirea 
stării de iritare 

Recunoaşterea 
emoţiei 
“Furie” 

Tristeţe 
Apariţia stării 
de îngrijorare 

Dezvoltarea 
stării 

de suferinţă

Dobândirea 
stării de 

melancolie

Recunoaşterea 
emoţiei 

“Tristeţe” 

Frică 
Apariţia stării 

de alarmă 

Dezvoltarea 
stării 

de nervozitate

Dobândirea 
stării de groază 

Recunoaşterea 
emoţiei 
“Frică” 

Ură 
 

Apariţia stării 
de furie 

Dezvoltarea 
stării de mânie 

Dobândirea 
stării de 
ostilitate

Recunoaşterea 
emoţiei de “ură” 
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declanşării de urgenţă a comportamentelor de 
supravieţuire. 

Repetabilitatea acestor situaţii de criză de-
a lungul istoriei evoluţiei Omenirii a condus 
la formarea unor mecanisme automate de 
reacţie specifică emoţională, imprimate în 
structura noastră nervoasă.  Se poate spune că 
în momentele hotarâtoare pentru existenţă sau 
viitorul nostru, atunci când trebuie să ne 
modelăm hotarârile si acţiunile, Sentimentele 
noastre contează uneori mai mult decât 
gândurile, Raţiunea… Cu alte cuvinte, 
Inteligenţa emoţională primează în faţa 
raţiunii pure, academice.  În anumite 
momente, Raţiunea poate fi depăşită şi 
înlocuită de Sentimente.   

Iată de ce sociobiologii susţin că în 
momente cruciale, Sufletul întrece Mintea în 
procesul decizional de urgenţă… De 
asemenea, toţi aceşti cercetători susţin că dacă 
Coeficientul de Inteligenţă (IQ) care masoară 
Inteligenţa Raţională este un dat genetic, 
Inteligenţa Emoţională (EQ) care cuprinde 
Autocontrolul, Perseverenţa, Ambiţia, 
Capacitatea de Automotivare, toate aceste 
aptitudini pot fi însuflate copiilor prin 
educaţie. Astfel se explică de ce copiii cu IQ 
mare nu devin genii, pe când cei cu EQ 
dezvoltat se descurcă de minune în posturi 
cheie din cercetare, management, dezvoltarea 
tehnologiilor de vârf.  Tot aceştia vor fi 
preferaţii managerilor generali pentru 
ocuparea posturilor cu răspundere mare.   

Şi tot prin dezvoltarea capacităţilor EQ, 
pot fi controlate impulsurile (Autoinfrânarea) 
şi astfel pot fi modelate Voinţa şi Caracterul, 
de asemenea se poate modela şi dezvolta 
Empatia (capacitatea de a simţi emoţiile 
celorlalţi), deci poate fi dezvoltată Compa-
siunea, atitudini morale ultranecesare pentru 
Timpurile actuale. 

 
6. Exemples 
6.1.Surpriza este considerată cea mai 

spontană emoţie întâlnită la o persoană.  
Surpriza, pe cât de repede apare, pe atât de 
repede se poate dispărea – doar daca nu este 
intreţinută, ulterior, de alte mici elemente.   

6.1.1.  Surpriza poate avea loc ca urmare 
a unei neaşteptări sau aşteptări eronate. 

Exemplul 1: 
Femeia care apare la biroul soţului său – 

poate fi o surpriza pentru bărbat dacă femeia 
nu obişnuieşte să frecventeze locul său de 
munca, sau nu poate fi o surpriza daca 
aceasta vine zilnic şi îi aduce, spre exemplu, 
prânzul.  Dacă însă, secretara bărbatului o 
vede pe femeie pe strada şi îl anunţă măcar cu 
câteva minute înainte de vizita acesteia, nu va 
mai avea loc nici o surpriza pentru barbat – 
pentru că acesta va avea timp să-şi facă o 
strategie de întâmpinare, după caz.  Dacă 
femeia îl vizitează pe soţ fără să-l mai fi vizitat 
niciodată, sau cel puţin in ultima vreme, 
bărbatul va avea parte de o surpriza 
“neaşteptată” – pentru că femeia face parte 
dintr-un scenariu aproape imposibil.   

Un exemplu de surpriza aşteptată eronat 
îl poate reprezenta băiatul care îi serveşte 
domnului cafea, însă care nu respectă 
niciodată orarul – este o surpriză aşteptată 
pentru că se ştie clar că băiatul va veni cu 
cafeaua, mai devreme sau mai târziu, şi în 
acelaşi timp spunem “eronat” pentru că 
acesta nu vine niciodată la ore fixe, deci 
oricum ar veni, îl va lua prin surprindere pe 
bărbatul de la birou. 

6.1.2.  Surprizele mai pot fi provocate de 
sunete, gusturi, mirosuri, sau chiar atingeri – 
nu neapărat din partea unei persoane. 

 
Exemplul 2: 
În cazul sunetelor: Când este linişte 

totală în birou şi dintr-o dată are loc un 
accident chiar în faţa geamului. 

În cazul gustului: Când suntem serviţi cu 
mâncare – vizual, ni s-ar putea părea că avem 
în faţă carne de viţel când de fapt aceasta este 
de porc şi care se manifestă într-o surpriză 
atunci când gustăm. 

În cazul mirosului: Atunci când intrăm în 
casă şi suntem întâmpinaţi cu alt miros decât 
cel obişnuit – lucru care se întâmplă destul de 
des când avem un căţel sau pisică. 

6.1.3.  Durata surprizei este direct 
influenţată de timpii în care subiectul ajunge 
să evalueze situaţia sau scenariul de faţă. 

 
Exemplul 3:  
O femeie îşi vede în faţa casei soţul care a 

murit în război în urmă cu câţiva ani – 
aceasta va fi surprinsă pe moment, însă 
surpriza se va termina atunci când bărbatul îi 
va comunica faptul că este de fapt fratele 
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geamăn al soţului său – femeia reuşeşte să 
evalueze situaţia, deci surpriza trece! 

Surpriza, după ce este consumată, oferă în 
cele mai multe cazuri alte emoţii – pozitive 
sau negative, după caz.  În exemplul femeii 
care şi-a pierdut soţul în război, dupa ce 
aceasta a inţeles situaţia şi surpriza a trecut ar 
putea răsufla uşor, zâmbind, pentru că nu 
trebuie să returneze banii la asigurări, sau 
poate fi supărată pentru că preţ de un moment 
a crezut că soţul ei nu ar fi murit! Emoţiile de 
după o surpriză pot fi variate: de la frică la ură 
sau chiar dezgust. 

 
6.1.4.  O altă caracteristică interesantă a 

surprizei este accentuarea fricii – pentru că 
subiectul nu ştie exact de ce să se ferească, iar 
atunci devine şi mai speriat. 

Surpriza mai poate avea un efect – 
schimbarea feţei subiectului, după caz – 
pentru că surpriza este spontană si atacă rapid, 
subiectul nu se poate controla pe deplin, deci 
işi va schimba pentru moment faţa în funcţie 
de emoţiile trăite în momentul respectiv – 
schimbările se manifestă prin: 

 ochi largi, deschişi,  
 zâmbete,  
 sprâncene ridicate  
 încruntări, dupa caz. 

 
6.1.5.  Surprizele pot fi: 

 normale,  
 intense. 

Exemplu: Barbatului care se trezeşte cu 
femeia la birou reprezintă o formă normală de 
surpriză, însă întâlnirea unui coleg din şcoală 
generală ar putea face parte din categoria 
surprizelor extreme.  Diferenţa dintre aceste 
surprize poate fi văzută pe expresia feţei 
subiectului – comparativ cu o surpriză 
normală, cea extremă prezintă absolut toate 
simptomele într-o formă accentuată – subiectul 
nu numai că va deschide ochii largi, dar va 
clipi foarte des sau chiar va sări în sus, fiind 
victima unor mişcări necontrolate de care nu 
poate fi conştient pe moment. 

 
6.1.6.  Surprizele nu sunt acceptate de 
toată lumea, indiferent că sunt placute 
sau nu! 
Surprizele, indiferent că sunt pozitive sau 

negative, pot fi respinse de subiect– pentru că 

aşa cum unii oameni pot fi uşor manipulaţi 
prin intermediul unei surprize plăcute, alţii le 
resping – în general, oamenii calculaţi, care 
gândesc în perspectivă şi îşi planifică fiecare 
moment din viaţă se vor dovedi a fi aşa, pentru 
că surpriza poate implica şi o planificare pe 
termen scurt. Exemplu: Invitaţia la o 
petrecere. 

De aici putem deduce că cei care trăiesc 
din surprize şi se bucură de evenimente 
spontane vor fi mai dezorganizaţi în viaţă. 

 
6.1.7.  Surpriza prin prisma limbajului 

corpului 
Pentru a ne putea da seama de forma de 

surprindere prin care poate trece o persoană, 
putem privi atent spre fiecare componentă a 
capului.  Deci: 

Sprâncenele şi fruntea reprezintă un 
reper destul de des folosit de cei care, din 
diferite motive, au ca drept scop studiul 
asupra limbajului corpului – astfel, o parte 
dintre persoanele surprinse pot avea 
sprâncenele ridicate de obicei, iar fruntea 
poate afişa valuri de riduri orizontale.  Mai 
trebuie precizat faptul că atunci când 
sprâncenele subiectului sunt ridicate făra a 
mai fi mişcate preţ de câteva secunde, acesta 
ar putea fi suspicios sau întrebător.  Dacă 
subiectul surprins exteriorizează, pe lângă 
sprâncene ridicate şi frunte în valuri, o gură 
care exprimă dezgust, atunci acesta este 
sceptic, iar dacă mai întoarce şi capul, vrea să 
exclame faptul că nu este de acord cu ce se 
întamplă sau se discută. 

Ochii, de asemenea, pot trăda stările unei 
persoane, mai ales când este vorba de o 
persoană surprinsă – drept dovada, s-a 
constatat de către specialişti că atunci când o 
persoană este surprinsă va avea ochii deschişi 
larg, cu pleoapele inferioare relaxate, şi cele 
superioare ridicate, lărgind irisul în unele 
cazuri. 

Prima jumătate a feţei reprezintă o altă 
arie care poate fi studiată în vederea traducerii 
unei surprize mai mult sau mai puţin intensă, 
principala componentă care poate da de gol 
subiectul fiind gura.  In multe cazuri, atunci 
când o persoana este surprinsă poate deschide 
usor gura fără însă a mai exercita şi alte 
mişcari în zona feţei – în aceste situaţii, 
subiectul este mai mult decât surprins, este 
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zăpăcit de situaţie.  De asemenea, gura 
reprezintă bariera între surprinderea 
obişnuită şi cea de intensitate maximă – 
pentru că, spre deosebire de sprâncenele 
ridicate şi ochii deschişi larg, în cazul unei 
persoane surprinse mai mult decât în mod 
obişnuit gura tinde sa fie deschisă chiar până 
la jumatate, reuşind astfel să exprime 
intensitatea emoţiilor trăite. 

 
6.1.8.  Cele patru tipuri de surprinderi: 
Suprindere întrebatoare, neconclu-

denţa, care se exprima prin sprâncene ridicate 
şi frunte în valuri. 

Surprindere cu doze de mirare şi emoţii 
care se poate constata prin ochi largi şi gura 
deschisa pe un sfert. 

Surprindere uimită, cu interes scazut 
care se manifestă de obicei atunci când 
subiectul are în faţă o persoană obosită, 
ameţită şi care poate fi trădată de gură pe un 
sfert deschisă şi sprâncenele ridicate. 

Surprindere totală care include toate 
simptomele de mai sus – ochi largi, sprîncene 
ridicate şi gura deschisă – pe scurt, exprimă o 
surprindere totală, de necontestat!  

 
6.2.  Inteligenţa emoţională cu caracter 

coleric şi sangvinic. 
Daca cunoasterea interiorului este o cauza 

fundamentala a formarii modelarii si afirmarii 
omului, exteriorul poate sa exprime interiorul, 
cunoasterea personalitatii omului si totodata 
mediul social sa aiba contributii, repercursiuni 
asupra exteriorului/ corpului. 

 Astfel, corpul ca si personalitatea este in 
stransa legatura cu interiorul si exteriorul, 
naturalul si socialul.  Felul omului, interiorul, 
temperamental, personalitatea sa, se reflecta 
in exterior ca o oglinda expresiva prin 
infatisarea si postura corpului omenesc.  O 
buna cunoastere a acestor lucruri faciliteaza 
buna interactiune cu societatea/ oamenii.  La 
randul lor oamenii pot determina in bine sau 
in rau personalitatea.  De pilda, o stare de 
interior, bucuria/tristetea determinata de cei 
din jur este exprimata la exterior de catre 
corpul omenesc, iar aceste expresii raman 
marcate, devenind trasaturi ale corpului ect….  
Depresia din partea altora ce determina 
izolari, din extravertit sa ajungi introvertit… 
exemplele ar putea continua. 

 Un infinit de variabile influente ale 
mediului determina aparitia unor insusiri si 
particularitati psihice si psihosociale, 
structurale sau functionale, care in virtutea 
legilor care guverneaza sistemele complexe 
cu aotoreglaje, incep sa se organizeze ierarhic 
dar sis a posteze in exterior, corpul sa le 
oglindeasca. 

 Structura generala a personalitatii rezulta 
din modul cum se focalizeaza energiile 
pulsionale ale constientului pe directiile 
fundamentale spre lumea exterioara sau spre 
lumea interioara rezultant tipurile de 
personalitate.  Astfel, temperamental omului 
cuprinde dinamica generate a individului, 
disponibil sau energetic care se manifesta si 
imprima o nota dominanta a tuturor 
trasaturilor si comportarii sale.  Dinamica 
persoanei, cat si afectivitatea, in conduitele 
voluntare ori in procesele de cunoastere, ea se 
exprima in mimica fetei individului, in viteza 
si ritmul vorbirii in aspectele infatisarii, 
fizicului, trupului. 

