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Academia Română, creată la 1866, după o
îndelungată pregătire, era o instituție nouă în
peisajul tânărului stat național unitar român.
Efervescența creatoare din acei ani de după
Revoluția de la 1848–1849 a creat condițiile favo-
rabile unei astfel de întreprinderi intelectuale a
elitei noastre. 

Noua instituție a fost de la începuturile ei
națională, enciclopedică și activă. A fost
națională, adică reprezentativă pentru cultura din
întreg spațiul românesc. Conform decretului de
înființare, cei 21 de membri fondatori erau
personalități marcante atât din Moldova și Țara
Românească, dar și din teritoriile românești aflate
sub stăpânirea imperiilor străine: habsburgic
(Transilvania, Banat, Maramureș, Bucovina),
țarist (Basarabia) și otoman (din rândul românilor
din Peninsula Balcanică). A fost enciclopedică,
fiindcă a primit în rândurile sale specialiști în
diferite domenii ale cunoașterii. A fost activă,
fiindcă i s-a cerut de la început de către societate
să fie o prezență vie în viața publică. În acest sens,
Academia și-a asumat rolul de consacrare a valo-
rilor intelectuale de prim rang, de coordonatoare a
științelor și artelor și de factor de echilibru în
funcționarea și dezvoltarea României. 

În 1879 „Societatea Academică Română” a
fost declarată, printr-o lege specială, „institut
național”, sub numele de Academia Română –
„persoană morală și independentă în toate
lucrările, de orice natură” –, denumire ce s-a
menținut apoi neîntrerupt până astăzi; doar în pe -
rioada 1948–1989 ea a primit, pe lângă denumirea
de „Academie” și numele statului român, figurând

astfel ca „Academia Republicii Populare Ro -
mâne” (în intervalul 1948–1965) și „Academia
Republicii Socialiste România” (în perioada
1965–1989); din 1990 a revenit la denumirea ei
firească, tradițională, de Academia Română. 

Academia Română a cunoscut, asemenea tu -
turor instituțiilor de cultură ale țării, vitregiile
regimului comunist totalitar, ale cărui ingerințe
s-au făcut simțite din plin. Astfel, au fost excluși
din Academie 98 de membri titulari, cores -
pondenți și de onoare, considerați, din cauza gân -
dirii, operei și convingerilor lor politice, drept
neadaptabili noilor orientări ale culturii și ostili
regimului comunist. Epurări s-au făcut și în rân-
durile cercetătorilor din institutele Academiei.
Totodată, proprietățile Academiei au fost și ele
supuse naționalizării. Ulterior, Academia a fost
deposedată, adesea fără formele legale elemen -
tare, de unele colecții de documente, monede,
piese arheologice și opere de artă, transferate abu-
ziv altor instituții și recuperate parțial după 1989. 

Academia Română este o alcătuire omenească
și, prin urmare, ea are toate calitățile și defectele
unor asemenea creații imperfecte. Cu toate aces-
tea, Academia Română are și a avut în toată
existența ei o anumită unicitate, bazată pe
independența spiritului creator al elitei intelectua-
le de cel mai înalt nivel, elită pe care o reunește
sub cupola ei. 

Chiar dacă spicuim numele cele mai cunos cute
de public din lista membrilor Academiei Române
(Vasile Alecsandri, Grigore Antipa, Tudor Arghezi,
Alexandru Averescu, Victor Babeș, George
Barițiu, Dan Berindei, Lucian Blaga, Gheorghe

*Text preluat de pe site-ul Academiei Române

Rostul Academiei Române – 
la peste 150 de ani de la înființare*

Acad. Ioan-Aurel Pop
Președintele Academiei Române

Ziua Academiei Române – 156 de ani de la înființare
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Brătianu, George Călinescu, Carol I, Timotei
Cipariu, Liviu Ciulei, George Coșbuc, Barbu
Ștefănescu Delavrancea, Gheorghe Dima, George
Enescu, Gala Galaction, Ion Ghica, Octavian
Goga, Vasile Goldiș, Nicolae Grigorescu, Dimi-
trie Gusti, Spiru Haret, Bogdan Petriceicu Has-
deu, Iuliu Hossu, Nicolae Iorga, Mihail
Kogălniceanu, August Treboniu Laurian, Titu
Maiorescu, Iuliu Maniu, Solomon Marcus, Cos-
tache Negruzzi, Theodor Pallady, Alexandru
Papiu-Ilarian, Camil Petrescu, Ion Pillat, Marin
Preda, Emil Racoviță, Ion Heliade-Rădulescu,
Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Andrei
Șaguna, Anghel Saligny, Ioan Slavici, Marin
Sorescu, Gheorghe Țițeica, Nicolae Titulescu,
George Topârceanu, Tudor Vianu, Traian Vuia),
ne dăm seama repede că este vorba, în fapt, de
întreaga istorie a științei și culturii românești de la
jumătatea secolului al XIX-lea încoace. 

Academia Română a stârnit deopotrivă
admirație, gelozie sau chiar indiferență. Cei mai
importanți creatori de valori din cultura română și
universală s-au exprimat cu deferență, cu prețuire,
chiar cu termeni elogioși la adresa instituției. Alți
intelectuali – unii de marcă – nereușind să
pătrundă între membrii înaltului for, s-au simțit,
câteodată pe bună dreptate, frustrați și mar -
ginalizați, vărsându-și năduful asupra instituției.
Au fost perioade în istoria mai recentă a României
când anumite regimuri politice totalitare au
încercat să-și subordoneze Academia sau chiar
s-o anihileze. În acest sens, a excelat regimul
comunist, care a confiscat în 1948 toate
proprietățile Academiei și a exclus, în același an,
circa 100 de membri ai Academiei, iar după 1974
nu a mai permis primirea de noi membri, lăsând
Academia să moară fizic. Tot regimul comunist a
creat la un moment dat o instituție de propagandă
paralelă, purtând tot numele de Academie, menită
să substituie și să înjosească venerabila și
adevărata Academie. Asemenea tentative de
diminuare și de subminare a rolului Academiei
Române în societate nu au încetat nici după 1989.
Cu eforturi uriașe, Academia Română și-a recupe-
rat – cel mai adesea prin costisitoare procese în
justiție – o mare parte dintre proprietăți, pe care,
din varii motive (mai ales din carențe și erori
legislative), nu le poate chivernisi cum s-ar
cuveni. Și aceste bunuri – provenite nu din mila

statului, ci din donații generoase făcute de
personalități, începând cu Casa Regală a Româ-
niei – au stârnit gelozia și chiar ura unor entități
din societatea românească, nu numai sub regimul
comunist, ci și în ultimele decenii. 

Academia Română, în ciuda acestor avataruri,
își continuă cu demnitate periplul în istoria româ-
nilor, fiindcă ea nu este o creație de conjunctură,
nu s-a născut din dorința ori din ambiția unui om
sau a altuia, ci prin decizia națiunii române, în
serviciul căreia se află de 156 de ani. 

Gheorghe Țițeica, marele matematician, arăta
în 1931 de ce academicienii erau supranumiți
„nemuritori“, nu ca indivizi, ci ca grup de spirite
înalte: mai întâi, Academia este „izvorul nesfârșit,
fiindcă se reînnoiește necontenit în curgerea tim-
pului, al energiei sufletești naționale, izvor de
unde facem alegerea membrilor noștri”; în al doi-
lea rând, Academia este „șirul pe care-l socotim
nesfârșit, format din membrii care au fost și din
cei care au să mai fie”. Din acest punct de vedere,
„atributul de nemurire – conchidea marele
savant – „aparține, natural, neamului și instituției,
iar nu fiecărui membru al ei”1. 