 Desi nu pot fi inalnite doua personalitati 
identice, se poate spune, ca anumite 
caracteristici semnificative ale proceselor 
psihice se regasesc intr-o structura foarte 
asemanatoare la un numar mare de indivizi. 

 Pe baza caracteristicilor pregnante morfo-
fiziologice, psihologice, morale etc., 
commune, indivizii umani sunt grupati in 
clase omogene care alcatuiesc tipurile de 
personalitate, incepand cu “parintele 
medicinii”, Hipocrat din Kos (460 – 375), s-
au alcatuit tipologii dihotomice, trihotomice 
sau cu un numar sporit de clase mutual 
exclusive.  Exista astazi peste cincizeci de 
tipologii diferite, cunoasterea tipologiilor 
personalitatii serveste atat la caracterizarea 
oamenilor cat si la prognoza modului de a 
reactiona. De asemenea, educatia si 
autoeducatia presupun stabilirea tipului de 
personalitate, chiar daca cei mai multi dintre 
noi (aproximativ 60%) apartinem unor tipuri 
intermediare si mixte. 

 
6.2.1. Trăsăturile Inteligenţei emoţio-
nale 
In acelasi fel in care Coeficientul de 

Inteligenta este recunoscut, putem recunoaste 
Inteligenta Emotionala.  Aceasta implica 
imbinarea emotiilor catre sine; stiind ce simt, 
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ma pot vedea si ii pot vedea pe altii intr-o 
maniera pozitiva si obiectiva.  Inteligenta 
emotionala este abilitatea de a interactiona cu 
lumea intr-un mod receptiv si potrivit.   

Trasaturile caracteristice si de baza ale 
unei persoane inteligente emotional sunt:   

 Sa aiba o suficient de buna parere 
despre sine 
 Sa fie oameni pozitivi 
 Sa stie cum sa dea si sa primeasca 
 Empatie (sa inteleaga sentimentele 
altora) 
 Sa-si recunoasca propriile sentimente 
 Sa fie capabili sa exprime sentimente 
pozitive si negative  
 Sa fie de asemenea capabili sa-si 
controleze aceste sentimente  
 Motivatie, iluzie si interes 
 Sa aiba valori alternative 
 Sa depaseasca dificultatile si frustrarile 
 Sa gaseasca un echilibru intre cerere si 
toleranta. 
Goleman explica faptul ca inteligenta 

emotionala este un set de abilitati care sunt 
folosite a exprima si a controla sentimente in 
cel mai potrivit mod in campul personal si 
social.  Acest lucru include, asadar, o buna 
manevrare a sentimentelor, motivatie, 
perseverenta, empatie si agilitate mentala.  
Acestea sunt exact calitatile care modeleaza 
un caracter cu o buna adaptare sociala. 

Psihologul W.  Mischel a facut un 
experiment cu copiii de patru ani.  Le-a dat 
dulciuri dar le-a spus ca trebuie sa plece un 
moment si ca ei trebuie sa astepte pana el se 
intoarce inainte de a le manca.  Daca faceau 
astfel, el le dadea alte dulciuri drept rasplata.  
El a stat in afara camerei doar 3 minute.  Au 
fost copii care nu au asteptat si au mancat 
dulciurile.  El atunci a monitorizat copiii si a 
observat ca cei care nu mancasera dulciurile 
erau mai rezistenti la presiune, mai autonomi, 
mai responsabili, mai iubiti de colegii lor si 
mai bine adaptati la mediul scolar decat 
ceilalti.  Toti oamenii se nasc cu trasaturi 
speciale si caracteristice, dar modul in care 
trebuie sa ne comportam sau sa infruntam 
provocarile vietii este deseori invatat.  Din 
copilarie putem vedea cum nu este acceptabil 
pentru un baiat sa planga sau sa-si exprime 
emotiile cum este pentru o fata, si baietilor li 

se cere de asemenea sa fie mai curajosi si mai 
increzatori in sine.Putem de asemenea 
observa cum, in functie de cultura, femeile 
sunt mai putin pretuite atat in campul personal 
cat si in campul muncii, ceea ce reprezinta o 
sursa de opresiune si abuz.   

Noi dobandim toate cele mentionate mai 
sus fara sa ne dam seama deoarece, din 
momentul in care venim pe lume, ne 
comportam asa cum suntem “invatati” sa ne 
comportam.  Sa ne iubim pe noi insine, sa fim 
mai generosi cu altii si sa acceptam esecul, nu 
totul depinde de ceea ce am mostenit, si deci 
trebuie sa continuam sa invatam si sa ne 
imbunatatim atitudinile de fiecare zi, invatand 
sa fim mai inteligenti din punct de vedere 
emotional. 

Inteligenta emotionala este capacitatea 
noastra innascuta de a simti, folosi, intelege, 
exprima, identifica, invata, explica si de a ne 
controla emotiile.  Toate actiunile noastre 
precum si intregul nostru comportament au la 
baza emotiile.  Simtim inainte de a gandi.  Ne 
dorim sa ne simtim iubiti, pretuiti, fericiti.  
Asta e... emotiile si sentimentele ne 
caracterizeaza intr-un mod profund natura 
noastra de fiinte umane. 

Inteligenta emotionala este capacitatea de 
a simti sentimente (frica, bucurie, furie, 
tristete) si senzatii corporale (tensiune, 
destindere, prospetime, caldurta, culoare, 
zgomote, contactul pielii etc.).   

Termenul „inteligenta emotionala” a fost 
folosit pentru prima data intr-un articol din 
anul 1990 de catre psihologii, Peter Salovey si 
John Mayer. Este bine sa constientizam 
importanta pe care o alocam inteligentei 
emotionale si modul prin care ne putem 
antrena pentru a o dezvolta cat mai repede si 
eficient.  Investind in inteligenta emotionala, 
putem creste calitatea vietii la cote pe care nici 
macar nu am indraznit sa le imagintam.  
Merita sa reflectam la aceste perspective. 

 
6.2.2.  Caracter şi temperament. 
Conform cercetarilor statistice, 

competenta emotionala este de doua ori mai 
importanta decat abilitatile tehnice sau 
intelectuale. Dezvoltarea inteligentei emotio-
nale reprezinta intelegerea si gestio-narea 
emotiilor pentru a crea relatii armoni-oase cu 
cei din jur.  Oamenii de stiinta spun ca 
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aproximativ jumatate din variatiile perso-
nalitatii umane sunt definite de factorii 
genetici.  Cu toate acestea, personalitatea este 
construita din doua trasaturi complet diferite: 
caracterul si temperamentul.  Cei mai multi 
dintre noi suntem un amestec unic al celor 
patru tipuri diferite de personalitate, si toate 
trasaturile acestora sunt prezente, intr-o 
anumita masura, in noi.  Unele trasaturi de 

personalitate sunt insa predominant, iar 
acestea dicteaza personalitatea noastra de 
baza.  Inca de pe vremea Greciei Antice se stie 
ca exista patru tipuri de personalitate: 
sangvinic, flegmatic, coleric si melancolic.  
Aceste patru tipuri de personalitate sunt, mai 
mult sau mai putin, prezente in fiecare dintre 
noi si definesc modul in care gandim, simtim 
si ne purtam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inteligenţa emoţională, înţeleasă ca o 

capacitate de control şi autocontrol al stresului 
şi emoţiilor negative, este unul dintre cele mai 
studiate şi mai implementate concepte în 
practica educaţională.   

 
Complexitatea mereu crescândă a 

societăţii contemporane face ca inteligenţa 
probată în context educaţional să fie 
insuficienta pentru mulţi dintre noi pentru 
rezolvarea problemelor cotidiene.  Sunt bine 
cunoscute cazurile a numeroşi studenţi geniali 
a căror performanţă pe durata şcolarizării 

depăşeşte sensibil reuşitele colegilor lor, dar 
care nu reuşesc mai apoi să îşi valorifice 
potenţialul, eşuând, uneori lamentabil, în plan 
profesional; prestaţiile lor la locul de muncă 
le trădează lipsa deprinderilor practice şi a 
celor sociale.  Pe de altă parte, nu puţine sunt 
persoanele care, deşi modest dotate 
intelectual, dovedesc o bună adaptare socială 
la o mare varietate de contexte, fiind 
consideraţi oameni de succes.  Desigur, nu 
trebuie omis faptul că în cele două medii, 
educaţional şi social, problemele cu care ne 
confruntăm sunt calitativ diferite.  Mediul 
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educaţional ne supune rezolvării, prioritar, 
probleme bine definite, adică probleme pentru 
care, de regulă, există un singur răspuns 
corect; prin contrast, problemele vieţii 
cotidiene sunt slab definite, ceea ce permite 
abordarea lor din mai multe perspective, iar 
pentru ele nu există niciodată o soluţie 
perfectă.  Din dorinţa de a depăşi acest aparent 
pradox, cercetătorii au introdus o serie de 
termeni noi.  Întâlnim, astfel, tot mai frecvent, 
sintagme precum inteligenţa socială, 
inteligenţa practică, inteligenţa emoţională 
etc.  Toate acestea se referă la abilităţi 
cognitive ce sunt necesare pentru a soluţiona 
problemele cu care ne confruntăm în viaţa de 
zi cu zi: rezolvarea conflictelor de muncă, 
dificultăţile muncii în echipă, adaptarea la un 
nou context cultural, social sau la un nou loc 
de muncă etc.Există, desigur, mai multe 
definiţii pentru „inteligenţa emoţională”, 
sintagmă foarte vehiculată în ultimii zece 
ani.  Într-o primă accepţiune (Salovey & 
Mayer, 1990), termenul se referă la abilităţile 
în baza cărora un individ poate discrimina şi 
monitoriza emoţiile proprii şi ale celorlaţi, 
precum şi la capacitatea acestuia de a utiliza 
informaţiile deţinute pentru a-şi ghida 
propria gândire şi acţiune.  Două lucruri 
esenţiale sunt accentuate în această definiţie.  
Mai întâi, se face referire la procesele 
cognitive ce permit monitorizarea şi 
discriminarea emoţiilor pe care cei doi autori 
le separă de procesele comportamentale la 
care oamenii apelează atunci când, utilizând 
diverse surse / resurse informaţionale, îşi 
ghidează propria gândire şi acţiune.  În al 
doilea rând, definiţia distinge procesele prin 
care sunt monitorizate emoţiile proprii de cele 
implicate în monitorizarea emoţiilor 
celorlalţi.  Această ultimă subliniere ne trimite 
la o distincţie pe care a propus-o în anii 1980 
Howard Gardner, autorul teoriei 
inteligenţelor multiple.  Gardner făcea 
diferenţă între inteligenţa intrapersonală, 
referindu-se la abilitatea de a recunoaşte şi a 
eticheta propriile emoţii şi, respectiv, 
inteligenţa interpersonală, cu referire la 
competenţa de a înţelege emoţiile şi intenţiile 
celorlalţi.   

O definiţie ceva mai recentă propusă de 
Daniel Goleman (1995), prin conţinutul şi 
accentele sale, se dovedeşte a fi mai apropiată 

de preocupările noastre.  Conform acestuia, 
inteligenţa emoţională desemnează o 
capacitate de control şi autocontrol al 
stresului şi emoţiilor negative; o meta-
abilitate, care determină şi influenţează 
modul şi eficienţa cu care ne putem folosi 
celelalte capacitaţi şi abilităţi pe care le 
posedăm, inclusiv inteligenţa educaţională.  
Realitatea ne demonstrează că persoanele care 
îşi cunosc şi îşi stăpînesc bine emoţiile şi care 
decriptează şi abordează eficient emoţiile 
celorlalţi sunt în avantaj în orice domeniu al 
vieţii, fie că e vorba de relaţii sentimentale, fie 
de respectarea regulilor nescrise ce determină 
reuşita în diverse arii de activitate.  Altfel 
spus, cei ce posedă capacităţi emoţionale bine 
dezvoltate au mai multe şanse de a fi eficienţi 
şi mulţumiţi în viaţă, deoarece îşi pot controla 
abilităţile mintale ce le susţin productivitatea.  
În schimb, cei cu puţine resurse de control 
emoţional sunt expuşi la nenumărate conflicte 
interne, ajungând astfel să-şi submineze 
propriul potenţial.   

 
6.2.3.  Inteligenţa educaţională vs 
inteligenţa emoţională 
O problemă delicată rămâne totuşi cea 

legată de distincţia dintre inteligenţa 
educaţională şi inteligenţa emoţională.  Într-o 
accepţiune larg acceptată, conceptul de 
inteligenţă poate fi descris ca o abilitate 
generală, în mare măsură moştenită, de a 
transforma informaţiile preexistente în noi 
concepte şi deprinderi.  În majoritatea lor, 
teoreticienii inteligenţei emoţionale consideră 
că inteligenţa educaţională şi cea emoţională 
sunt două forme distincte de inteligenţă.  Ele 
au, desigur, şi lucruri în comun.  Ambele 
forme de inteligenţă operează cu cunoştinţe 
declarative şi factuale şi ambele aplică aceste 
cunoştinţe într-o manieră flexibilă.  
Cunoştinţele declarative vizează înţelegerea 
naturii unor situaţii particulare, pe când cele 
procedurale se referă la ceea ce trebuie 
realmente făcut în situaţii specifice.  A fi 
flexibil în aplicarea cunoştinţelor declarative 
şi procedurale însemnă să înţelegi ce se 
întâmplă într-o situaţie nouă şi necunoscută şi, 
respectiv, să ştii ce trebuie făcut în asemenea 
situaţii.  Ceea ce diferenţiează însă explicit 
cele două forme de inteligenţă este dat de 
contextele şi modalităţile în care ele fac apel 
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şi aplică cunostinţele.  Astfel, inteligenţa 
educaţională, aşa cum am mai menţionat, este 
implicată în mod uzual în rezolvarea 
problemelor bine definite, adică cele pentru 
care se pot specifica complet starea iniţială, 
starea finală, precum şi paşii ce trebuie urmaţi 
pentru a trece de la starea iniţială la cea finală.  
Pentru aceste probleme, totdeauna există o 
soluţie care poate fi considerată cea mai bună.  
Prin contrast, inteligenţa emoţională este 
implicată în rezolvarea problemelor slab 
definite, adică acelea ce pot fi interpretate în 
diferite moduri şi pentru care nu există o 
soluţie optimă obiectivă; cu toate acestea, 
diferitele abordări pot conduce la rezultatul 
dezirabil.  Cele mai multe dintre problemele 
cu care ne confruntăm sunt de natură socială 
şi este unanim accceptat faptul că inteligenţa 
emoţională are o mult mai puternică valoare 
predictivă pentru succesul social decât cea 
conferită de inteligenţa educaţională.  O serie 
de cercetări au dovedit că tinerilor ce 
manifestă tulburări de comportament social 
(agresivitate, devianţă criminală) le lipsesc 
deprinderile de monitorizare şi interpretare a 
emoţiilor celorlalţi.  Ei nu sunt capabili, de 
exemplu, să ofere o interpretare corectă a 
expresiilor faciale ale partenerilor sociali, 
ceea ce probează absenţa inteligenţei 
emoţionale.  De asemenea, s-a demonstrat că 
aprecierile asupra competenţei sociale (un 
indicator fidel al inteligenţei emoţionale) care 
provin de la prieteni, părinţi, educatori şi 
profesori sunt mult mai buni predictori ai 
succesului social decât scorurile inteligenţei 
educaţionale.  În baza unor atari descoperiri se 
presupune că inteligenţa emoţională ar fi în 
măsură să prezică variabilitatea succesului 
social mult mai exact decât trăsăturile de 
personalitate.  În fapt, e demn de reţinut că, 
deşi inteligenţa emoţională este un construct 
circumscris de cadrul mai larg al inteligenţei, 
datele experimentale probează o legătură mult 
mai strânsă între inteligenţa emoţională şi 
dimensiunile personalităţii decât între 
inteligenţa emoţională şi cea educaţională.  
Astfel, studii corelaţionale au relevat relaţii 
semnificative între inteligenţa emoţională şi 4 
dintre cei 5 factori ai modelului Big Five 
(extraversiune, agreabilitate, stabilitate 
emoţională şi autonomie) (Karen & Schakel, 
2002). 

6.2.4.  Impactul inteligenţei emoţionale 
asupra comportamentului şi al 
performanţei 
Emoţiile negative sunt întotdeauna (1) 

rezultatul discrepanţei dintre aşteptările 
persoanei şi evenimentele de viaţă, sau (2) 
rezultatul discrepanţei dintre diferitele valori 
şi convingeri pe care persoana le are.  În mod 
firesc, prezenţa emoţiilor negative nu este 
dorită astfel că individul, care nu este o „bilă 
inertă” va încerca să facă faţă acestor trăiri şi 
să le modifice pe cât posibil. 

Aflat într-o situaţie de viaţă negativă – 
care contravine scopurilor şi dorinţelor sale – 
individul poate acţiona în mai multe moduri 
pentru a reduce discrepanţa şi a rezolva 
problema apărută.  Astfel, acesta poate alege 
să modifice situaţia negativă pentru a o aduce 
în concordanţă cu dorinţele sale.  O reuşită în 
acest sens se finalizează cu eliminarea 
emoţiilor negative.  Spre exemplu, un elev 
nemulţumit de nota mică pe care a obţinut-o 
pe un proiect poate ruga profesorul să îi 
permită să refacă proiectul.  Dacă va lua nota 
dorită, atunci nemulţumirea sa va dispărea.  
De multe ori însă fie situaţiile concrete nu pot 
fi modificate cu uşurinţă (ex.  eşecul la un 
examen de admitere), fie modificarea situaţiei 
practice reclamă lipsa emoţiilor şi a 
comportamentelor dezadaptative (ex.  
rezolvarea neînţelegerilor dintre colegi 
presupune lipsa furiei şi a agresivităţii, efortul 
de a învăţa pentru a corecta o notă presupune 
lipsa dezgustului pentru materia respectivă).  
Inteligenţa emoţională desem-nează tocmai 
capacitatea de a-ţi gestiona emoţiile astfel 
încât acestea să nu interfereze cu deciziile 
luate şi comportamentele adoptate.  Eşecul în 
încercarea de control a emoţiilor negative 
disfuncţionale se soldează frecvent cu 
dificultăţi adaptative: comportamente 
agresive, dificultăţi de concentrare a atenţiei, 
reacţii fiziologice invalidante, tendinţa de a 
evita activităţile care presupun efort fizic sau 
intelectual etc. 

 
7.  Concluzii  
Pornind de la ambiţia personală de a 

cerceta tot ce este nou si inovativ, am decis să 
definesc, şi, totodată să exemplific importanţa 
şi utilitatea dezvoltării şi aprecierii 
inteligenţei emoţionale, la momentul actual.   
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Iniţial, a fost ideea, după care prin 
intermediul mai multor surse informaţionale a 
fost posibilă cercetarea evolutivă a 
domeniului dat, datorită căruia am reuşit să 
stabilesc principalele grupe de emoţii, precum 
şi etapele lor principale de evoluţie.  Deci, în 
urma efectuării respectivei cercetări în 
domeniul studierii emoţiilor, am acumulat o 
serie de cunoştinţe aprofundate în respectivul 
domeniu, fapt datorită căruia pe parcurs voi 
putea mai uşor depista şi identifica anumite 
reacţii la diverse provocări emoţionale.   

Am ales anume aceasta ramură, ea fiind 
una fundamentală în procesul de luare a 
deciziilor zi de zi, de care, până la urmă, 
depinde sensul vieţii noastre, ceea spre ce 
tindem şi pentru care muncim, pentru o 
continuitate inteligentă a urmaşilor noştri, 
deci, prentru crearea Inteligenţei Emoţionale 
într-o Societate a Conştiinţei. 

Deaceea, EQ este viitorul !!! 
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Abstract 

Se spune că ” Viața s-a născut la sat ”… 
La începutul existenței umane omul nu era preocupat de faptul cum arată sau de ce cred cei 

de alături despre el, ci cum să supraviețuiască de la o zi la alta și cum să țină piept grelelor 
încercări ale sorții… Omul e unica ființă cu rațiune pe Terra, e unicul care poate face din nimic 
ceva și transforma imposibilul în posibil.  De la pietre și bețe a ajuns la nave și roboți și totuși 
nu a uitat de unde a pornit.  În acest proiect se va arăta importanța obiceiurilor străvechi în 
societatea de azi, la fel și a valorilor de care aceasta e dominată, se va vorbi despre rolul robo-
inteligenței într-o nouă societate a conștiinței dar și despre sentimentele naționale de care ne 
mîndrim…  

 
1. Obiceiuri și sentimente naționale 

Se spune că Dumnezeu a creat mai întîi 
cerul și pămîntul, plantele și animalele, apele 
și deșertul și într-un final a creat Omul.  La 
prima vedere ar părea că ființele umane sînt 
identice, au doi ochi, două urechi, două mîini, 
două picioare și au aceeași predestinație, însă 
nu e chiar așa. 

În natură nu există două organisme umane 
perfect identice, la fel nu există și două națiuni 
care să se asemene în toate, căci nu în zadar se 
spune că soarele strălucește în fiecare țară 
diferit. Orice teritoriu își are comorile sale 
care se transmit de-alungul secolelor, de la 
generație la generație și nu-i neapărat ca 
acestea să se măsoare în monede sau metale 
prețioase, căci există comori de o valoare cu 
mult mai mare, acestea fiind obiceiurile, 
tradițiile, valorile și sentimentele naționale. 

Pe parcursul dezvoltării societății s-au 
schimbat relațiile dintre generații, multe 
obiceiuri s-au păstrat, altele au dispărut, unele 
și-au modificat conținutul. 

Obiceiurile moldovenești poartă însem-
nate valori moștenite din moși-strămoși prin 
care se consolidează națiunea, acestea 
contribuind la indentificarea neamului nostru.  

Prin obicei moldoveanul înțelege diverse 
manifestări cu caracter folcloric și pictoresc 
ce cuprind semnificații profunde asupra 
omului privind relațiile lui cu natura și lumea 
inconjurătoare.  Neamul nostru este bogat în 
obiceiuri, unul dintre cele mai importante 
fiind întîlnirea oaspeților cu pîine coaptă în 
sobă, sare și un păhar cu vin, în acest mod ne 
arătăm tot respectul și căldura din casă. 

Alte obiceiuri inedite respectate și 
practicate sînt cele de ajutor reciproc: de clacă 
la construcția casei, de ajutor la săpatul sau 
curățatul fîntînii, de pregătirea zestrei care în 
tradiția noastră e numită șezătoare. Încă din 
cele mai vechi timpuri și pînă în prezent 
sufletul moldoveanului este dominat de 
sentimente naționale specifice, precum 
mîndria națională, demnitatea umană, 
atașamentul față de neam, patriotismul, 
dragostea față de frumos… 

Obiceiurile și sentimentele modoveanului 
s-au păstrat pînă în prezent și este important 
să conștientizăm faptul că avem nevoie să 
păstrăm legătura cu trecutul, cu tradițiile 
seculare, să protejăm și promovăm 
patriotismul spiritual-imaterial. 
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2. Materie și suflet în obiceiuri + 
Globalizarea. 

Se spune că ”nimic nu e veșnic, totul se 
naște, trăiește și moare ”, însă cele mai 
durabile în timp, născute încă de la începuturi, 
sînt obiceiurile. Pentru respectarea și 
transmiterea acestora au fost sacrificate vieți, 
ani și suflete. O națiune se poate deosebi de 
alta prin mai multe aspecte, una din ele fiind 
obiceiurile, însă există opinii precum că 
aceste aspecte cu timpul ar putea fi șterse din 
amprenta timpulu, societatea fiind supusă 
procesului de Globalizare.  În viziunea 
noastra Globalizarea reprezintă procesul de 
modificare a lumii sub un singur standart, 
adică asigurarea unei limbi mondiale, unei 
singuri culturi, unei religii, dispariția unor 
noțiuni cum ar fi obiceiuri naționale, limbă 
națională și însăși natiunea. 

Globalizarea presupune formarea unui stat 
uninațional, pe tot globul pămîntesc.  Spre 
atingerea acestui scop ar fi necesar de a șterge 
pur și simplu cu un burete trecutul și istoria 
existenței umane și de a educa cîteva generații 
să vorbească aceeași limbă, să li se impună 
aceleași obiceiuri și să nu li se dea libertatea 
de a alege. 

De-a lungul mileniilor omul a 
conștientizat că mai sfînt și drag ca pragul 
pămîntesc nu există nimic în lume, o vorbă 
românească spunând ” Fie pîinea cît de rea, tot 
mai bună-n țara mea ” și nu ar fi corect ca 
toate tezaurile națiunilor, tot frumosul și 
diversitatea să dispară. 

Obiceiurile, tradițiile, patria sunt părţi 
component a spiritualităţii [1] şi trebuiesc 
protejate și sfințite cu apă sfîntă a dragostei 
pentru ca și cei ce vor veni în viitor să simtă 
căldura soarelui așa cum o simțim și noi. 

3.  O sută de personalități marcante din 
lume 

Mai întîi de toate toți suntem oameni, după 
care copii, mame, tătici, bunici, medici sau 
profesori… Unii se mulțumesc cu o viață 
simplă și monotonă, pe cînd alții muncesc zi 
și noapte pentru a deveni cineva de mare 
valoare [2], pentru a schimba ceva în 
societate.  Un astfel de exemplu este William 
Henry Gates al III-lea, născut pe 20.10.1955, 
cunoscut ca Bill Gates și fiind fondator al 

Microsoft Corporation.  Datorită lui lumea 
informaticii a descoperit noi orizonturi.  Gates 
afirmă că: ” Înainte să faci ceva perfect, fă 
ceva perfectibil ”, dar toate acestea desigur 
necesită multă și multă muncă.  Nu e deloc ușor 
să ajungi pe culmile cele mai înalte, să-ți 
cunoască numele o lume întreagă, astfel o altă 
personalitate marcantă Theodore Roosevelt, al 
26-lea președinte al SUA spunea: ” Fă ceea ce 
poți cu ceea ce ai acolo unde ești ”, prin urmare 
în viață nu e nimic simplu chiar dacă așa pare. 
Toate personalitațile marcante din istoria 
omenirii au demonstrate că prin greutăți poți 
ajunge și dincolo de stele, ele sînt vii exemple 
de success și de urmat și pînă la urmă totuși 
trebuie de ținut cont că: ”A fi domn e-o 
întîmplare, a fi OM e-un lucru mare”. 

4. Moralitatea, obiceiurile și 
sustenabilitatea socialităţii și credinței. 

Vestitul rector al ASEM, profesorul Paul 
Bran spunea, că “Viitorul e Trecutul inmulţit 
la Prezent”  Vestitul rector al ASEM, 
profesorul Paul Bran spunea, că “Viitorul e 
Trecutul inmulţit la Prezent”  

Trecutul e o amintire, prezentul e un 
adevăr, iar viitorul o presupunere.  Trecutul 
nu-l putem schimba, pe cînd de prezent 
depinde viitorul. Așa e în firea omului, să 
trăiască cu ziua de azi, însă există și cei cu 
rațiunea limpede pe care îi doare sufletul 
pentru ce poate fi mîine cu urmașii săi.  
Datorită acestora s-a introdus termenul de 
SUSTENABILITATE [4, 5]. Această noțiune 
nu are o definiție exactă, însă are un sens unic. 