Prin urmare, în ciuda unor ironici detractori,
nu membrii ei individuali, ci Academia în ansam-
blul ei este nemuritoare, fiindcă ea este izvorul
care strânge la un loc mereu energia sufletească
națională și fiindcă face acest lucru prin șirul ei
nesfârșit de membri, puși în serviciul națiunii
române. Academia este, așadar, nu o instituție de
comunități intelectuale, ci una a elitei intelectuale
de cel mai înalt nivel, ea nu s-a născut ca să judece
sau să catalogheze oameni, ci să înalțe permanent
spiritul uman pe culmile recunoașterii valorii. În
dreaptă consecință, 181 de oameni aleși din țară și
alte câteva zeci aleși din lume, dintre cei circa 30
de milioane de români risipiți pe mai toate
meridianele pământului – căci Academia nu poate
depăși niciodată un număr fix de membri – nu au
cum să tulbure viața Cetății decât înspre bine,
înspre respectarea virtuților și valorilor dătătoare
de încredere și de speranță. În consecință, celor
care imită Academia Română prin jalnice suro -
gate, celor care critică fără temei instituția, celor
invidioși pe prestigiul ei și al membrilor ei, celor
care se tem de marele renume al forului suprem de
consacrare și de cercetare le reamintim că această
supremă instanță a spiritului nu este a noastră, nici
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a înaintașilor noștri, ci a urmașilor noștri, în vea-
cul vecilor, ca să parafrazăm vorbele celebre ale
unui faimos membru al nostru, anume Barbu
Ștefănescu Delavrancea. Din această perspectivă,
Academia Română nu se poate asimila altor
instituții ale statului – cum ar vrea unii funcționari
grăbiți și superficiali – pentru că ea este unică,
irepetabilă, independentă. Cei mai mulți membri
ai Academiei Române sunt bătrâni și bolnavi,
după viețile lor muncite, dăruite științei și creației.
Ar fi onorabil ca societatea noastră – dacă nu mai
are capacitatea să-i prețuiască așa cum se cuvine –
să-i lase să existe demn, fiindcă mintea lor este
încă un mare izvor de înțelepciune. Această
înțelepciune vine din capacitățile fiecăruia – deoa-
rece alegerea ca membru se face în urma marilor

calități individuale –, dar și din energia colectivă
reunită sub „falnicele bolți”, adică din izvorul spi-
ritual al națiunii române. 

Fie și numai pentru aceasta, suntem datori
să-i urăm Academiei Române – instituția noastră
intelectuală statornică și păstrătoare a valorilor –
acum, la moment aniversar și într-o lume
dezorientată, să-și poată duce mai departe misiu-
nea, întru gloria creației spirituale românești și
universale. La mulți ani!

Notă

1 Nicolae Iorga, Scrieri alese. Cuvântări și comunicări
rostite la Academia Română, Partea I, ediție îngrijită de dr.
Dorina N. Rusu, București, 2008, p. IX.
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Hidrogenul – protagonist al tranziției energetice

„Hidrogenul se bucură astăzi de un impuls
fără precedent, determinat atât de guvernele
țărilor care importă, cât și de cele care exportă
energie, precum și de industria regenerabilelor,
companiile din domeniul producției, transportului
și distribuției de petrol și gaze către consumatorii
finali, producătorii de automobile, principalii
dezvoltatori de soluții tehnologice și marile
aglomerări urbane. Lumea nu ar trebui să rateze
această șansă unică de a face din hidrogen o
parte importantă a viitorului nostru cu energie
curată și sigură.”

Dr. Faith Birol, directorul executiv 
al Agenției Internaționale de Energie

Conferința Părților membre ale Convenției
Schimbărilor Climatice a Națiunilor Unite de la
Glasgow (COP26) s-a încheiat de câteva luni, iar
Pactul climatic, convenit cu această ocazie,
rămâne un compromis între dorința de implemen-
tare a Acordului de la Paris (2015) – când a fost
declarat începutul tranziției energetice – și inca-
pacitatea a numeroase țări de a susține financiar
ambițiile promovate de țările mai bogate de a
atinge obiectivul preconizat net-zero până în anul
2050. Propunerile pentru această țintă au vizat noi
tehnologii, inovație și cercetare aplicată care să
accelereze înlocuirea combustibililor fosili cu
resurse regenerabile (eoliene, fotovoltaice,
hidro…) și readucerea în scenă a unor noi tehno-
logii (hidrogen, baterii, CCUS) care să permită
decarbonizarea, într-un ritm mai accelerat, a

mediului ambiant. Decidenții fondurilor necesare
pentru astfel de transformări au întins deja
covorul roșu și așteaptă acțiuni dar și rezultate
care pot fi monitorizate.

Sistemul energetic global este în plină
revoluție, iar drumul tranziției care-l străbate este
unul sinuos și costisitor. Partenerii care-l parcurg
au forțe financiare și interese foarte diferite.
Cărțile lor de vizită acoperă domenii de activitate
foarte variate: de la industrie la tran sporturi, de la
agricultură la biodiversitate, de la construcții la
sănătate. 

Cineva spunea la Glasgow că ne aflăm în fața
unui puzzle copleșitor. Piesele de rezistență ale
acestui puzzle sunt resursele energetice regenera-
bile, în special eolienele și fotovoltaicele, dar și
noile tehnologii la care se lucrează deja de câțiva
ani: hidrogenul, bateriile performante și soluțiile
de captare, utilizare și stocare a CO2. Condiția de
utilizare a acestor surse este pusă fără echivoc:
emisii GES zero și fără deșeuri (minerale,
radioac tive). Mai recent a apărut conceptul de
optimi zare a costurilor și creștere a sinergiilor
opera ționale și de infrastructură prin gruparea
acestora în hu  b-uri/centre de energie curată, aso-
ciate cu platformele industriale sau zone urbane
de consum, care constituie surse majore de emisii
CO2 și principalii poluatori.

După numeroase dezbateri și proiecte, s-au
așezat la masa negocierilor două tabere: cea a
investitorilor, care susțin regenerabilele, și cea a
antreprenorilor care lucrează pentru noi inovații și
tehnologii. Acestea au deschidere în viitor și

*Dr. inginer geolog, CEO – Grupul Raffles Energy, Marea Britanie

Tranziția energetică după coP26

Doru Cătălin Morariu*
Acad. Nicolae Anastasiu



acceptă cerințele Pactului de la Glasgow. Com-
bustibilii fosili au rămas în antecamera sălilor
decizionale. Ramâne de văzut dacă va mai exista
finanțarea necesară pentru investițiile care de
multă vreme generează profituri substanțiale.
Spre vârful piramidei care se înalță, hidrogenul,
se pare, va ocupa topul ei și așteaptă să pășească
pe covorul roșu (Fig. 1).

Tranziția energetică în curs este fără precedent
datorită amplorii sale și a impactului puternic pe
care îl are asupra tendințelor socio-economice,
tehnologice și geopolitice din întreaga lume.

Sursele de energie regenerabilă, în combinație
cu eficiența energetică, formează, acum, baza unei
tranziții energetice globale vaste. Această tranziție
nu este o simplă înlocuire a combustibilului, ci
reprezintă o trecere către un sistem diferit, cu
perturbări politice, tehnice, economice și de
mediu direct proporționale. Întrebarea centrală pe
care o adresează Raportul IRENA 2022 este dacă,
și în ce măsură, hidrogenul intensifică sau
atenuează aceste perturbări și în ce moduri. 

Hidrogenul este un purtător de energie curat
care poate juca un rol important în tranziția
energetică globală. Modalitatea în care este pro-
dus este critică. Hidrogenul verde, produs exclu-
siv prin intermediul surselor regenerabile, este o
cale de producție cu emisii de CO2 aproape zero.
Există sinergii importante între desfășurarea

accelerată a energiei regenerabile și producția și
utilizarea hidrogenului.

Foile de parcurs pentru hidrogen și opor -
tunitățile respective au fost elaborate pentru
diferite țări. Strategiile diferă în ceea ce privește
căile de producție a hidrogenului și utilizările
finale cheie ale hidrogenului în funcție de particu-
laritatea fiecărei țări.

În ultima perioadă de timp, un număr tot mai
mare de țări au elaborat strategii naționale prin
care este recunoscută necesitatea de a promova
hidrogenul ca una dintre soluțiile enegetice priori-
tare pentru decarbonizare, dar direcțiile politice de
aplicare a acestei tehnologii variază într-un spec-
tru larg. 

Unele țări au acordat prioritate așa-numitului
hidrogen verde, produs din apă prin intermediul
procesului de electroliză, alimentat din surse rege-
nerabile, cum sunt energia eoliană și fotovoltaică.

Alte țări se apleacă mai mult spre hidrogenul
albastru, produs din gaze naturale prin reformarea
metanului sub aburi, având ca produs secundar
carbonul care poate fi apoi capturat, transportat și
depozitat în subteran prin asociarea producției de
hidrogen cu tehnologii de tip CCS. 

Există și alte tehnologii de producție a hidro-
genului care utilizează gazele naturale ca materie
primă, ca de exemplu piroliza metanului (testată
în prezent pentru aplicare la scară industrială),
care produce carbon solid, ce are multiple utilizări
în industrie și este mai ușor de stocat.