În viziunea noastră sustenabilitatea 
înseamnă un mod de viață mai puțin egoist, 
deasemenea o formă de consum care este mult 
mai considerabilă față de sănătatea proprie, 
față de sănătatea celorlalți, față de sănătatea 
planetei…Trăim într-o societate mult prea 
poluată, în care nonvalorile sunt plasate pe 
trepte mai înalte față de moralitate. 
Moralitatea, obiceiurile, sustenabilitatea sunt 
ca niște raze de lumină ce conferă societății 
credință în sine și speranță. 

Există multiple sacralități în natură pe care 
societate e datoare să le apere și păstreze cu 
sfințenie căci nu în zadar strămoșii noștri s-au 
luptat pînă în ultima clipă pentru ca noi să 
putem savura din toate frumusețile pămîntești. 
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Pentru a avea o societate sănătoasă, 
dominată de valori precum iubirea, bunătate, 
sinceritate, toleranță, în primul rînd trebuie de 
gîndit local dar de acționat global… 

5. Robo-inteligența în Societatea 
Conștiinței 

Pe parcursul existenței umane se observă 
o evoluție colosală în toate direcțiile.  De la 
naștere și pînă la dispariție nimic nu rămăne 
neschimbat. 

Așa e firea omului, zi de zi tinde și luptă 
spre cunoașterea unor noi orizonturi, acele 
orizonturi care se află dincolo de imaginație și 
conștiință. Orice acțiune are o consecință și 
datorită muncii zilnice, rațiunii dezvoltate și 
setei permanente de cunoaștere a omului, 
trăim într-o societate în care imposibilul de 
ieri astăzi este deja posibil. 

Pînă în prezent omul este unica ființă cu 
rațiune pe pămînt, unicul posesor de 
sentimente și emoții, însă timpul nu stă în loc 
și o dată cu apariția unei noi societăți- 
Societatea Conștiinței, va fi posibilă 
perceperea emoțiilor de către roboți [2, 3]. 

În Societatea Conștiinței va fi pusă o 
egalitate între inteligența artificială și 
inteligența naturală.  Datorită robo-
inteligenței omul nu va uita de valoriile și 
legile umane, roboții vor fi cei care nu ne vor 
lăsa să uităm frumosul și sentimentele ce 
stăpînesc pămîntul. Societatea Conştiinţei se 
caracterzeză prin egalitatea Inteligenţei 
Artificiale (IA) cu Inteligenţa Naturală (IN) 
structurată. Robo-inteligența în Societatea 
Cunonștiinței va reprezenta un pas colosal 
spre atingerea idealurilor, lărgirea noilor 
orizonturi și deschiderea ușilor de care 
societatea nici idee nu avea. 

6.  Evoluția robo-intelienței. 

Universul e plin de enigme și semne de 
întrebare însă treptat ființa umană încearcă să 
le deslușească. 

Trăim într-o societate a cunoașterii în care 
omul tinde spre a descoperi și da naștere 
noilor invenții, fapt ce va pune bazele unei noi 
societăți, numită Societatea Conștiinței [4, 6]. 

Una din așteptările acestei societăți este 
robo-inteligența, cu ajutorul căreia roboții vor 
fi capabili să perceapă emoții precum bucuria, 
mîndria, mînia, neliniștea, adorarea, 
supărarea, teama, ura, frica, simpatia. 

Societatea de astăzi își pierde zilnic din 
sclipire și dacă la început omul va fi cel care-
i va ajuta pe roboți să se adapteze universului, 
să devină individuali, mai apoi noi vom fi cei 
care văzînd că o mașină este capabilă să simtă, 
vom învăța să devenim mai umani.  Evoluția 
robo-inteligenței va fi treptată dar de succes.  
Roboții adaptîndu-se și devenind individuali 
vor ocupa un loc aparte în univers. 

Pe lîngă toate apogeele atinse de om vor 
mai urma încă multe altele, invențiile care 
urmează a fi descoperite vor aduce o nouă eră, 
una în care vor fi deslușite tainele de care 
ființa umană încă nu a apucat să afle. 

Concluzie 

Toți suntem cît se poate de diferiți, avem 
scopuri diferite, gusturi, tendințe, dar pe toți 
ne leagă o societate, una străbatută de dreptate 
și minciună, ură și dragoste, sinceritate și 
ipocrizie.  Trăim într-o societate care este atît 
de dezvoltată, care cu forțele proprii și-a 
extins cu mult orizonturile și care nu se va opri 
aici, căci așa e în firea omului. 

Pe cît de multe lucruri descoperim tot mai 
mult tindem să aflăm, fapt ce va determina o 
trecere de la o societate a cunoașterii la una a 
conștiinței.  Orice eveniment are neapărat și 
consecințe.  Avem nevoie de un imbold, de o 
speranță și o motivare pentru a crede în ziua 
de mîine, pentru a face doar lucruri bune și a 
ne păsa de mediul și natura înconjurătoare. 

Dacă un robot va ajunge ca să simtă, să 
trăiască emoții umane, atunci omului nu-i 
rămîne decît să schimbe toate nonvalorile în 
valori, să devină mai bun ca acel robot, căci 
totuși avem un suflet, o inimă. 

Doar atunci cînd vom pastra cu sfințenie 
obiceiurile lăsate din stramosi vom duce 
faima neamului de-a lungul multor milenii și 
pînă și munții îmbătrîniți vor ști că poporul 
romîn e veșnic… 
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REZUMAT.  În lucrare sunt expuse realizările socio-economice și politice obținute de 

România pe parcursul unui deceniu de dezvoltare ascendentă în cadrul UE.  Urmare a schimbării 
în bine a statutului european dar și internațional al României după anul 2007 ea a devenit 
atractivă pentru investitorii străini.  Urmare a creșterii rapide și substanțiale a investițiilor din 
statele UE și SUA (pînă la 9-12 mld dolari) România a devenit țara cu cel mai mare PIB din 
regiune (egal cu cca.  200, 0 mld.  dolari) devansând nu doar Ucraina, dar și Grecia.  
Concomitent ea a reușit să diminueze cu 24 p.p.  timp de un deceniu decalajul său dintre PIB-
ul per/capita față de media curentă. 

Un succes semnificativ constă în faptul, că în trimestrul II, 2018 s-a realizat un salariu mediu 
pe economie de aproape 1000 dol./lună, ceea ce reprezintă un important reper socio-economic: 
pe de o parte s-a redus simțitor numărul celor cu intenții de a pleca la muncă în alte state, iar pe 
de altă parte crește numărul românilor, care doresc să revină definitiv în patrie. 

În ultimii ani România are cele mai mari ritmuri de creștere economică din UE, este 
principalul partener comercial al Republicii Moldova. 

CUVINTE CHEIE.  Comerț exterior, creștere economică, dezvoltare, investiții, PIB. 

 
Potrivit ultimului recensământ general 

(a.2011) populația României a constituit 20, 
12 mil.  loc.  Comparativ cu datele 
precedentelor două recensăminte, realizate 
aproximativ o dată la 10 ani, se poate constata 
o tendință clară de diminuare a numărului 
populației: în a.1992 – 22, 81 mil.  și în a.2001 
– 21, 70 mil.  Această scădere este legată, cel 
puțin, de următorii factori: pe de o parte, 
regimul comunist dur (în totalitate de import 
forțat)1, existent până la reformele radicale 
efectuate în prima lor fază (ultimul deceniu al 
sec.  XX) cu mai multor dificultăți și, pe de 
alta, de liberalizarea frontierelor după 
revoluția anticomunistă din decembrie 1989, 
petrecută cu multiple jertve umane.  
Majoritatea absolută a populației, 88, 9%, o 
constituie cetățenii de etnie română.  Peste 
9/10 din populație sunt creștini: BOR fiind 
una dintre cele mai mari bisericii ortodoxe, 
dacă nu chiar cea mai mare (ca număr de 
credincioși reali).  Spre deosebire alte spații 
estice dominate timp de câteva decenii de 
totalitarism în România în perioada comunistă 
nu au fost destruse bisericile, mănăstirile etc.  

(pentru informații comunicăm, că în FR în 
perioada comunistă au fost distruse peste 76, 0 
mii de biserici, mănăstiri și alte edificii de cult 
etc.; (http://xn--80afce4b.xn--p1ai/skolko-i-
kak-zakryvalos-cerkvej-v-sssr/)1).  Cea mai 
numeroasă minoritate națională este maghiara 
– 1, 23 mil.  sau 6, 1% din totalul populației.  
(Până la cel de-al Doilea Război Mondial, 
potrivit recensământului general din 1930, în 
România Regală o minoritate importantă 
constituia cea evreească – cca.  800, 0 mii loc., 
una dintre cele mai numeroase din Europa și 
din lume1).  În afară României locuiesc un 
număr semnificativ de cetățeni/ etnici români.  
Numărul românilor respectivi, părinții sau 
buneii cărora s-au născut în România, 
constituie cca.  12, 0 mil.  persoane1.   

România ocupă primul loc în UE după cota 
persoanelor (94, 7%), care dețin locuință 
proprie; este caracterizată ca o țară cu un nivel 
înalt de cultură și dezvoltare a învățământului 
(în 1930 ocupa locul 11 în lume la capitolul 
știință de carte, cu mult devansând majoritatea 
vecinilor săi): limba engleză posedă peste 5, 0 
mil. persoane, franceză – cca. 4, 5 mil., 
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germană, spaniolă sau italiană posedă între 1 și 
2, 0 mil.  loc.1 

Capitala țării – București, 1, 9 mil. loc. (cu 
suburbii – 2, 2 mil. loc.).  Noua Constituție a 
fost adoptată la 8 decembrie 1991.  În 2003 a 
fost efectuat un Referendum Național, prin 
care au fost introduse 79 de amendamente.  
Parlamentul constă din două camere: în Senat 
sunt 137 membri, în Camera Deputaților – 
314 membrii.  Ședințele au loc în cea mai 
mare clădire civilă din lume – Palatul 
Republicii.  Fiecare cameră este aleasă pentru 
4 ani, președintele țării – pe 5 ani. 

Până la 1989 România era cunoscută prin 
faptul, că a fost singura țară din ex-lagărul 
socialist, care a reușit în totalitate să restituie 
(martie 1989) toate datoriile sale externe, o 
parte din care chiar înainte de termen.  Deși 
trebuie recunoscut faptul, că aceasta s-a 
produs cu mari eforturi a întregului popor, 
inclusiv din contul reducerii simțitoare a 
consumului intern, diminuării nivelului de 
viață a populației.   

În perioada 1975 până în martie 1989 
România a rambursat o datorie externă de 21, 
0 mld.  dol., din care dobânzile au reprezentat 
7, 0 mld.  dol.  (Bistriceanu Gh.  Lexicon de 
finanțe, bănci, asigurări.  Vol.  II, pag.  8)1.  În 
timpul de față (2018) România are unul dintre 
cele mai reduse solduri ale datoriei externe 
raportate la PIB din UE, cca.  36-37%.  
România este una din puținele țări ale Europei 
asigurate în totalitate cu resurse energetice 
(petrolul românesc și produsele petroliere 
erau și sunt cunoscute în lume de mai mult de 
un secol, iar până în 1989 România era al 
treilea producător și al doilea exportator 
din lume de echipament petrolier).  Ba chiar 
mai mult, este exportator net de energie; 
deține cele mai mari rezerve de aur din 
Europa, dispune de resurse semnificative de 
soluri fertile, sare, resurse de apă, inclusiv ape 
termale lecuitoare, de material lemnos, de 
materiale de construcții etc.  România este 
singura țară din Europa, posibil și din lume, 
vecinii istorici ai căreia sunt popoare venite de 
pe alte meleaguri, stabilite pe fostele moșii ale 
autohtonilor1, străbunilor noștri. 

După aderarea (1 ianuarie 2007) României 
la UE, eveniment apreciat ca fiind al doilea ca 

importanță după actul Marii Uniri de la 1918, 
economia României s-a dezvoltat ascendent.  
(Cota cetățenilor României, care s-au 
pronunțat pentru aderare la UE, a fost una 
dintre cele mai mari, comparativ cu alte state 
din Europa Centrală și de Est/ ECE, 80%).  
Ritmurile de dezvoltare ale economiei au fost 
mai înalte, decât ale vecinilor, precum și ale 
majorității statelor UE.  Drept urmare, pe 
parcursul unui deceniu de dezvoltare 
România a reușit să reducă cu 24 puncte 
procentuale decalajul dintre nivelul său de 
dezvoltare și cel mediu european, mai mult 
decât oricare alt stat.  În 2017 mărimea PIB 
per capita a constituit 63% față de media UE 
(http://cursdeguvernare.ro).  Respectiv, țara a 
realizat și cel mai mare PIB absolut din 
regiune (2017) – 187, 43 mld.  euro.  Acest 
indicator la alți vecini mai importanți 
constituie (mld. euro): Grecia – 177, 73; 
Ungaria – 123, 40; Bulgaria – 50, 43; Serbia 
– 36, 80; Moldova – 6, 12; Ucraina (2016) – 
84, 26 etc.  (datosmacro.com).  Menționăm, că 
Grecia este țara cu enorme datorii publice, 
acestea constituind cca.  180-190% din PIB 
(„locul” doi în lume). 