Principalul dezavantaj al hidrogenului verde
este costul ridicat în comparație cu hidrogenul
albastru. De asemenea, producția de hidrogen
verde necesită o cantitate substanțială de energie
regenerabilă ce trebuie produsă în mod suplimen-
tar pentru a susține producția de hidrogen verde la
rata de creștere preconizată. Pe de altă parte,
producția de hidrogen albastru beneficiază de
cantități substanțiale de gaze naturale disponibile
pentru producție, precum și de infrastructura de
transport a gazelor. Tehnologiile necesare sunt
deja disponibile și stocarea CO2 devine din ce în
ce mai viabilă. Hidrogenul albastru poate deja să
contribuie la decarbonizarea sectorului nonelec-
tric, prin extinderea sa de la o soluție tehnologică
de nișă la o sursă majoră de energie. 11

Fig. 1. – Hidrogenul – O soluție versatilă pentru multe 
dintre provocările tranziției energetice?



Fig. 2. – Portretul lui Henry Cavendish (a), aparatura de laborator utilizată pentru
studiile sale despre hidrogen, dioxidul de carbon, aerul atmosferic și apa (b), 

precum și pentru a determina „greutatea planetei” (c) – Colaj original de fotografii
ale unor litografii de epocă din colecția Royal Institution, Londra.

Publicarea, în iulie 2020, a unei strategii a
Uniunii Europene (UE) privind hidrogenul a
reprezentat un moment important, ce a determinat
guvernele unor țări membre și unele companii
active în sectorul energetic să anunțe o serie de
noi proiecte de hidrogen.

În cadrul strategiei, UE a declarat că hidrogenul
este „esențial” pentru a atinge neutralitatea
carbonului până în 2050. UE consideră că Europa
este bine poziționată pentru a câștiga dintr-o
revoluție a hidrogenului, deoarece este extrem de
competitivă în tehnologiile de hidrogen curat.
Energiile regenerabile ar trebui să decarbonizeze o
mare parte din consumul de energie al UE în decurs
de trei decenii, iar hidrogenul reprezintă un vector
important pentru realizarea acestor obiective.

ce este hidrogenul?
În anul 1766, fizicianul englez Henry

Cavendish descoperea Hidrogenul (Fig. 2), ele-
mentul chimic cu numărul atomic 1 și cea mai
mică densitate în Tabelul lui Mendeleev. Este un
gaz ușor inflamabil, incolor, inodor și insipid,
prezent în natură printr-o moleculă diatomică H2.

În Univers, Hidrogenul atinge 75% din masa
acestuia și intră, alături de Oxigen, în compoziția

apei (H2O), iar alături de Carbon, în compozția
hidrocarburilor (metanului – CH4, etanului,
butanului, propanului etc.) a compușilor cu sulf,
azot etc., a celor asfaltici, a unor rășini.
Hidrogenul se regăsește în natură sub forma a trei
izotopi: Protium (hidrogenul obișnuit), Deuthe -
rium (care alcătuiește apa grea) și Tritiu (foarte
radioactiv). 

Este un gaz cu proprietăți reducătoare, ecolo -
gic, care prin ardere generează apă.

Cele mai frecvente metode industriale de
obținere a hidrogenului molecular au în vedere:

▪ electroliza apei în care hidrogenul se
concentrează la un catod din platină ;

▪ reacția dintre aliajul granular de aluminiu-
galiu și apă;

▪ reacția dintre apă (vapori fierbinți) și metan
care poate genera monooxid de carbon și H2;

▪ oxidarea parțială a hidrocarburilor și/sau
reacția cărbunelui cu apa;

▪ diverse metode termochimice folosind
energia solară și apa sau cicluri cu ceriu, zinc,
sulf;

▪ diverse reacții biochimice pot conduce la o
producție biologică de hidrogen.

12



Fig. 3. – Prima ascensiune a unui balon umplut cu hidrogen, realizată în decembrie 1783 de către
inventatorul francez Jaques Alexandre Charles și copilotul Nicolas-Louis Robert 

(colaj original de fotografii ale unor litografii de epocă din colecția Smithsonian Institute).

Fig. 4. – Dirijabilele Zeppelin propulsate cu hidrogen lichid au fost folosite în primele patru
decenii ale secolului XX pentru transportul de mărfuri și pasageri, dar și în scopuri militare 

(colaj original de fotografii din colecția BBC London).

Procesele sunt complexe, iar infrastructura și
materiile prime necesare aduc în scenă industria
extractivă și de prelucrare a minereurilor (vezi
nevoia de elemente critice – Pt, Co, Ni, Ir, Ta, Gd,
Zr, La, Ce, Y, Ga).

Dar, atenție! Hidrogenul poate forma amestecuri
explozive cu aerul și reacționează violent cu
oxidanții. Flacăra de hidrogen este invizibilă.
Limitele de explozie a acestui gaz, în aer, sunt
cuprinse între aproximativ 3,6% și 77%. 

Pentru organism, hidrogenul este un element
toxic ce poate provoca asfixierea.

Aplicațiile hidrogenului – domenii și
condiții de utilizare

Hidrogenul și energia au o istorie comună

îndelungată. O scurtă privire în trecut ne permite

să recunoaștem domenii variate în care hidrogenul

a fost utilizat:

▪ Hidrogenul a fost utilizat ca gaz portant pen-

tru baloane încă din anul 1783, când inventatorul

francez Alexandre Jacques Charles l-a folosit pen-

tru primul zbor experimental cu echipaj, până la o

înălțime de circa 550 m (Fig. 3).

13



▪ Primele demonstrații ale electrolizei apei și
utilizarea hidrogenului pentru celule de combusti-
bil au captat imaginația inginerilor, încă din anii
1800. 

▪ Hidrogenul a fost folosit pentru a alimenta
primele motoare cu ardere internă, acum peste
200 de ani.

▪ În a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
hidrogenul a fost utilizat pentru dirijabile și a per-
mis construirea dirijabilelor Zeppelin de mare
capacitate, care au bombardat Parisul în Primul
Război Mondial și care, ulterior, în perioada
interbelică, au contribuit la dezvoltarea liniilor
comerciale aeriene transatlantice de pasageri și
mărfuri (Fig. 4). 

▪ Hidrogenul a contribuit la propulsarea
zborurilor spațiale către Lună în anii 1960, când
NASA a utilizat celule de hidrogen pentru pro-
gramele Gemini and Apollo (Fig. 5).

▪ Hidrogenul din compoziția îngrășământului
cu amoniac a contribuit substanțial la hrănirea
unei populații globale în creștere. 

▪ Hidrogenul a fost o parte integrantă a indus-
triei energetice încă de la mijlocul secolului al
XX-lea, când utilizarea sa a devenit obișnuită în
procesele petrochimice de rafinare a petrolului
(obținerea benzinei), energetică (generare de elec-
tricitate prin pile de combustie), ca agent de răcire
în generatoarele electrice, în sudură, ca materie

primă în obținerea amoniacului, la procesarea
minereurilor, în industria automobilelor, aero -
spațială și telecomunicații, precum și în industria
alimentară (hidrogenarea grăsimilor). 

Paleta de utilizare a hidrogenului este deja
foarte largă, iar astăzi, molecula de hidrogen intră
în rețeta surselor de energie regenerabilă. Indus-
tria energetică are astăzi mari speranțe pentru
hidrogenul verde ca vector energetic pentru vii-
tor. Jules Verne sugera deja acest lucru cu un secol
și jumătate în urmă: „Da, prieteni, cred că apa va
fi folosită într-o bună zi ca combustibil, că
hidrogenul și oxigenul, care îl constituie, utilizate
singur sau simultan, vor furniza o sursă
inepuizabilă de căldură și lumină și de o intensi-
tate pe care cărbunele nu o poate avea” (Jules
Verne – Insula misterioasă, 1874).

Confruntați fiind cu găsirea unor alternative
care să diminueze sau să oprească emisiile GES,
energeticieni din toată lumea au căutat noi soluții
tehnologice și au văzut că hidrogenul verde (pro-
dus prin electroliza alimentată exclusiv cu electri-
citate din surse regenerabile) ar putea răspunde
tuturor standardelor cerute. 

Producerea și furnizarea de hidrogen utilizato-
rilor industriali reprezintă acum un segment
substanțial de afaceri la scară globală. Cererea de
hidrogen, care a crescut de peste trei ori din 1975,
prezintă o tendință continuă de creștere pentru
următoarele câteva decenii (Fig. 6). 

Fig. 5. – Hidrogenul a fost utilizat de programele spațiale NASA 
pentru misiunile Gemini și Apollo (colaj original de fotografii din colecția NASA).
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Cererea actuală pentru hidrogenul în formă
pură este de circa 90 de milioane de tone pe an
(Mt H2/an). Acest hidrogen este furnizat aproape
în întregime din combustibili fosili, cu circa 6%
din producția globală de gaze naturale și circa 2%
din producția globală de cărbune, fiind utilizate ca
materii prime pentru producția de hidrogen. În
consecință, producția de hidrogen este res -
ponsabilă pentru un volum de emisii CO2 de circa
830 de milioane de tone (Mt CO2/an), ceea ce
reprezintă un volum echivalent cu circa 2.5% din
totalul emisiilor globale de CO2, care, în anul
2021, au fost de circa 33 Gt CO2/an. În termeni
energetici, cererea totală anuală de hidrogen la
nivel mondial este în prezent de circa 330 de
milioane de tone de petrol echivalent (Mtep),
reprezentând circa 2.4% din totalul global de
energie furnizată în prezent. 

Coaliția de voci de astăzi în favoarea hidro-
genului include furnizori de energie rege -
nerabilă, producători industriali de gaze, utilități
de energie electrică și gaze, producători de auto-
mobile, companii de petrol și gaze, principalele
firme de inginerie și guvernele celor mai mari
economii ale lumii. De asemenea, include pe cei
care folosesc sau ar putea folosi hidrogenul ca
materie primă pentru producția industrială, nu
doar pentru energie.

Piețele existente pentru hidrogen se bazează
pe principalele atribute ale acestuia: este ușor,

poate fi stocabil, are conținut ridicat de energie pe
unitate de masă și poate fi produs cu ușurință la
scară industrială. Astăzi, interesul tot mai mare
pentru utilizarea pe scară largă a hidrogenului
pentru sisteme de energie curată se bazează, în
mare parte, pe două atribute suplimentare: 

▪ hidrogenul poate fi utilizat fără emisii di -
recte de poluanţi atmosferici sau gaze cu efect de
seră; și

▪ hidrogenul poate fi produs dintr-o gamă
diversă de surse de energie cu emisii scăzute de
carbon (oferta potențială include producția din
energie electrică din surse regenerabile, biomasă
și surse nucleare).

Producția hidrogenului din combustibili fosili
este de asemenea posibilă, în special dacă este
combinată cu captarea, utilizarea și stocarea car-
bonului (CCUS), prin care sunt substanțial ate-
nuate emisiile generate în ciclul de producție.

În linii mari, hidrogenul poate contribui la un
viitor energetic rezistent și durabil, în două mo -
duri:

1) Aplicațiile existente ale hidrogenului pot
folosi hidrogenul produs prin metode alternative,
dintr-un set mai divers de surse de energie mai
curate.

2) Hidrogenul poate fi utilizat într-o gamă
largă de aplicații noi, ca alternativă la com -
bustibilii și materiile prime actuale sau pentru a
completa cantitățile suplimentare de energie

Fig. 6. – Prognoza cererii mondiale de Hidrogen pentru principalele domenii de utilizare 
(sursa datelor primare: Goldman Sachs Global Investment Research, 2021; The Economist, 2021).
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electrică, necesară a fi utilizate în aceste
aplicații.

În aceste cazuri – de exemplu în sectoarele de
transport, încălzire, producție de oțel și energie
electrică –, hidrogenul poate fi utilizat în forma sa
pură sau transformat în combustibili pe bază de
hidrogen (inclusiv metan sintetic, combustibili
lichizi sintetici, amoniac și metanol).

2022: Un moment de avânt fără precedent
pentru hidrogen

Interesul față de potențialul hidrogenului, ca
purtător de energie larg răspândit și cu emisii
scăzute de carbon, nu este nou. În ultimele
decenii, o gamă largă de experți a cercetat
potențialul de producere a hidrogenului din di -
verse surse, transportându-l, depozitându-l și uti-
lizându-l pentru a furniza servicii energetice
finale fără emisii. 

Cele două cicluri majore anterioare de entu-
ziasm pentru hidrogen s-au concentrat în mare
măsură pe utilizarea pilelor de combustie în sec-
torul transporturilor. Elementele de noutate în pre-
zent le reprezintă atât spectrul deosebit de larg
pentru care sunt luate în considerare posibilitățile
de utilizare a hidrogenului, dar și nivelul foarte
ridicat al entuziasmului politic pe plan global,
pentru promovarea unor astfel de oportunități.
Hidrogenul este din ce în ce mai mult un element

de bază al conversației despre arhitectura
energetică în aproape toate regiunile, cu un grup
divers de țări și companii care împărtășesc o
viziune comună, în care hidrogenul are de jucat un
rol potențial valoros și de amploare în viitorul
energiei.

Pe plan internațional, eforturile întreprinse
până în prezent au cristalizat deja domeniile în
care hidrogenul poate deveni o alternativă
durabilă, cu avantajele și dezavantajele sale. 

Cercetătorii ultimelor decade, dar în special de
când se caută surse alternative de energie verde,
nepoluantă, au atras atenția că Hidrogenul este un
purtător de energie și nu o sursă de energie.
Hidrogenul reprezintă un vector energetic pentru
o decarbonizare mai rapidă, mai profundă și mai
integrată. Versatilitatea hidrogenului per mite sto-
carea energiei pentru perioade de o zi până la un
sezon, precum și atingerea unor sectoare indus-
triale care nu sunt accesibile electrificării. Alege-
rea hidrogenului, ca purtător de energie, a ținut
cont de faptul că nu emite CO2 și nu poluează
aerul atunci când este utilizat (Anastasiu și Mora-
riu, 2021a).

categorii de hidrogen, proprietăți și roluri
(aplicații)

În context industrial, urmărind nevoia acută de
resurse energetice, noile tehnologii au creat o

Fig. 7. – Categorii de hidrogen, procese generatoare și emisii de CO2
(sursa datelor primare: Hydrogen Council, 2021; Rystad Energy, 2021).  16



paletă cromatică de produse cu proprietăți, riscuri
și costuri diferite și care au generat multe dileme
în alegerea categoriei celei mai profitabile. Câ teva
cuvinte despre fiecare (Fig. 7).

▪ Hidrogen gri. În prezent, 96% din hidrogen
este produs din combustibili fosili prin procese
severe cu emisii de CO2, cum sunt reformarea
sub aburi a gazului metan și gazeificarea
cărbunelui.

▪ Hidrogen albastru. Este produs din hidro-
genul gri, ale cărui emisii de CO2 sunt reduse în
cea mai mare parte prin captarea și stocarea car-
bonului, cu soluții tehnologice CCS, dar fără ca
emisiile de CO2 să fie complet eliminate. El este
folosit, în prezent, ca o soluție pe termen scurt și
mediu.

▪ Hidrogen verde sau Hidrogen curat-rege-
nerabil. Hidrogenul cu emisii reduse de CO2 sau
zero este produs folosind surse de energie cu rate,
cum ar fi procesele de electroliză a apei alimen -
tate exclusiv de surse regenerabile (eolian, foto-
voltaic). Putem afirma că hidrogenul verde este
de două ori „curat”, atât sub aspectul materiei
prime utilizate (apa), cât și al procesului tehno-
logic, alimentat exclusiv cu energie din surse
regenerabile.

▪ Hidrogen turcoaz. Este o tehnolgie aflată în
prezent la stadiu de proiect-pilot, care combină
utilizarea gazului natural ca materie primă cu un

proces de piroliză, fără emisii de CO2. Carbonul
din metan este transformat în negru de fum solid,
care poate fi stocat mai ușor decât CO2 gazos, dar
care poate avea și alte utilizări industriale. 

Hidrogenul verde este ținta finală pe traseul
către emisiile net-zero, deși costurile de obținere
sunt ridicate. El poate fi stocat și poate asigura,
astfel, o utilizare cu flux continuu (Fig. 8). 

Amprenta de co2 a hidrogenului verde
Nu orice hidrogen produs prin procese de

electroliză este verde. Cantitatea de CO2 emisă la
producerea de hidrogen prin electroliză depinde
de intensitatea carbonului și a electricității utili -
zate pentru a alimenta procesul de electroliză.
Dacă electrolizorii sunt conectați la rețea, ei vor
avea în esență aceeași amprentă de carbon ca
mixul de putere al rețelei din care sunt alimentați.
Pentru ca un hidrogen să fie cu adevărat „verde”
este necesar ca electricitatea care alimentează
producția de hidrogen prin electroliză să provină,
exclusiv, din surse regenerabile (eolian și fotovol-
taic) sau din energie nucleară.