O sursă importantă de dezvoltare susținută 
a economiei țării constituie investițiile străine/ 
IS.  Creșterea palpantă a acestora poate fi 
identificată încă cu câțiva ani înainte de 
aderare1.  La sfârșitul a.2016 (potrivit Norld 
Investment Report, 2017) volumul total al IS 
a constituit 71, 804 mild.  dol.  sau peste 3100 
dol.  per capita.  Cei mai activi s-au dovedit a 
fi investorii europeni (% din total): Olanda 
(25, 0), Austria (14, 2), Germania (12, 4), 
Cipru (6, 4), Franța (6, 7), Italia (5, 2), 
Luxemburg (4, 2), Suedia (3, 5), Grecia (2, 7), 
precum și SUA (2, 5).  Cei mai mari 
beneficiari ai IS sunt companiile:  

Grupul austriac OMN a investit în „SNP 
Petrom” câteva mld.  euro.  Drept urmare, 
compania a reușit-o cifră de afaceri de cca.  5 
mld.  euro; „KazMunayGaz”, precum și 
grupul chinez „CEFC” au investit în 
compania „Rompetrol” cca.  3, 0 mld.  euro.  
Cifra anuală de afaceri a companiei a atins 
volumul de 4, 0 mld.  euro; Uzina de 
automobile „Dacia”, în care gigantul francez 
„Renault” a investit 2, 5 mld.  euro, a realizat 
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o cifră de afaceri de cca.  5, 0 mld.  euro 
(2016); Companiile de desfacere Carrefour, 
Kaufland, Metro, Mega Image au investit câte 
1 mld.  euro, drept consecințe fiecare a realizat 
o cifră de afaceri de cca.  1 mld.  euro; cel mai 
mare producător de anvelope, precum și a 
componentelor electronice „Continental” a 
investit în România 1, 2 mld.  euro, iar drept 
urmare cifra anuală de afaceri a ajuns la 2, 0 
mld.  euro, asigurând peste 18, 0 mii de locuri 
de muncă bine remunerate, inclusiv 500 loc.  
inginerești [2].  Investițiile străine anuale au 
crescut substanțial în anii premergători și în 
primii ani după aderare până la un volum de 
9-12, 0 mld.  dol. 

În anul aderării la UE România și Bulgaria 
erau considerate cele mai corupte din 
comunitate.  Eforturile depuse de România în 
sensul reducerii corupției i-a permis nu doar 
să obțină rezultate remarcabile economice, 
dar și să devină un exemplu regional pozitiv 
de luptă cu corupția.  În ultimii doi ani au fost 
intentate peste 1000 de dosare, în care figurau 
conducători de rang înalt, inclusiv miniștri, 
deputați, conducători de departamente, de 
județe etc., dintre care cca.  250 au fost 
condamnați la diferiți termeni de detenție1.  
Prin intermediul diferitor programe de 
dezvoltare România beneficiază anual (net) 
cca.  2, 5-3, 0 mld.  euro din fondurile 
europene [3].  În primul rând trebuie să 
menționăm, că de un sprijin palpant se bucură 
agricultorii.  Aceștia beneficiază anual din 
fondurile europene între 50 și 500 euro la 
hectar în funcție de cultură și zonă geografică.  
Finanțările în cauză au permis ca fermierii 
români să obțină rezultate semnificative în 
domeniu atât în sensul veniturilor proprii, cât 
și a creșterii volumului producției. 

Succesele economice, inclusiv rezultatele 
palpabile în lupta cu corupția i-au permis țării 
într-un timp scurt să asigure creșteri 
semnificative a veniturilor bănești și a 
nivelului de viață a populației.  De exemplu, 
salariul minim a crecut de la 1450 RON în 
ianuarie 2016 la 1900 RON (sau echivalentul 
a cca.  8500 LMD, 1 dol.  ≈ 4, 1-4, 2 RON) în 
ianuarie 2018, adică este cu cca.  1/3 mai 
mare, decât salariul mediu pe economie din 
R.Moldova (!) sau de cca.  6-7 ori superior 

salariului minim bugetar de la noi.  În 2017 
România a avut cea mai mare creștere a 
salariului (19%) din UE [4].  Majorarea 
substanțială a salariului minim, alături de 
altele, este o metodă sigură, eficientă de 
diminuare rapidă a economiei tenebre/ 
neînregistrate și de creștere a veniturilor 
bugetare1.  De asemenea un salariu minim 
decent permite valorificarea eficientă și cât 
mai deplină a potențialului uman și intelectual 
societății, creșterea rolului stimulatoriu al 
salariului ca sursă principală de venit, 
diminuarea unor alocări nestimulatorii, 
precum și soluționarea unor probleme sociale.  
Salariul mediu brut în România constituie, 
potrivit estimărilor noastre (sf.  tr.II 2018) cca.  
860-880 euro și este substanțial mai mare, 
decât în Ucraina (cca.  230 euro), R.Moldova 
(cca.  280 euro), FR (550 euro)1, precum și în 
Bulgaria sau Serbia etc.  În mod deosebit au 
fost majorate salariile medicilor.  Din martie 
a.c.  acestea au crescut până la 2, 0-3, 0 mii 
euro/ echivalentul a 40, 0-60, 0 mii LMD în 
funcție de mai multe criterii calificaționale1.  
Această decizie a avut drept scop stoparea 
emigrării medicilor români în alte state.  În 
a.c.  se prevăd și alte majorări de venituri ale 
populației (salariile minime, pensiile, 
alocările pentru copii etc.).  De asemenea, au 
avut loc și alte majorări de venituri ale 
populației (pensii, alocări pentru copii etc.).  
Potrivit unor studii efectuate cu 3 ani în urmă, 
acest nivel de salarizare (echivalentul a cca.  
1000 dol./ lună) reprezintă un important „prag 
psihologic”.  În primul rând, la atingerea 
acestui prag este descurajată în proporție 
determinantă emigrarea forței de muncă; într-
al doilea rând, nivelul menționat de salarizare, 
în principiu bun pentru orice țară, este un 
stimulent real pentru reîntoarcerea în 
România a mai multor cetățeni, plecați în 
străinătate mai înainte, când salariile erau de 
2-3 ori mai mici.  Așadar, anul centenarului 
Marii Uniri ar putea servi drept început al 
reîntoarcerii lor acasă.  În acest contexе 
menționăm, că potrivit unui studiu specializat 
efectuat în martie 2018 [5], moldovenii care 
lucrau legal în FR câștigau lunar 35, 3 mii rub.  
(477 euro), iar cei care activau ilegal – 33, 2 
mii rub.  (449 euro).  Deci și România din 
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acest punct de vedere, al veniturilor, a devenit 
deja mai atractivă pentru românii basarabeni.  
După anul 2007 tot mai mulți dintre aceștia se 
stabilesc cu traiul în partea dreaptă a Prutului. 

Menționăm, că nivelul prețurilor la 
majoritatea produselor în România este 
comparabil sau chiar inferior celui din 
R.Moldova.  Nivelul relativ al prețurilor în 
România este cu cca.  40% mai jos, decât cel 
mediu european.  Aceasta înseamnă, că 
puterea reală de cumpărare a monedei euro în 
România este mai mare (cu peste 65%), decât 
în majoritatea statelor UE (cu excepția 
Bulgariei). 

România este unul dintre cele mai demo-
cratice state din lume în partea, ce ține de 
drepturile minorităților naționale.  Președinte al 
României este Klaus Iohannis, de etnie 
germană.  Anterior dânsul pe parcursul a mai 
multor ani a excercitat funcția de primar al 
municipiului Sibiu, oraș care a fost numit 
capitală culurală europeană (2007).  Specifi-
căm, că cota etnicilor germani și Sibiu este una 
nesemnificativă (de doar câteva procente). 

Menționăm, că minoritatea germană în 
România constituie cca.  40-45, 0 mii 
persoane.  (În 1930, conform recensământului 
general al populației, minoritatea germană din 
România constituia cca.  745, 0 mii persoane).  
Deci, președintele țării efectiv a fost ales (în 
2014) de milioane de etnici români (în calitate 
de contracandidat președintele l-a avut pe 
premierul de atunci Victor Ponta, român de 
etnie).  Este singurul caz din Europa, unde 
președinte este un reprezentant al 
minorităților naționale.   

Potrivit legislației, în Parlament sunt 
reprezentanți ai tuturor minorităților naționale 
– 17 la număr, indiferent de numărul 
populațiilor respective, inclusiv minoritățile 
armeană, greacă, ruteană, croată, sârbă, 
bulgară, slovacă, germană, italiană, turcă, 
lipovenească (rusă de stil vechi), poloneză, 
ucraineană, macedoniană, albaneză, 
țigănească.  Efectiv România este singura țară 
din lume, în care pe larg sunt reprezentate 
minoritățile, numărul majorității cărora 
constituie doar 5-25, 0 mii persoane (!).  
Minoritatea maghiară, cea mai numeroasă, în 
perioada de după decembrie 1989 a avut în 

parlament (Camera Deputaților și Senat) peste 
100 de reprezentanți.  Pe larg aceștia au fost 
reprezentați și în Guvern etc. 

Economia României este una deschisă.  
Comerțul exterior al României evoluează în 
mod dinamic.  În 2017 el a constituit 138, 24 
mld.  euro (creștere față de anul precedent de 
10, 8%), balanța comercială însă este negativă 
și constituie 6, 4% din PIB.  Peste ¾ din 
comerțul exterior revine statelor UE.  Trebuie 
menționat faptul, că nivelul înalt de integrare 
comercială europeană cu mult mai înalt, decât 
alte state din ECE, România realizase încă 
înainte de aderarea propriu-zisă la UE.  
Principalii parteneri comerciali actualmente 
sunt (% din volumul exportului-importului): 
Germania – 20, 0-23, 0; Italia – 10, 0-11, 0; 
Franța – 5, 0-7, 0.  Rezervele valutare sunt 
suficiente (5-6 luni de import) pentru 
finanțarea deficitului comercial și menținerea 
unui curs valutar stabil pe termen lung. 

România este stat membru la majoritatea 
structurilor internaționale și europene: la 
ONU din 1955, la FMI și BIRD din 1972, la 
OMC – din 1995, la Consiliul Europei – din 
1993, la BERD – din 1991.  Din 2 aprilie 2004 
este membră NATO (alianța de apărare 
colectivă), iar din 1 ianuarie 2007 – membră 
UE cu reprezentare largă în structurile 
europene (peste 800 specialiști – economiști, 
juriști, informaticieni, traducători etc.  bine 
remunerați).  În calitate de stat membru 
NATO, potrivit statutului acestei organizații, 
precum și cerințelor noului președinte 
american, România din 2017 cheltuiește 2% 
din PIB (cca.  4, 0 mld.  dol.) pentru apărare. 

Spre deosebire de R.Moldova în România 
de cca.  un deceniu sumele garantate ale 
depozitelor populației constituie 100.000 
euro.  Aceasta înseamnă ca de fapt depunerile 
bănești sunt asigurate în proporție de „100 la 
100”.  Pentru informare comunicăm, că în 
R.Moldova garanțiile în cauză constituie doar 
300 euro. 

Pentru agenții economici din 
R.Moldova România reprezintă un interes 
deosebit.  Aceasta se explică prin 
următoarele.  În primul rând, deja de câțiva 
ani România este principalul partener 
comercial, inclusiv pentru Regiunea 
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Nistreană.  Potrivit Balanței de Plăți 
(elaborate de BNR) în 2017 exportul în 
România a constituit 678, 4 mil.  dol.  (1/4 din 
exportul înregistrat al RM), iar importul din 
România – 1061, 7 mil.  dol.  (comerțul 
exterior cu FR este cu cca.  2/5 mai mic).  
Pentru România însă relațiile comerciale cu 
R.Moldova nu sunt atât de importante, fiindcă 
ele constituie doar 0, 25-0, 30% din circuitul 
ei extern. 

România este principalul creditor extern.  
De ex., în anii 2015-2017 Guvernul României 
a acordat R.Moldova un credit de 150, 0 mil.  
euro.  Dacă ținem cont de faptul, că după 
liberalizarea prețurilor din 2 ianuarie 1992 
Balanța comercială a R.Moldova este anual 
negativă (în ultimii ani deficitul constituie 2, 
0-2, 5 mld.  dol., iar raportul dintre export și 
import este de cca.  1:2), atunci ne devine mai 
clar faptul, că fondurile în cauză sunt necesare 
pentru menținerea unui curs valutar relativ 
stabil, precum și pentru formarea rezervelor 
valutare suficiente, menținerea unei rate a 
dobânzii relativ joase (inferioare celor din 
Ucraina sau FR). 

În a.2011 România a acordat R.Moldova 
un împrumut nerambursabil de 100, 0 mil.  
euro.  Cu ajutorul acestor fonduri au fost 
reparate/ modernizate/ reechipate peste 1000 
de grădinițe din toate raioanele republicii.  
(Amintim, că creditul de urgență acordat de 
România încă în 1999 pentru achiziționarea 
energiei electrice în valoare de 19, 0 mil.  dol.  
așa și nu a mai fost restituit de către 
R.Moldova).  Compania românească 
EuroTransGaz în perioada 2018/19 se va 
preocupa de construcția conductei de gaz 
Ungheni-Chișinău (120 km, cu capacitatea 
anuală de 1, 5 mld.  m3).  Investițiile vor 
constitui 93, 0 mil.  euro.   

Anual România acordă până la 5000 de 
burse pentru tinerii basarabeni.  Aceștia 
beneficiază de manuale și studii gratuite, 
locuri în cămine, precum și burse lunare de 65 
euro (comparabile cu pensia medie din 
Basarabia).  Aici trebuie să mai adăugăm, că 
diplomele de absolvire a instituțiilor de 
învățământ românești sunt recunoscute în UE. 

Românii basarabeni beneficiază și de 
pașapoarte românești.  (Până în prezent au 

reușit să redobândească cetățenia română cca.  
1 mil.  de basarabeni, inclusiv cca.  70 de 
membri ai Parlamentului, aleși în 2014).  
Pașaportul românesc permite efectuarea 
călătoriilor fără de vize în peste 100 țări ale 
lumii, precum și activitate legală în statele 
UE.  Acest ultim drept „convertit” în cifre 
înseamnă anual venituri bănești de până la 1 
mld.  euro.  Intrările respective de valută, 
precum și de bunuri (autovehicule, 
îmbrăcămintte, încălțăminte, produse 
alimentare, diferit echipament etc.) sunt strict 
necesare societății moldovenești.  De ex., 
preponderent din țările UE în R.Moldova au 
fost achiziționate/ aduse în ultimele 2 decenii 
peste 500.000 de automobile de diferite tipuri.  
Activitatea în unele țări UE de asemenea 
permit cetățenilor noștri să beneficieze și de 
pensii respective (cu statele cu care deja au 
fost semnate acorduri – Italia, Germania etc.) 
și/sau îndemnizații de șomaj, superioare 
salariului mediu din R.Moldova. Pentru a.c. 
ritmurile estimate de dezvoltare ale economiei 
României vor fi cele mai mari din UE. 

Despre consecințele benefice (pentru 
locuitorii R.Moldova) ale reunirii 
Basarabiei cu România.  În ședința sa festivă 
din 27 martie 2018 Parlamentul României a 
adoptat o decizie, prin care Patria-mamă este 
gata să îmbrățișeze Basarabia, dacă aceasta 
dorește.  Mai menționăm, că legislativul de la 
București a luat o decizie, potrivit căreia în 
a.2019 se va petrece un Referendum național, 
având posibila reunire drept subiect principal.  
Reunirea firească, pașnică, benevolă (pe cale 
parlamentară) și cât mai rapidă posibilă a 
R.Moldova cu România ar avea multiple și 
rapide consecințe favorabile pentru întreaga 
populație a Basarabiei, indiferent de vârstă, 
stare socială, apartenență etnică, religie etc.1.  
Unele consecințe favorabile vor avea un efect 
chiar imediat, începând cu „a două zi” după 
reintegrare, altele – cu o nesemnificativă 
„întârziere”, pe măsura soluționării adecvate a 
„problemelor tehnice”, juridice etc.  aferente 
fiecărei chestiuni, precum și a identificării 
fondurilor necesare. 

1. Redobândirea cetățeniei române 
pentru toți, cei care s-au născut și au locuit în 
România întregită până la 28 iunie 1940 și 
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urmașii acestora, precum și dobândirea 
cetățeniei pentru cei, care au venit pe aceste 
meleaguri după cel de-al Doilea Război 
Mondial (după înstrăinarea forțată a acestui 
spațiu).  Nu este exclus ca anumite persoane, 
care acum locuiesc în R.Moldova, din 
considerente personale (culturale, științifice, 
religioase, de business, morale, de rudenie 
etc.) după reunire să emigreze în țările lor de 
origine (în primul rând în FR și Ucraina) sau 
în alte state.  Însă cetățenia română înseamnă 
un statut european și internațional înalt.  Ea, 
după cum se știe, permite călătorii fără vize în 
peste 100 state ale lumii, precum și lucru legal 
în statele UE și alte zone.  Lucrul legal 
înseamnă nu doar salarii/ venituri mai mari, 
dar și statut social (asigurare/ protecție 
socială) sporit, inclusiv dreptul de a beneficia 
de pensie europeană, cu mult (de zeci de ori) 
superioară celei moldovenești (media cărora e 
acum de 65-70 euro lunar). 

2. Cetățenii României au drepturi 
substanțial mai sporite comparativ cu cei ai 
R.Moldova.  În primul rând, ei pot fi aleși în 
calitate de deputați în Parlamentul European, 
cu toate consecințele respective favorabile (de 
a influența politicile europene etc.).  Toate 
persoanele care cu adevărat au capacități 
reale, palpabile intelectuale, politice, 
administrative, manageriale, științifice, 
diplomatice, lingvistice, cultural-artistice etc.  
vor avea posibilități extinse de a se manifesta 
și de a fi apreciate la nivel european, dar și 
internațional.  Afară de aceasta în viitorul 
Parlament al României reîntregite, unde ar 
putea activa cca.  50-70 deputați din partea 
actualei R.Moldova politicienii de asemenea 
vor avea posibilități semnificativ mai înalte 
comparativ cu actualele posibilități ale unui 
parlamentar de la Chișinău. 

3. O bună parte din basarabeni (câteva 
sute) vor putea activa în structurile UE și alte 
structuri europene și internaționale la care 
România este parte (bănci, companii, agenții, 
asociații, fonduri, corporații, uniuni, comisii 
etc.) bine remunerate.  Actualmente din partea 
României la Bruxelles activează peste 800 de 
specialiști români (economiști, juriști, 
informaticieni, trăducători, finanțiști, 
diplomați, diferiți consilieri etc.), cunoscători 

ai limbilor materne europene (în primul rând 
engleză și franceză, dar și germană).  Toți 
aceștia sunt bine plătiți (cu până la 50-100, 0 
mii euro anual) în mod legal și transparent. 

4. A locui în România înseamnă a fi în 
siguranță.  Începând cu a.2004 ea este țară 
membră NATO, alianță internațională 
militară, de apărare colectivă.  A fi în 
siguranță, afară de altele, înseamnă a fi 
atractiv pentru investiții străine, aceasta 
înseamnând locuri de muncă bine remunerate, 
salarii sporite, vânzări garantate de produse și 
servicii, previzibilitate etc., deci creștere 
durabilă și eficientă a economiei.  Cei cca.  27 
de ani „de independență” au arătat, că 
R.Moldova de fapt este o sursă de instabilitate 
(economică, politică, cu exod masiv al 
populației/ forței de muncă etc.) și prezintă un 
pericol pentru această parte a Europei. 

5. Fermierii moldoveni/ basarabeni vor 
putea beneficia de sprijin financiar european 
pentru dezvoltarea unei agriculturi eficiente și 
durabile.  Câteva exemple.  În România acum 
subvențiile încep de la 180 euro/ ha; 
subvențiile pentru 1 ha de livadă constituie 
384 euro; pentru fiecare animal de carne 
subvențiile ajung până la 480 euro; pentru 
fiecare bovină de lapte – 442 euro; pentru 
fiecare tonă de lapte – 24 euro; pentru fiecare 
hectar de sere – 3000 euro; pentru fiecare 
hectar plantat cu cartofi timpurii și 
semitimpurii – 2291 euro; pentru fiecare 
hectar de tomate crescute la câmp și date spre 
industrializare – 7128 euro etc.  Se acordă 
subvenții semnificative (de zeci de mii de 
euro) pentru achiziții de mașini și utilaje 
agricole.   

6. Fiindcă România și alte state UE 
actualmente reprezintă principalele piețe de 
desfacere a produselor moldovenești (peste 
3/5) reintegrarea politică a neamului nostru, 
cel mai vechi din Europa, ar însemna practic 
dispariția în măsură determinantă a problemei 
vânzării/ comercializării bunurilor fabricate 
acum la noi.  Economiile actualei Românii și 
a Basarabiei sunt, în mare măsură, 
complementare. Respectiv garantarea vânză-
rilor ar însemna beneficii (profituri, locuri 
suplimentare de muncă decent remunerată, 
reducere a pierderilor naturale, plata 
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impozitelor aferente, încasări bugetare sporite 
etc.) pentru entitățile din Basarabia.  Aceste 
efecte importante ar fi imediate.  Reamintim, 
că piața UE este constituită din peste 550 mil.  
consumători.  Evident, că toate acestea nu ar 
însemna o rupere artificială a relațiilor cu 
țările din est. 

7. Reunirea efectiv va însemna 
aderarea la UE.  În primul rând, aceasta va 
însemna aplicarea legislației europene.  
Documentele UE reprezintă în sistem de peste 
90, 0 mii de acte (în volum fizic câteva 
vagoane), care vor fi obținute gratuit și 
imediat: în România ele deja există și se aplică 
de peste un deceniu.  Amintim, că în aprilie 
2005 Parlamentul R.Moldova în unanimitate, 
cu 101 voturi, a decis orientarea noastră 
europeană, iar reunirea ar fi cea mai scurtă 
cale de integrare în UE. 

8. Aplicarea normelor UE pentru 
românii basarabeni va mai însemna garanții 
aproape totale pentru depozitele bancare ale 
cetățenilor.  Dacă actualmente în R.Moldova 
garanțiile în cauză constituie doar cca.  300 
euro (6000 LMD) pentru un deponent, atunci 
în România această suma constituie 100, 0 mii 
euro.  Adică efectiv ar fi garantate în proprții 
aproape „100 la 100” depunerile bănești ale 
populației ! Respectiv ar spori substanțial 
depunerile ca sursă de investiție bancară.  
Drept urmare se vor reduce dobânzile 
bancare, respectiv vor spori investițiile 
interne, inclusiv pe termen lung. 

9. Normele juridice UE, dar și 
economice vor mai însemna diminuarea 
semnificativă a criminalității.  Studiile 
efectuate până în prezent arată, că una din 
principalele cauze a crimelor economice din 
R.Moldova reprezintă veniturile (salariile, 
pensiile, îndemnizațiile etc.) mizerabile ale 
populației, venituri ce pentru mulți nu permit 
nici măcar supraviețuirea.  Sute de mii de 
cetățeni actualmente au venituri sub nivelul 
„coșului minim” oficial de consum. 

10. Creșterea investițiilor și aplicarea 
legislației UE/ României va conduce într-un 
termen relativ scurt la sporirea accelerată a 
veniturilor garantate și puterea de cumpărare 
a populației: salariile medii – de la cca.  5700/ 
6100 LMD în RM (2017/ 2018) la cca.  18, 0-

19, 0 mii LMD (peste 1000 dol.); pensiile 
medii – de la 70 euro în 2017 la pensii de 3-3, 
5 ori mai mari (250-270 euro) etc.  (Până la 
sfârșitul a.c.  se prevăd alte majorări ale 
veniturilor legale ale populației).  Menționăm, 
că prețurile medii în actuala Românie 
(constituie cca.  60% din nivelul prețurilor 
medii din UE) sunt comparabile cu cele din 
Basarabia, iar la multe produse (carne, 
salamuri, apă minerală etc.) sunt chiar mai 
mici.  Urmare a eventualei dispariții a vamelor 
de la Prut vor dispărea și taxele vamale la 
produsele, ce acum se importă din UE (de ex., 
la automobile etc.), respectiv prețurile de 
achiziție se vor reduce semnificativ. 

11. În actuala Românie există un deficit 
al forței de muncă.  Tinerii disponibili din 
Basarabia ar putea beneficia de aceasta fără să 
plece la mare depărtare de locurile lor natale: 
cel mai îndepărtat loc al României de azi (față 
de Chișinău) este mai aproape, decât cel mai 
aporopiat loc al FR (de ex., reg.  Breansk).  Nu 
există problema integrării baștinașilor 
basarabeni în spațiul cultural românesc.  Dacă 
mai ținem cont de faptul, că până în Rusia 
oricum vor rămâne două vămi, iar cea de la 
Prut va dispare, atunci diferența de „timp”, 
legată de călătoriile în cadrul României sau 
spre FR, va fi încă mai mare (în favoarea 
spațiului românesc)1. 

12. Educația românească este cu mult 
mai performantă și fără mită (urmare a 
salariilor semnificativ mai mari ale cadrelor 
didactice din România – de 3-5 ori).  
Respectiv, tinerii capabili ar putea să studieze 
la alegere proprie în orice instituție de 
învățământ din întreaga Românie.  Dat fiind 
faptul, ca studiile din România sunt 
recunoscute reciproc și în alte state europene, 
tinerii ar putea aplica pe larg mobilitatea 
studiilor etc., corespunzător se vor putea 
aranja la locuri de muncă, dacă vor dori, în 
întreg spațiul european. 

13. Dacă ținem cont de faptul, că 
România este una din puținele state europene 
asigurate în totalitate cu resurse energetice 
(are un export net de energie), iar Basarabia 
tradițional suportă un deficit semnificativ (de 
95-97% din consum), atunci ajungem la 
concluzia, că acest deficit în totalitate și pe 
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termen lung va fi asigurat din contul actualei 
Românii.  Nu va fi nevoie de a.n.  tratative cu 
numeroase cedări, unele chiar absolut 
nejudicioase (cedarea la prețuri de nimic a 
unor întreprinderi către FR în contul datoriilor 
externe, cedări secrete de bucăți de teritoriu, 
cedări a rețelelor de gaze aflate la balanțele 
primariilor și edificate din contul cetățenilor, 
cedări a anumitor posturi importante adminis-
trative către diferite persoane necalificate, 
promovate din exterior etc.). 

14. R.Moldova este spațiul european cu 
cea mai proastă asigurare a populației cu apă 
potabilă.  Peste 9/10 din fântânile de la sate 
conțin apă dăunătoare sănătății (cu un 
conținut sporit de nitrați, metale grele etc.).  
Drept urmare numărul bolnavilor de rinichi, 
ficat, alte boli interne etc.  este semnificativ și 
în continuă creștere.  Respectiv durata vieții 
este de doar 68 ani la bărbați și 70 – la femei 
(cea mai scurtă din Europa).  Actuala 
Românie are un grad sporit de aprovizionare 
cu apă potabilă (dar și cu ape termale 
lecuitoare).  Ținând cont de caracterul vital al 
apei pentru viață umană (dar și pentru 
sănătatea faunei și florei), reintegrarea spațilui 
românesc ar contribui la diminuarea treptată a 
numărului bolnavilor respectivi în spațiul 
basarabean, la creșterea duratei de viață.  Ar 
putea fi eficient utilizat potențialul râului Prut, 

precum și arealul respectiv.  (Cândva acesta 
era considerat ca fiind cel mai curat din 
Europa).  În anumite condiții râul Prut ar putea 
deveni navigabil. 