Pentru exemplificare, o analiză realizată
recent de Rystad Energy estimează că un electro-
lizor, folosind electricitatea alimentată din rețeaua
europeană în 2020, ar genera prin electroliză circa
14 kg de emisii de CO2 per kg de hidrogen pro-
dus, întrucât 35% din toată energia electrică din

Fig. 8 – Lanțul valoric pentru hidrogenul verde 
(colaj de fotografii din colecția Hydrogen Council, 2021).
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Europa a fost produsă de combustibili fosili. Prin
comparație, se estimează că hidrogenul albastru
produs din reformarea gazelor naturale emite doar
1,7 kg CO2 per kg de hidrogen.

Este de așteptat ca în orizontul de timp 2030,
energia regenerabilă să depășească cota de piață
semnificativă în prezent a combustibililor fosili,
iar circa 60% din toată energia electrică produsă
în Europa să provină din surse regenerabile, cum
ar fi energia eoliană, solară și hidro. Dar acest
lucru nu este suficient pentru a realiza producția
de hidrogen prin electroliză alimentată din rețea
mai ecologică (cu adevărat „verde”) decât din cea
albastră. Hidrogenul produs prin electroliză va
avea o amprentă de carbon mai mică decât cea a
hidrogenului albastru doar atunci când rețeaua va
atinge o pondere de 90% a surselor de generare
regenerabile.

Investiția în hidrogen va fi un motor de
creștere care se va dovedi esențial în contextul
redresării economice în urma crizei COVID-19.
În prezent, hidrogenul curat se bucură de un
impuls fără precedent pentru a ne asigura că în
următoarele decenii va deține o cotă de participare
ca purtător de energie cu aplicații posibile în
domeniul industriei, al transporturilor, al energiei
și al întreținerii clădirilor (Fig. 9). 

Rolul hidrogenului în tranziția energetică
(coP26)

Pactul climatic de la Glasgow (COP26) a
schimbat prioritățile acestui deceniu de la „asu-
marea de angajamente climatice” la „acțiuni spe-
cifice” pentru atingerea obiectivelor deja asumate.
În esență, COP26 reprezintă o schimbare
evolutivă pe traseul tranziției energetice, dar, în
același timp, devine și o schimbare revoluționară
prin accentul pe care îl pune pe îndeplinirea
integrală a promisiunilor climatice asumate, prin
asigurarea finanțării necesare pentru realizarea
obiectivelor și prin monitorizarea, în timp real, a
implementării acestora. Printre aceste obiective
sunt vizate și sursele de energie regenerabile,
printre care și hidrogenul verde (din surse exclu-
sive regenerabile) care a devenit vedeta anului
2022, menite să asigure o accelerare globală a
tranziției energetice.

În acest context, aproximativ 45 de guverne
din întreaga lume au promis acțiuni urgente și
investiții pentru a proteja natura și pentru a trece
la moduri mai durabile de agricultură. De ase-
menea, 450 de organizații internaționale, care
gestionează fonduri însumând circa 130 de
tri lioane de dolari au fost de acord să susțină
tehnologia curată, ca parte a tranziției către o

Fig. 9. – Capacități energetice bazate pe hidrogen 
și nivele producție posibile în următorul deceniu. Un model european ecosistemic 

(sursa datelor primare: Raport Comisia UE, 2020). 
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economie globală verde și un sistem energetic
ecologic.

Îndeplinirea obiectivului de a limita încălzirea
globală la 1,5°C față de nivelurile preindustriale
necesită acțiuni semnificative și eficiente în „acest
deceniu critic”. Acest semnal completează avertis-
mentele oamenilor de știință, care au precizat că
pentru menținerea încălzirii globale la palierul de
1,5°C – dincolo de care se vor simți cele mai grave
efecte ale schimbărilor climatice – este necesară
reducerea emisiilor globale de gaze cu efect de seră
cu 50% până în 2030 și îndeplinirea obiectivului de

neutralitate climatică până în 2050. Producția
hidrogenului verde și utilizarea lui, în perioada
tranziției, girează atingerea acestui obiectiv.

Producția hidrogenului: resurse necesare și
costuri

Producția actuală de hidrogen de diverse ti puri
se ridică pe plan mondial la circa 90 milioane de
tone, dar în următoarele trei decenii se
preconizează o creștere substanțială de peste
500%, iar unele scenarii prezintă estimări de
producție de peste 520 milioane de tone în anul

Fig.10. – Distribuția globală a principalelor capacități de producție 
a hidrogenului verde și albastru, care vor deveni operaționale până în 2030 

(sursa datelor primare: Hydrogen Council, 2020; Rystad Energy, 2020; Raport Comisia UE, 2020).

Fig. 11. – Categorii de hidrogen – costuri de producție și taxe de emisii CO2
(sursa datelor primare: Hydrogen Council, 2021; Rystad Energy, 2021). 19



2050. Capacitățile de producție sunt pregătite să
furnizeze diferitele categorii de hidrogen (Fig.
10), iar costurile de producție, în special pentru
hidrogenul verde, tind să scadă în următoarele
două decenii (Fig 11). În ultimii ani a luat o mare
amploare utilizarea hidrogenului pentru soluții de
mobilitate care să permită reducerea sau elimina-
rea emisiilor din transportul rutier și feroviar, în
special, pentru zonele metropolitane (Fig. 12).

Astăzi, procesul de electroliză – sub diverse
forme – este prezent pe plan global, dar cu o pon-
dere mai redusă, deoarece necesită instalații com-
plexe, presiuni din ce în ce mai ridicate pentru a
obține eficiențe ridicate (recent Thysen-Krupp a
anunțat obținerea unei eficiențe de circa 80%, dar
la presiuni de ordinul sutelor de atmosfere) și, în
principiu, alte substanțe decât apa pentru a putea
avea și randamente ridicate. 

Încercarea de a lega tranziția energetică cu
protecția mediului (condiție sine qua non în
realizarea oricărui proiect) ne scoate în față o altă
dilemă. Construcția ansamblului de active care
include turbinele eoliene, panourile fotovoltaice –
ca surse primare de energie – și utilajele de
obținere a hidrogenului verde are nevoie de mate-
rii prime, dintre care unele intră în categoria ele-
mentelor critice care, însă, se pot obține doar prin-
tr-o activitate minieră, ce va prelucra minereul
primar (care conține aceste elemente) exploatat,
va concentra metalele necesare și va elimina
sterilul (deșeurile miniere) în iazuri de decantare.
În conformitate cu legislația actuală, aceste

activități sunt suspendate sau interzise. Industria
extractivă pentru minereuri, cel puțin la noi în
țară, nu mai există. Și atunci?

Alianța europeană pentru hidrogen curat
Strategia Uniunii Europene a fost completată,

în mai 2021, cu formarea unei Alianțe europene
pentru hidrogen curat, constituită din lideri ai
industriei, miniștri naționali și regionali,
reprezentanți ai societății civile și ai Băncii
Europene de Investiții. UE dorește să acorde prio-
ritate producției de hidrogen verde folosind, în
principal, energie eoliană și solară. În același
timp, UE recunoaște că există, în prezent, o
diferență considerabilă între costurile de producție
2,5–5,5 euro/kg pentru hidrogenul verde și sub
2 euro/kg pentru cel albastru (Fig. 13). 

După lansarea de către Comisia Europeană a
strategiei privind hidrogenul, un grup de 11 ope-
ratori europeni de rețea din nouă state membre UE
au prezentat un plan pentru adaptarea și modifica-
rea la un cost accesibil a infrastructurii de gaze
naturale pentru transportul hidrogenului. 

Strategia UE privind hidrogenul are în vedere
investiții, crearea de piețe, dezvoltarea cercetării
și inovării, adaptări legislative care să permită
expansiunea regională a acestui vector energetic.
Într-un sistem energetic integrat, cum aspiră să
devină cel din spațiul UE, hidrogenul reprezintă o
soluție esențială, atât pentru reducerea emisiilor
GES în sectoarele industriale și de transport care
sunt greu de decarbonizat și unde electrificarea

Fig. 12. – Aplicații curente ale hidrogenului (vehicule propulsate cu celule de hidrogen și
infrastuctura de alimentare și stocare a combustibilului) în sectorul de transport rutier și feroviar 

(colaj original de fotografii din colecțiile Hydrogen Council și IRENA, 2021).
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este dificilă sau imposibilă, dar și în sectoarele de
generare de energie pentru clădiri în întreaga
Europă. 

Majoritatea hidrogenului produs în prezent în
UE este hidrogenul gri care este relativ ieftin, dar
are o amprentă masivă de carbon. Strategia UE
privind hidrogenul are în vedere creșterea
producției de hidrogen albastru în următorul
deceniu pentru a înlocui gazele naturale și, de ase-
menea, pentru a fi utilizat în sectoare greu electri-
ficabile, cum ar fi transportul greu și producția de
oțel și ciment. Procesul său de producție necesită
multă energie și permite metanului superpoluant
să se scurgă în atmosferă.

Strategia hidrogenului și foile de parcurs
oferă, adesea, o primă impresie despre cum
guvernele își stabilesc termenii și cerințele în
domeniul hidrogenului regenerabil.

În UE, Directiva II privind Energia din Surse
Regenerabile (Renewable Energy Directive II –
RED II) este singura reglementare de până acum
care stabilește criterii pentru producerea și utiliza-
rea hidrogenului din surse regenerabile.

În conformitate cu standardele globale de
armonizare a producției de hidrogen verde este
necesară îndeplinirea următoarelor cerințe:

▪ Conexiune directă între sursa de energie
regenerabilă și electrolizor.

▪ Reducerea emisiilor GES cu 70% (valoare
țintă: 28,2 g CO2equ/MJ) comparativ cu emisiile

GES rezultate în cazul combustibililor fosili de
94,1 g CO2equ/MJ.

▪ Sursă de carbon: atmosferică (captarea
directă a aerului).

Poziția României – intenții, potențial, anga-
jamente

În România se produc cantități importante de
hidrogen pe diverse platforme industriale;
capacitățile de producție sunt dimensionate strict
legat de producția industrială principală. 

Dezbaterile pe tema Hidrogen au devenit tot
mai frecvente, iar punctele de vedere par să aibă
un singur numitor comun – absența unei strategii
de țară pentru hidrogen.

„România are toate cazurile de utilizare în
care hidrogenul poate juca un rol major: în
producţia de oţel, avem rafinării, avem una dintre
cele mai mari flote de camioane din Europa, avem
un mare sector chimic şi alte divizii în care am
putea să-l utilizăm. Avem un know how enorm şi o
comunitate energetică, dar nu există o strategie
naţională, o strategie unificatoare, pentru a
deschide potenţialul complet al României în ceea
ce priveşte hidrogenul”, a declarat Alexandru
Floriştean (project manager, Hydrogen Europe).

În aprilie 2021, ministrul Energiei Virgil
Popescu afirma: „Hidrogenul este un combustibil
în vogă, dar România este printre puținele țări din
UE care nu au o strategie pentru hidrogen. Există

Fig. 13. – Producerea hidrogenului verde la costuri competitive cu hidrogenul albastru, 
până în 2030, utilizând energie electrică din surse regenerabile, cu costuri reduse 

(sursa datelor primare: IRENA, 2021).
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un program pilot – Halânga – de ridicare a unei
centrale de producere a energiei electrice pe gaz
natural în amestec cu hidrogen de 150 de MW și
un parc solar de 50 MW, cu o producție prin
electroliză de hidrogen care va fi reintrodus în
centrală şi ars într-un amestec cu gaz natural pro-
ducând o energie mai mare şi mai curată”.

centrele de Energie curată – motorul viito-
rului

România are un potențial substanțial și toate
premisele necesare pentru implementarea unor
Centre (nuclee) de energie curată (clean energy
hub) care să grupeze (i) platforme industriale ce
utilizează resurse energetice și generează emisii
de GES (CO2 emissions industrial cluster), (ii)
facilități tehnologice de captare, utilizare și sto-
care a CO2, precum și (iii) instalații tehnolo gice
pentru producerea hidrogenului albastru sau a
celui verde – prin electroliză, pe bază de ener-
gie electrică furnizată de surse regenerabile
(Fig. 14).

Centrele de energie curată sunt zone în care
industria grea – oțel, în special –, cea de produse
chimice, de îngrășăminte, rafinării vin în contact
cu coridoare majore pentru transportul de mărfuri
pe căi maritime, feroviare sau rutiere, precum și
prin infrastructura energetică (conducte, rețele
electrice). Tot în cadrul hub-urilor se întâlnesc și
principalii emițători de gaze cu efect de seră care

sunt interesați în reducerea sau eliminarea emi -
siilor prin soluții tehnologice de captare, utilizare
și stocare a CO2. Este posibil ca în următorii ani
în arealul unor hub-uri să apară și centrale
nucleare modulare de mică capacitate. 

Deși fiecare dintre hub-urile de energie curată
și clusterele industriale asociate are propria sa
abordare, toate se bazează, cel puțin parțial, pe uti-
lizarea hidrogenului albastru și/sau verde. De
exemplu, regiunea Rotterdam din Olanda, în care
se află cel mai mare port european și unul dintre
cele mai mari centre industriale din Europa, a
elaborat planuri de înlocuire a petrolului și gazelor
în procesele industriale și a materiilor prime fosile
din industria chimică cu electricitate, biomasă și
hidrogen. Hidrogenul albastru asociat cu facilitate
CCS joacă un rol major în acest plan – la fel și
hidrogenul verde. În următorii ani, vor fi construiți
șase noi electrolizatori, dintre care unul cu capaci-
tate de 200 MW la rafinăria Shell din Rotterdam.
Acest electrolizator va fi alimentat cu energie
eoliană produsă offshore de un parc eolian dezvol-
tat pe platforma continentală a Mării Nordului.

Prin implementarea centrelor de energie cu rată
apare, astfel, un cadru ideal de exploatare a siner-
giilor de captare a poluatorilor, de folosire a ener-
giei regenerabile și de inițiere a producției de
hidrogen albastru (energie albastră) și/sau de
hidrogen verde (energie verde). Lanțul acesta, cu
multe verigi tehnologice și soluții logistice ce se

Fig. 14. – Model generalizat al conceptului de dezvoltare a centrelor de energie curată
asociate platformelor industriale cu emisii GES 

(clean energy hub associated with CO2 emissions industrial clusters). 
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întrepătrund într-o structură helicoidală de econo-
mie energetică circulară (sau ADN-ul tranziției
energetice, cum ne-am încumeta să-i spunem),
este condiția pentru atingerea obiectivului net-
zero în 2050–2060. Am putea rezolva, astfel, și
condiția climatică cerută de Protocolul de la
Glasgow și de ultimele directive la nivel UE.

La noi în țară se pot focaliza direct investiții în
acest domeniu, în deplină cunoștință de cauză, cu
condiția creării unui grup consultativ solid care să
urmărească efectele derulării unui program coe-
rent de dezvoltare a tehnologiilor bazate pe
hidrogen. O bună înțelegere a ceea ce ne așteaptă
în viitor ne va ajuta să gestionăm eficient fondu -
rile pe care le primim de la UE prin intermediul
PNRR.

și totuși, hidrogenul nu este ferit de contro-
verse

În mod paradoxal, când Ahmed Sheikh Yamani,
ministrul Petrolului saudit, în timpul șocurilor
petroliere din anii 1970 și ’80, a afirmat: „Epoca
de piatră nu s-a încheiat din lipsă de piatră, iar
epoca petrolului se va sfârși cu mult înainte să se
epuizeze rezervele globale de petrol”, el se gândea
la hidrogen și nu la energia regenerabilă sau vehi-
culele electrice.

Michael Liebreich, un guru al energiei curate,
observă că, pe măsură ce te îndepărtezi de dome-
niul de aplicații în care hidrogenul prezintă bene-

ficii clare față de electricitatea regenerabilă, este
tot mai greu să identifici noi arii de aplicație sau
piețe având o cerință substanțială pentru acest gaz.
Prin comparație cu benzina, motorina sau com-
bustibilul de aviație, hidrogenul transportă de trei
ori mai multă energie pe unitatea de greutate.
Poate furniza electricitate cu o eficiență de 60%
prin intermediul unei celule de combustie care
poate funcționa și în sens invers. Poate fi tran -
sportat prin conducte sau stocat în rezervoare la o
viteza de transfer similare cu hidrocarburile
lichide. Și arde la o temperatură similară cu cea a
gazelor naturale.

Cu toate acestea, hidrogenul prezintă o listă la
fel de impresionantă de dezavantaje:

– nu există liber în natură, așa că este necesară
energie pentru a separa hidrogenul din alți
compuși;

– stocarea hidrogenului necesită comprimarea
acestuia la o presiune de 700 de ori mai mare
decât cea atmosferică și refrigerare la o
temperatură de –253ºC sau combinarea cu un
compus chimic organic sau hidrură metalică;

– comparativ cu gazele naturale, hidrogenul
transportă doar un sfert din energia pe unitate de
volum, indiferent dacă este lichefiat sau sub formă
gazoasă;

– pile de combustie și alte echipamente
con cepute pentru a utiliza hidrogen au multe piese
mobile care necesită întreținere;

Fig. 15. – Diferite concepte de dezvoltare pentru
aeronave de pasageri și utilitare, având motoare cu ali-
mentare hibridă (hidrogen lichid și combustibil de aviație).
Compania Airbus și-a propus să înceapă operațiunile co -
merciale până în 2035 (colaj original de fotografii din
colecțiile Airbus și Lockheed Martin).