15. R.Moldova nu dispune de material 
lemnos (pentru industria mobilei, materialelor 
de construcții, industria vinului etc.).  Pe de 
altă parte, Carpații românești sunt acoperiți cu 
diferite specii de copaci. 

16. Cele menționate ar conduce în mod 
firesc la revitalizarea și repopularea localită-
ților basarabene, urmare a reîntoarcerii acasă 
a mai multor sute de mii de băștinași de-ai 
noștri. 
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Abstract: There are centuries since the healing power of music is recognized and used, and 
decades since music therapy got a scientific approach. Music therapists are not foremost 
musicians, being outnumbered by psychologists or doctors with an emphasis in music, therefore 
music therapy got a new perspective. From the first steps of choosing the music up to the applied 
methods, music therapists use new developed instrumentation applied in a personal manner 
creating treatment and experimental conditions, use music in a scientific way. Although, we can 
differentiate between many types of music therapy, the aim of this paper is to focus solely on 
active and receptive music therapy and their role in healing. As active music therapy techniques 
engage the individual in singing, instrument playing and music composition, music listening 
involves no music engagement or active participation. Though, the effect of both could be 
equally powerful.  From a neuroscience perspective, receptive /passive and active music 
activities differ in the parts of the brain they activate. For example, listening to music engages 
subcortical and cortical areas of the brain. Moreover, the individual’s preference for a certain 
music type also affects the brain regions that are activated, making a difference when the music 
is self- selected or it is chosen by the therapist. A number of researchers note that although the 
receptive music therapy can reach the therapeutic effect faster, the active music therapy may 
have a higher effect.  While the development in sciences continues and new methods of 
measuring and intervention are available, there is a significant lack of literature on direct 
comparisons between the efficacy of active and receptive music therapy techniques, hence we 
want to bring broad, affluent information regarding the subject.  
 
Keywords: Art & Music, active music therapy, receptive music therapy, emotional response, 
music effect.  
 
  

1. Introduction 

Music therapy is a form of therapy that 
uses sound and music, often encouraging 
movement. Doctor Levitin said that in 
Sesotho language, as well as in many other 
languages, the verb ‘to sing’ also means ‘to 
dance’, credible since singing also involves 
moving the body [1].  

Music is non-verbal, multidimensional, a 
universal language whose capacity to create 
emotion, to influence the affective and 
neurological state, to facilitate commu-

nication and relationship is proven by 
interdisciplinary researchers. Mimics, 
gestures, body language, the moments of 
silence complete the therapeutic image, entire 
interpretation of the music therapist being 
more accurate.  

The first studies on music therapy that 
appeared in the United States (1940s), 
describe the effects that ‘live’ piano music has 
on listeners. Later on, experimental music was 
used in Sweden, and England, interpreters 
playing accompanied vocal music for the sick. 
Nearly two decades later, music therapy 
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elements appeared in Austria and Germany, 
where music was associated with dance and 
psychodrama. ‘The rhythm enters the blood, 
stimulates movement and orders time, and 
with the widening of the temporal space, 
ecstasy, some hypnotic states are reached.’[2] 
The 1980s bring a new influence on music 
therapy by introducing the elementary sounds 
and rhythms of other cultures, and following 
the scientific (mainly neurologic) perspective 
on approaching music therapy. 

As music therapy is seen as an 
interdisciplinary science, bringing together 
medicine, music and psychology, it is 
considered to study the effect of sound on 
human being in a therapeutic, psycho-
prophylactic process. 

Music therapy makes use of verbal and 
nonverbal techniques by associating rhythms, 
instrumental supports, body and voice 
expressions, as well as psycho-music 
relaxation. These techniques aim to act on 
various personality disorders and to create 
both emotional and relational regulation in 
children, adult and elderly people. 

2. Conversation on Musical Back-
ground versus Music Therapy 

No doubt, conversation is very useful in 
music therapy. It helps to explain the role 
music plays therapeutically, how the 
specialist find out the music taste of the 
individual involved in therapy and whether or 
not he can receive music as a therapeutic 
remedy. But making conversation on a 
musical background is not music therapy, just 
the first step of it. If there is difficulty in 
verbal expression, listening to music during 
conversation could establish a contact. The 
illness comes to an end, and a healthier state 
begins when the individual, considered 
patient by the therapist, gains an awareness of 
his own weaknesses. Only than a recovery 
perspective is possible. [3] Moreover, to not 
forget that no one can be cured without his 
wish and without a proper understanding of 
what the therapy implies.  

On the other hand, music therapy has a 
‘resource-oriented focus, places a strong 
emphasis on individuals´ strengths and 
resources and on recovery processes.’ [4] It is 
a three-sided relationship between the 

therapist, music and the individual (patient.) 
An important role is given to music and the 
way it acts on individuals or groups foreseen 
by music therapists. 

According to Bruscia, music and therapy 
are both difficult to define, and when fused 
together into a single discipline, many 
complications arise. Music therapy looks ‘at 
the unique problems of defining music within 
a therapeutic context, and defining therapy 
within a musical context.’ It is defined ‘to 
address the myriad issues raised, and to 
embrace the diversity of clinical practice.’ [5] 
The current models of music therapy certainly 
change along with developments in 
technology, cultural influences and 
perspectives as resulting from new 
philosophical insights, as well as from 
influences from empirical research. [6] 

3 Active versus Receptive Music 
Therapy 

Music therapy has two distinctive 
elements: a part of involvement - active music 
therapy and a passive, receptive part - 
receptive music therapy, both described 
below. 

3.1.  Active Music Therapy 

Active music therapy is a form of therapy 
that focuses both on the client's previous 
personal musical experience, on which the 
therapeutic scenario will be formed, but also 
on his new musical experiences due to the 
evaluation and treatment process in which he 
participates. An unpredictable artistic act is 
built on the creativity of a person who may 
have never experienced this before. From the 
music point of view, there are four distinct 
types of experience: improvisation, recreation 
or interpretation, composition and audition. 
Each of these types of musical experiences 
has unique features, specific applications and 
its own therapeutic potential. They induce 
some sensory-motor behavior; also, require 
different perceptive and cognitive skills and 
different interpersonal processes, so the 
emotions and feelings evoked are different.  

Musical improvisation is not judged from 
the point of view of sound, but from the point 
of view of emotions transmitted, facilitating 
the appearance of emotional communication, 
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unblocking feelings, and taking into account 
movements, gestures, looks, the position of 
symmetry/asymmetry between the therapist 
and / patient.  

Active music therapy can be practiced in 
both. group and individual, the music 
produced or interpreted during the session 
being different and difficult to describe, 
though carefully documented by the therapist.  
If the interpretation is not of interest for the 
music therapist, the recreation relaxation 
obtained through the creation act it does make 
a difference. The patients’ behaviors 
characterize their personality, especially 
during group meetings. Using an instrument 
or human voice, a performance is produced, 
an act of courage, especially in improvisation, 
when shyness must be defeated and proof of 
perseverance and flexibility made.  

With respect to composition, usually it is 
the music therapist who composes a musical 
fragment based on the patient’s improvisation 
so that auditioning the musical fragment will 
get a positive effect.  

Often, group sessions of active music 
therapy bring together from the start patients 
with desire to sing and share ideas, who 
consider music therapy an appreciated mean 
of communication and expression with great 
results. In a session of therapy patients go 
through all the group-specific roles: leader, 
speaker or singer, very expressive, reserved, 
and so on.   

Basically there are four steps of 
expression that are followed at each session: 

- Recognition of sounds according to each 
person’s attributes (listening, self-motivating, 
and development.)  

- Sound communication (partner work 
exchanging melodic and rhythmic passages to 
establishing a dialogue) 

- Group communication (self-expression, 
without any pre-established restriction.)  

- Patient's voluntary response to the music 
therapist's question about his feelings (in 
regard to the session’s melody or melodic 
fragment.)  

Moreover, active music therapy is also 
seen as a mean of relaxation, a psychological 
distraction by eliminating the aggressive 
tensions, playing at different instruments 
various tempos and tones.  

3.2 Receptive Music Therapy 

There are several types of interventions 
that music therapists use in the therapeutic 
process. Receptive music therapy sessions are 
mostly performed individually, although 
group sessions are also possible, being 
considered a musical continuity with the aim 
of removing the lack of communication and 
awareness of the traumatic affective 
difficulties and the orientation towards their 
evolution. 

The receptive music therapy is conducted 
upon a psycho-musical balance that we’ll talk 
about in the next chapter. Usually, in a therapy 
session the specialized music therapist uses 
music as a way of communication that allows 
the patient to relax and open up about self.  It's 
about an emotional expression caused by 
listening to a certain piece of music or 
another. By referring it to the patient, the 
music therapist entrust himself that it is the 
proper music that allows the patient benefit. 

Each therapist has its own way in 
conduction the sessions of music therapy. Is 
his choice regarding the number and type of 
music works/songs or of necessary sessions. 
For example, when two songs are combined, 
there is the advantage that they can facilitate 
the patient's verbalization from the very 
beginning, being successfully used for 
children and adolescents. Thus, the therapist’s 
role is to calculate the use of one, two or three 
combinations of music/ songs, to use wholly 
works of music or fragments, depending on 
the patient's ability to listen. A one-piece 
receptive music therapy session is considered 
to be more psychotherapeutic due to the 
composer's message and the performance of 
the musician.   

If practiced in a group, the performance of 
a receptive music therapy consists of a cycle 
that includes: discussion and individual 
meeting of therapist-patient, participation in 
about three sessions, new individual meeting: 
patients - therapist, participation in other 
sessions, and in the end of the cycle a meeting 
- intervention. At the last meeting, the 
therapist decides whether or not it is necessary 
to continue with a new cycle, and if this cycle 
needs a closed group, or an open one allowing 
for acceptance new patients.  
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The therapeutic tool in receptive music 
therapy is the disposition of patients, the place 
of meeting and the actual intervention. The 
difficulty of developing the program is that at 
each session the music therapist can meet or 
receive new patients being, as we said, an 
open cycle. So, the session must have an 
effect on four or five people in the group, but 
not on all since the other members are not 
being integrated, or not responding to the 
same music.  

However, in receptive music therapy the 
depth of reception of the musical fragment is 
influenced by the disposition of the receiver. 
Sometimes it associates with the client's daily 
problems at the upper level of the 
unconscious, but, in depth, the sound 
experience gets wide-ranging. The most 
common question in music therapy is: what 
music to recommend and what is the optimal 
‘dosage’? The concluding answer of the 
specialists is that there is no universal music 
menu, there is no particular composer or 
music that can be therapeutic for everyone, 
the choice is made only according to the 
patient's clinical picture (the cultural 
environment, favorite and detested sounds, 
access to a particular style of music, etc.) - 
each individual being unique and having his 
own history and sound identity. By analyzing 
receptive music therapy from a method-
logical point of view, we can describe three 
forms of receptive music therapy: sound-
rhythm elementary music, "live music" and 
CD music therapeutically indicated.  

 

4. Active versus Receptive Psycho-
Musical Balance 

According to the specialists, in order to 
find the right treatment through music, there 
is need to find a balance of receptivity or of 
active music therapy, great help in conducting 
the healing process.  

The balance of active music therapy is 
inspired by doctor Benenzon's work and 
demonstrates the behavioural interest in the 
musical instrument rather than the possible 
traumas of the patient. An active 
psychoanalytic balance is composed of two 
parts: (i) the individual is asked to do what he 
wants with simple, basic instruments of his 

choice; (ii) the individual is required to follow 
few fragments of rhythm, tone, harmony and 
electro-acoustic in a melody with the help of 
the instruments existing in the room. The goal 
is to be acquainted with the patient's 
behaviour according to the discovery of the 
favourite instrument and how does his choice 
make an influence. [7] 

Also, running the balance of receptivity is 
a must-do before starting the actual session of 
music therapy. Though, some individuals are 
more receptive than others each individual 
respond to listening to music in a way. Music 
is used to approaching people, as an 
expression, a non-verbal language, so that 
after listening to it, the individual is asked to 
explain what was internalized.  

 

5. The Relationship between Central 
Nervous System Structures and Music 
Therapy  

As people have the third ear that of the 
soul, helping them to perceive the subtle 
shades and profound human messages 
encoded in music, researchers found out that 
when brain damage occurs, musical 
functioning often remains intact and may be 
the last it wears out. So, we can firmly say that 
the emission and reception of sounds is the 
most basic function of a person.  

When referring to music - sounds of 
different heights, durations and intensities, the 
information is connected to the human brain, 
where is understood and reproduced. The 
organ of reception (ear) is the most important 
structure communicating with the central 
nervous system.  

It is of extreme importance to specify that 
the cerebral hemispheres participate 
differently in the musical phenomenon. It was 
found that the left brain hemisphere has as 
coverage the analysis of the musical 
information - the aptitude of the professional 
and trained musicians; and that the right brain 
hemisphere realizes the emotional experience 
of music. Therefore, people who do not know 
the laws of creation and musical play, when 
listening to music only use the right brain 
hemisphere. At the same time, the neuro-
physiological considerations come to reveal 
the role of receptor of sensory, emotional and 
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intellectual music from a new perspective, 
that of biological psychiatry, where the 
research revealed the undisputed fact that the 
psycho-neuro-endocrinological activity is 
involved in the production of emotional 
resonance. This means that the body reacts to 
the stimulus (music) in response of which the 
biological values undergo changes, not large 
but noticeable (e.g. changes in blood pressure, 
heart rate, temperature, level of cortisol, etc.). 
These changes deal with limbic system 
connections with hypothalamus, a connection 
that regulates the fundamental biological 
rhythms of the body such as wake-sleep cycle, 
body temperature, adrenal cortical activity, 
and rhythmic activity of the respiratory and 
cardiac centers. [8]   

Several neurotransmitters that are spoken 
about in music therapy are presented below: 

-  Dopamine - one of the major 
neurotransmitters in the nervous system, a 
substance that transfers information between 
brain neurons that stimulates the heart, 
regulates the flow of information to the brain, 
controls the movement, and allows people to 
know their feelings, to react emotionally. 