Fig.16. – Ilustrarea gradului de „concentrare a
energiei” prin analiza variației în „densitatea energiei”
pentru principalele surse și vectori de energie (sursa
datelor primare: UK Department of Energy, 2021; The
Economist, 2021).
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– poate fragiliza metalul; scapă prin cele mai
mici scurgeri; și, da, chiar 

– este exploziv.
Airbus, marele producător european de

avioane, oferă hidrogenului sprijinul complet. În
septembrie 2021, compania a anunțat un plan de a
introduce avioane care utilizează hidrogen pe
liniile comerciale până în 2035 (Fig. 15).
Guillaume Faury, șeful companiei, i-a lăudat
virtuțile: „Hidrogenul are o densitate energetică
de trei ori mai mare decât cea a kerosenului... este
creat pentru aviație”. Dar acest lucru, este
adevărat, doar pe baza greutății, nu și a volumului
hidrogenului (Fig. 16). În consecință, deși la kilo-
gram, hidrogenul poate transporta de trei ori mai
multă energie decât kerosenul, la litru transportă
de circa 3000 de ori mai puțin. Dar, pentru a
ajunge la o treime din performanța kerosenului pe
litru, hidrogenul trebuie să fie lichefiat, fapt ce
face necesară răcirea până la o temperatură de
–253ºC. 

Boeing, rivalul american al Airbus, consideră
că pentru un zbor transatlantic cu un avion
747 folosind hidrogen lichid ar fi necesar un
rezervor de combustibil echivalent cu întregul
spațiu pentru pasageri și marfă. De aceea este mai
probabil că avioanele vor ajunge în viitor să

folosească drept combustibil amoniac curat pe
bază de hidrogen sau, mai probabil, hidrocarburi
sintetice, care se estimează că vor fi mai competi-
tive în disputa directă cu alternativa actuală, cea a
biocombustibililor avansați.

Hidrogenul și-a avut entuziaști cu mult înainte
ca schimbările climatice să devină o prioritate.
„Hidrogenul este combustibilul viitorului – și va fi
întotdeauna.” Dar problema cu care ne
confruntăm este că nu există o sursă naturală de
hidrogen. Pe Pământ, cea mai mare parte a hidro-
genului este legată de alte molecule, cum ar fi cele
ale combustibililor fosili, biomasei sau apei. Le -
gile termodinamicii dictează că producerea hidro-
genului din oricare dintre acești precursorii va
necesita întotdeauna un consum de energie mai
mare decât atunci când se folosește hidrogenul
pentru combustie. De aceea, hidrogenul este folo-
sit direct ca combustibil doar în domenii de nișă,
cum sunt motoarele pentru rachete de cea mai
înaltă performanță.

Este hidrogenul cu adevarat combustibilul
viitorului? În teorie, hidrogenul pare să reprezinte
soluția energetică ideală. În practică, însă,
lucrurile sunt puțin mai complicate… Opinia unui
grup de 14 foști experți ai UE, toți respectați
ingineri și oameni de știință care s-au retras din

Fig. 17. – Impactul implementării Hidrogenului verde, ca urmare a includerii soluțiilor
tehnologice pe bază de hidrogen în planurile naționale. Evaluare în orizontul de timp 2030, 

luând în considerare scenariile Maxim și Minim, cu valori de prognoză agregate pentru cele 
27 de țări din Uniunea Europeană și Marea Britanie (cu modificări, după Trinomics BV, 2020).
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forurile științifice ale Comisiei Europene, este că
„utilizarea vectorului hidrogen pentru producția
masivă de energie electrică, decarbonizată, pen-
tru consum în rețea nu se justifică economic în
prezent”. Ei argumentează că „producerea de
electricitate din hidrogen provenind din elec-
troliza alimentată cu energie eoliană sau
fotovoltaică are o eficiență energetică de doar
28%, ceea ce corespunde unei pierderi de energie
de 70%”.

Implicații geopolitice – hidrogenul și
schimbările globale

Implementarea accelerată a surselor de energie
regenerabilă a pus în mișcare un proces global de
transformare a energiei cu implicații geopolitice
esențiale. Raportul IRENA (2022) intitulat O
lume nouă, elaborat de către Comisia Globală pri-
vind Geopolitica Transformării Energiei, a fost
primul studiu care a scos în evidență modul în
care apariția unei noi ere energetice ar putea
remodela relațiile dintre state și comunități, ar
întări securitatea și independența energetică și
prosperitatea. Raportul conclude că „având în
vedere ritmul alert al schimbărilor este foarte
important să monitorizăm factorii geopolitici și
implicațiile tranziției și să jucăm un rol activ în
modelarea viitorului. De-a lungul timpului, hidro-
genul a atras destul de multă atenție, însă a rămas
o nișă în discursul energetic global. Astăzi,
atenția deosebită acordată de factorul politic
hidrogenului este fără precedent, având în vedere
rolul său esențial în decarbonarea sectoarelor
energo-intensive”.

În ultimii ani, hidrogenul a ajuns pe ordinea de
zi a multor cancelarii occidentale ca o potențială
piesă lipsă a unui puzzle al energiei curate. Un
număr din ce în ce mai mare de state au, în
momentul de față, fie ghiduri pentru hidrogen, fie
strategii despre hidrogen și o bună parte din fon-
durile de stimulare și redresare după pandemia
COVID-19 au fost dedicate tehnologiei pentru
hidrogen regenerabil (Fig. 17). La COP26 de la
Glasgow, 32 de țări și UE au agreat să colaboreze
pentru accelerarea implementării și dezvoltării
hidrogenului curat și să asigure unul dintre obiec-
tivele stipulate în Convenția cadru a Națiunilor
Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC
2021), anume „hidrogen cu emisii reduse de
carbon și provenit din surse regenerabile de ener-
gie accesibil și disponibil la nivel global până în
2030”. 

Construirea lanțurilor valorice globale pentru
hidrogenul curat va aduce, cu sine, schimbări
geopolitice și economice. Cel mai important
aspect este faptul că hidrogenul verde apare ca un
potențial pion care ar schimba regulile jocului
pentru reducerea emisiilor și atingerea obiectivu-
lui climatic fără a împiedica evoluția socială și
economică, se apreciază intr-un studiu recent
(IRENA, 2022). Schimbările necesare sunt evi-
dente. Iar ca urmare a acestor reajustări în peisajul
energetic, ponderea diferitelor produse în volumul
și valoarea schimburilor comerciale se modifică
substanțial (Fig. 18).

În perioada următoare, lanțurile valorice ener-
getice vor fi rupte de dezvoltarea tehnologiei cu
hidrogen regenerabil. Accelerarea acestei

Fig. 18.  – Modificările ce vor avea loc în valoarea schimburilor economice 
pentru diferite categorii de produse energetice, în perioada de tranziție energetică 2020–2050 

(sursa datelor primare: IRENA, 2022). 25



schimbări vine și din necesitatea limitării
încălzirii globale la 1,5ºC, cuplată cu evaluarea
experților, care pretind că acesta poate acoperi
până la 12% din consumul final de energie, cu
țintă 2050.

La nivel global, aplicarea acestei tehnologii va
fi viabilă în țările care beneficiază de resurse
regenerabile de tipul eolienelor și celor foto-
voltaice, iar politica hidrogenului poate deveni un
standard fix în politicile lor economice.

Potențialul tehnic de producere a energiei
electrice verzi – și, la rândul său, mari cantități de
hidrogen verde – depășește cu câteva ordine de
mărime cererea globală prognozată. 

În funcție de modul în care este proiectat,
hidrogenul poate avea atât efecte pozitive, cât și
efecte negative asupra dezvoltării durabile. 

Conceptul de „Securitate umană” este adesea
utilizat pentru a descrie cauzele fundamentale ale
instabilității geopolitice ținând seama de ame -
nințări, precum schimbările climatice, sărăcie și
boală, care pot submina pacea și stabilitatea dintre
state. Mergând mai departe, va fi important să
înțelegem natura multidimensională a amenin -
țărilor și vulnerabilităților globale, cu scopul de a
prevedea și a dezarma anumite riscuri, care pot
apărea odată cu dezvoltarea hidrogenului la scară
largă (IRENA, 2022).