-  Melatonin - a hormone produced by the 
pineal gland in mammals, being involved in 
regulating the circadian rhythm, learning and 
memory.  

-  Serotonin - also acts as a 
neurotransmitter; interferes with sleep, in 
mental and emotional processes, motor 
functions, thermoregulation, regulation of 
blood pressure, and hormonal functions.  

6 Ways to Investigate the Effects of 
Music Therapy  

The available methods of investigating the 
effects of music therapy are various portable 
cardiovascular and portable EEG 
(electroencephalogram) devices. We talk 
about Mindwave, BioRadio and other modern 
measuring instruments. With their help, can 
be tracked the heart rate and pulse rate 
together with the active or activated brain 
areas, the level of concentration or relaxation, 
so on, during active music therapy, but also 
the receptive music therapy. Brain imaging 
methods are becoming more difficult and 
provide insights into formerly hidden cerebral 
processes related to human performance and 

pathologies. [9] On a long-term basis in music 
therapy there still are used agendas or 
journals, the pages of which the therapist 
consults periodically and in which they 
continuously make annotations.   

Conclusion 

Either playing or listening to music the 
patient induces a certain attitude, a rejection 
or preference of the music genre, a behavior 
reflecting how he is reporting to that attitude 
with intense emotional participation or not. 
For example, the person who rejects a certain 
type of music and the person who listens to it 
can search for the same thing - the need for 
attention, but tries to get it in opposite ways. 
However, how brains synchronize and bodies 
entrain in music therapy processes is a 
persisting research that allows prediction of 
specific disease treatment response and 
effectiveness. 
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ACUM, la 100 de ani de la unirea 
Basarabiei cu România, proclamǎm reunirea 
în cuget şi simţiri a cetǎţenilor români din 
Basarabia cu cei din ţarǎ ca şi a românilor din 
împrejurimile României în care mijlocul de 
comunicare care ne leagǎ indestructibil este 
limba strǎmoşeascǎ românǎ. Creaţi, 
comunicaţi, vorbiţi români cu români! 
Depǎşiţi frontierele artificiale! Comunicaţi în 
arte, ştiinţe, matematicǎ şi în evenimentele 
zilnice aşa cum se manifestǎ artiştii în 
metafore şi oamenii de ştiinţǎ în modele 
ştiinţifice.  

Români! Academiile de ştiinţe şi arte, 
oamenii de ştiinţǎ şi artiştii depǎşesc 
despǎrţirile arbitrare ale ţǎrilor în care trǎiesc.  
Creaţiile voastre în limba românǎ trebuie sǎ 
continue a fi cunoaşterea universalǎ la care 
aspirǎ fiinţele umane contemporane şi 
conştiente. Chiar aici şi acum la al 42-lea 
congres al Academiei Americano-Române 
avem oameni de ştiinţe şi de arte români din 
multe ţǎri ale lumii. Subliniez prezenţa de 
membrii ARA din Basarabia (Republica 
Moldova). Basarabia ne-a dat, nouă, tuturor 
pământenilor, cel mai frumos exemplu şi 
cadou - Sărbătoarea Națională a Limbii 
Materne. Şi aceasta din ziua de 31 august 
1990.  De atunci popoare şi organizații locale, 
regionale şi mondiale au început sărbătorirea 
limbii materne. 

De câțiva ani, în aceeaşi zi de 31 august, 
este organizat la Bucureşti pe treptele 
Teatrului Național „Concertul Limbii 

Române”. Cum este firesc, România a 
consacrat ziua de 31 august ca zi naţionalǎ a 
limbii române.  Conferinţa generală UNESCO 
din 1999 a proclamat ziua de 21 februarie ca 
„Ziua internaţională a limbii materne”, cu 
scopul de a promova recunoaşterea şi 
utilizarea limbilor materne. În această zi, 
statele membre UNESCO sărbătoresc limba 
maternă ca formă de comunicare, interacţiune 
şi înţelegere între popoare. 

Scriitorii de pretutindeni afirmă 
importanța limbii materne.  Iată ce spune 
Mircea Eliade (1907 – 1986):  

„Pentru orice exilat,  PATRIA este 
limba părintească pe care continuă s’o 
vorbească.”  

Scriitorul Miguel de Unamuno afirmă: 
„La sangre de mi espiritu es mi lengua” 
(Sângele spiritului meu este limba mea).  Să 
ascultăm în câteva limbi ale Pǎmântului ce 
dulce şi frumoasă este exprimarea: 

„Limba română este patria mea”  
 La langue romaine est ma patrie. 
 La lingua rumena è la mia patria. 
 La lengua rumana es mi patria. 
 A lingua romena é a minha pátria. 
 Romanian is my homeland. 

Basarabeni fiți mândri. Planeta Pământ vă 
recunoaşte importanța LIMBII ROMȂNE.  

Unul din cele mai importante fronturi 
pentru independenţa unei naţiuni este limba 
maternǎ, limba învǎţatǎ şi vorbitǎ de la 
mamele noastre şi dascǎlii noştrii. 
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Proclamǎm ziua de 31 august – ziua 
mondialǎ a românilor de pe mapamond. 

Cât despre patrie şi limba românǎ iatǎ ce 
spun înaintaşii şi contemporanii noştri: 

Testament literar 
Urmaşilor mei Văcăreşti! 
Las vouă moştenire: 
Creşterea limbei româneşti 
Şi-a patriei cinstire. 

Ienăchiţă Văcărescu (1740 – 1797) 

„Vom fi iarǎşi ce-am fost şi mai mult 
decât atât”  Petru Rareş (1487 – 1546) 

Limba noastrǎ 
Limba noastrǎ-i o comoarǎ 
În adâncuri înfundatǎ 
Un şîrag de piatrǎ rarǎ 
Pe moşie revǎrsatǎ. 

Alexei Mateevici (1888 – 1917) 

Nu uitaţi! Pǎmântul este satul 
universal unde Românii sunt peste tot. 

Limba românească 
Mult e dulce şi frumoasă 
Limba ce-o vorbim, 
Altă limbă-armonioasă 
Ca ea nu găsim. 

Gheorghe Sion (1822 – 1892) 

Limba noastră cea română 
Sărut vatra şi-al ei nume 
Care veşnic ne adună, 
Vatra ce-a născut pe lume 
Limba noastrǎ cea românǎ. 

 Grigore Vieru (1935 – 2009) 
Nu sunt frontiere de neînvins în a 

obţine fericirea şi motivarea existenţei 
noastre individuale şi naţionale. 

Ţara Mea 
Frumoasă mi-e ţara străveche, 
Întinsă pe munţi şi pe văi, 
Cu fete cu flori la ureche, 
Cu mândri şi ageri flăcăi! 

Otilia Cazimir (1884 – 1967) 
Coşmar 
Şi-un coşmar visez – de-atunci – prin 

vremi, 
mă trezesc şi-mi zic: Doamne, fereşte 

de-o Moldovă doar din moldoveni 
ce-au uitat, cu toţii, româneşte. 

       Nicolae Dabija (1948 -        ) 
„Vorba unire e azi în toate inimile. 

Toţi o voim.” 
Nicolae Bălcescu (1819 – 1852) 

Patria Română 
Patria ne e pământul 
Celor ce suntem în viaţă, 
Cei ce ne iubim frăţeşte, 
Ne dăm mâna româneşte.  

George Coşbuc (1866 – 1918) 

Hora Unirii 
Hai sǎ dǎm mânǎ cu mânǎ 
Cei cu inima românǎ, 
Sǎ-nvârtim hora frǎţiei 
Pe pǎmântul României!  

Vasile Alecsandri (1821 – 1890)  

Imn Românilor 
Gustaţi din raze şi creaţi a voastrǎ existenţǎ  
Copii solari şi visǎtori cu conştiinţe în esenţǎ  
Legaţi punţi de trecut şi viitor în înţelesuri multe 
Departe şi aproape mǎ voi afla oriunde. 

Nicholas Andronesco (1950 -      ) 

Români! Continuaţi sǎ susţineţi cu 
înflǎcǎrare programul unirii lansat de 
Sfatul Ţǎrii 2 din Basarabia! 

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie 
Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, 
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor? 
Braţele nervoase, arma de tǎrie, 
La trecutu-ţi mare, mare viitor!  

Mihai Eminescu (1850 – 1889) 
 
Folosind un arc peste timp încheiem cum 

este începutul: 
Români! Conştientizaţi proclamarea 

marii şi extinsei noastre patrii, patria 
universal 

LIMBA ROMÂNǍ” 
 



131 

 

 
EXHIBITION OF POSTERS  

 

"THE OPENING OF THE LIBRARY OF 
ROMANIAN EXILE IN PARIS - BASARAB 

NICOLESCU ", "ALEXANDRU AND ARISTIA 
AMAN" COUNTY LIBRARY DOLJ; 
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ROUND TABLE AND DISCUSSIONS 

 

THE ROMANIAN EXILE AT THE CONFLUENCE 
OF THE PAST AND THE FUTURE: FROM A 

DOCUMENTARY THESAURUS TO A 
MUSEOGRAPHIC VISION 

 

Round table presentations 

1. Lucian Dindirica, PhD, manager - "Alexandru and Aristia Aman" County Library Dolj: 
Pages of Unpublished Correspondence: Mircea Eliade - Vintilii Horia; 

2. Cristian Isvoranu, head of the R&D Department - "Alexandru and Aristia Aman" County 
Library Dolj: Corneliu Serban Popa - The Artist Who Breathes Life into Glass; 

3. Catalin Belu, librarian - "Alexandru and Aristia Aman" County Library Dolj: Through the 
Library of Exile to the Museum of Exile: Undertaken Steps and Perspectives; 

4. Adela Calota, PhD(c), librarian - "Alexandru and Aristia Aman" County Library Dolj: The 
End of a Process? Basarab Nicolescu's Exegesis of the Galileo Alfair; 

5. Alina Pencea, librarian -"Alexandru and Aristia Aman" County Library Dolj: 

Victor Roman -A Story of Exile in Images and Words; 

6. Cristina Stancu, librarian - "Alexandru and Aristia Aman" County Library Dolj: Benjamin 
Fondane - The Destiny of a Poet in Exile; 

7. Ramona Popescu, librarian - "Alexandru and Aristia Aman" County Library Dolj: 
Sculptural Visions from the Exile - Constantin Brancuși.  
 
 

PAGES OF UNPUBLISHED CORRESPONDENCE: 
MIRCEA ELIADE-VINTILĂ HORIA 

Lucian Dindirică  
“Alexandru and Aristia Aman” County Library Dolj, Craiova, Romania. 

lucian.dindirica@yahoo.com 
 

According to Professor Basarab Nicolescu, “Romanians have never truly been strangers in France, 
at least not culturally and spiritually. They have fitted into the environment naturally, contributing 
to the development of modern French culture and science. Romanians have never formed a distinct 
religious or ethnic group, simply because they were fully fledged members of the French 
community. It is surprising to notice the number of Romanians who have brought a significant 
contribution to the realisation of French science and culture” [1]. Two of them ‘have made history’ 
in Paris: Mircea Eliade and Vintilă Horia. Up until now it was unknown that the two great 
Romanian exiles kept a vivid correspondence from the beginning of their refuge from the 
communist criminal regime that was taking root in Romania. In the summer of 2017 I discovered 
in Vintilă Horia’s personal library from Villalba Collado near Madrid, a yellowed dossier, hidden 
beneath a shelf. When I pulled it out, I unexpectedly saw that on its cover there was the following 
title, written in large letters: “Correspondence with Mircea Eliade”. Inside there were dozens of 
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exchanges of correspondence between them, dating from the 50s and 60s. In addition to the 
personal, family information they would share and to the promotion of their own work amidst the 
communities where the two titans of the Romanian exile had taken refuge, they wanted to present 
the Romanian culture, free from the communist censorship, in a monumental work, a “Biography 
of Romanian Culture”, of approximately 1000 pages, with tens of contributors from the free world. 
In a letter dated July 2nd 1951, from Buenos Aires, Vintilă writes: “dear Mircea Eliade, […] I had 
lost track of you in the world and no longer knew where to write to you”, and in a letter dated 
November 27th 1951 he says: “you are an admirable man, undoubtedly the most accomplished 
Romanian person from abroad”. Exile, nonetheless, tormented them both: Vintilă writes to Eliade 
on October 24th 1951: “I am terribly homesick, I try to resist it so that I do not loose myself, […] 
I make desperate efforts not to cry”, and on May 2nd 1953, he writes from Madrid: “oh, will this 
exile ever end?” [2]. 
 

 
Figure 1. Mircea Eliade Figure 2. Letter, Nov. 1949 

(source of the photographs: The 
Library of Romanian Exile in 
Paris – Basarab Nicolescu, 
“Alexandru and Aristia Aman” 
County Library Dolj) 

Figure 3. Vintilă Horia
 

 
Keywords: history, Mircea Eliade, Vintilă Horia, exchanges of correspondence (1949-1966), 
exile. 
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ARA PUBLISHER 

The most recent books published by the American Romanian Academy of Arts and 
Sciences 

http://www.AmericanRomanianAcademy.org/publications 
 

The books published by ARA Publisher are available on Amazon at 
www.amazon.com and Barnes and Noble at www.bn.com 
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