* * *

Pentru România, hidrogenul verde devine o
provocare. Un test al ambițiilor noastre și al
capacității de a ne integra într-o tranziție
energetică de succes care să permită remodelarea
sistemului energetic național prin adoptarea unor
soluții tehnologice optime și a unor concepte de
dezvoltare specifice contextului național și
regional. Iar pentru aceasta, avem nevoie de
colabo rare între specialiștii din industrie,
economiști și comunitatea academică pentru a
gestiona în mod eficient portofoliul de proiecte
al tranziției energetice și fondurile pentru
finanțarea acestora.

Și pentru că se spune frecvent că schimbările
climatice reprezintă într-o bună măsură efectul
emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea aces-
tora prin utilizarea unor vectori energetici
nepoluanți în sinergie cu implementarea unor
soluții tehnologice care contribuie la reducerea
sau eliminarea emisiilor ne determină să aducem
hidrogenul verde pe covorul roșu al economiei
globale.
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Academician Horia Hulubei
1896–1972

Președintele Secției de științe matematice și fizice (1963–1965)
Președintele Secției de științe fizice (1965–1972)



Sărbătorim nașterea academicianului Horia
Hulubei, personalitate românească de referință în
cercetarea științifică mondială și întemeietor al
edificiului instituțional în domeniul fizicii
românești de vârf. 

Reperele vieții și carierei sale impresionează,
deopotrivă, prin firesc și complexitate, reușitele
sale de excepție în consolidarea spațiului
cercetării românești în domeniul fizicii fiind
rezultatul etapelor devenirii sale ca om și ca
fizician.

Profesorul Hulubei s-a născut pe 15 noiembrie
1896, la Iași.

În anul 1915 a absolvit, ca șef de promoție,
Liceul Internat și s-a înscris la Universitatea din
Iași, Facultatea de Științe, Secția fizică și chimie.
Studiile i-au fost întrerupte, în 1916, de intrarea în
război a României. A participat la luptele din
1917, având gradul de sublocotenent de
infanterie. A făcut parte din grupul de tineri trimiși
de șeful misiunii militare franceze în România,
generalul Berthelot, pentru a deveni piloți militari.
A participat, în calitate de pilot de vânătoare, la
operațiunile de pe frontul de Vest, fiind rănit, și a
fost decorat cu Ordinul Legiunii de Onoare. Și-a
reluat studiile în anul 1922, la Universitatea din
Iași, obținând, în 1926, licența cu magna cum
laude în științe fizico-chimice. 

După absolvirea facultății, a lucrat în cadrul
Laboratorului de fizică-chimie al Facul tății de
Științe al Universității din Iași, ca asis tent al pro-
fesorului Petre Bogdan. În anul 1927 a plecat în
Franța ca bur sier al statului francez, pentru a  rea -
liza teza de doctorat în cadrul Labo ratorului de

chimie-fizică al profesorului Jean Baptiste Perrin,
laureat al Premiului Nobel pentru Fizică (1926). 

Între anii 1930–1933, Horia Hulubei a publi-
cat în Comptes Rendus de l’Academie des Sci-
ences de Paris 12 lucrări, dintre care șase ca unic
autor și șase în colaborare cu Yvette Cauchois.
Tematica acestor lucrări este extrem de diversă:
celulele fotoelectrice, obținerea hidrogenului de
mare puritate, spectroscopia cu radiații X și
Raman. 

În 1933, Horia Hulubei a susținut, sub con-
ducerea lui Jean Perrin, teza de doctorat privitoare
la efectul Compton multiplu, intitulată Contribu-
tions à l’etude de la diffusion quantique des
rayons X. Comisia de examinare a tezei sale a fost
prezidată de Marie Skłodowska Curie.

Horia Hulubei a continuat să lucreze până în
anul 1938 în cadrul Laboratorului de la Sorbona al
lui Jean Perrin și a devenit în 1937 directeur de
Recherches Scientifique. În 1934 a obținut titlul
didactic de conferențiar și în 1938 titlul de profe-
sor la Catedra de structura materiei și radioactivi-
tate în cadrul universității ieșene. 

În anul 1940 a fost transferat la Universitatea
din București, unde a organizat Laboratorul de
structura materiei. În perioada 1941–1944, profe-
sorul Horia Hulubei a deținut funcția de rector al
Universității din București. 

Sub conducerea sa, la data de 1 septembrie
1949, s-a înființat Institutul de Fizică al
Academiei și apoi în 1956 Institutul de Fizică
Atomică (IFA), amplasat la Măgurele, în
apropierea Bucu reștiului. Profesorul Hulubei a
condus, până în 1968, acest institut, care, grație

*Alocuțiune susținută la sesiunea comemorativă „125 de ani de la nașterea academicianului Horia Hulubei”
(15 noiembrie 2021, Clubul Academicienilor și online)

Academicianul Horia Hulubei – 
întemeietor al edificiului instituțional 
în domeniul fizicii românești*

Acad. Nicolae-Victor Zamfir
Președintele Secției de științe fizice

Academician Horia Hulubei – 125 de ani de la naștere
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viziunii și capacității sale, a devenit un pol al
cercetării științifice românești. A creat un colectiv
de cercetători de anvergură internațională, a pus
baze solide cercetărilor românești de fizică
atomică și nucleară, printre realizările remarcabile
ale acestei perioade regăsindu-se punerea în
funcțiune a reactorului nuclear, a unui ciclotron,
realizarea primului calculator electronic românesc
și a primului laser. 

Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară de la
Măgurele, institut desprins din IFA în anul 1977,
îi poartă astăzi numele, în semn de omagiu.

Academicianul Hulubei a fost reprezentant
marcant al excelenței mondiale în fizică și în
politica internațională a cercetării științifice.

În 1965 a fost numit președinte al Comitetului
Român pentru Energie Nucleară, iar în 1969 a
devenit președinte al Comitetului de Stat pentru
Energie Nucleară (CSEN). 

A fost vicepreședinte al Consiliului Guverna-
torilor Agenției Internaționale de Energie Atomică
din Viena, membru al Consiliului Științific al
Institutului Unificat de Cercetări Nucleare
(IUCN) de la Dubna, membru al Academiei
Franceze de Știință (1940), al Academiei de
Științe din Lisabona (1944), al societăților de

fizică din România, Franța, Germania, Elveția și
SUA.

A fost primul cercetător din lume care a
obținut spectre de raze X în gaze, domeniu pe care
l-a studiat cu ajutorul unui spectrometru de
concepție proprie. Este cunoscut pentru con tri -
buții importante în fizica neutronilor, în studiul
elementelor tran suraniene, studiul reacțiilor
nucleare la energii joase, medii și înalte.

Pentru meritele sale științifice a fost ales mem-
bru corespondent al Academiei Române în 1937,
iar în 1946, membru titular. În 1948 a fost
îndepărtat din Academie, dar a fost repus în drep-
turi în 1955. 

Academicianul Horia Hulubei a fost
președintele Secției de științe matematice și fizice
(1963–1965) și primul președinte al Secției de
științe fizice al Academiei Române din anul 1965
până în anul 1972, când s-a stins din viață.

Academicianul Horia Hulubei a rămas în
conștiința generației noastre și va rămâne în cea a
generațiilor viitoare ca simbolul forței cercetării
românești, prin energia inepuizabilă, competența
științifică remarcabilă și talentul organizatoric de
excepție, toate puse în slujba țării, înscriindu-se în
Panteonul culturii și științei României. 
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Tribut – de la fizica teoretică la fizica
nucleară și la energetica nucleară prin
generația 4

• Horia Hulubei a contribuit la crearea şi dez-
voltarea primelor unităţi de cercetare în domeniul
fizicii din România. În 1948 a înfiinţat şi a orga-
nizat Institutul de Fizică din Bucureşti, ulterior
Institutul de Fizică Atomică Măgurele, al cărui
director a fost (1956–1968). Timp de cinci decenii
a desfăşurat o amplă activitate didactică, fiind
unul dintre fondatorii învăţământului superior în
domeniul fizicii atomice şi nucleare.

• A fost reprezentantul României la Agenţia
pentru Energie Atomică de la Viena. 

• Savantul român are contribuţii importante,
recunoscute în lumea ştiinţifică, în fizica neutro -
nilor, în studiul elementelor transuraniene, în
studiul reacţiilor nucleare.

Despre fondarea IFIN-HH, Horia Hulubei
declara: „Una dintre satisfacţiile mele cele mai
mari este că, prin înfiinţarea Institutului de
Fizică Atomică, s-a realizat posibilitatea de a se
creşte în ţară cadre de fizicieni eminenţi – dintre
care mulţi au lucrări deja cunoscute în lume,
aducând prestigiu ştiinţei româneşti şi asigurând
schimbul de mâine în acest sector. Ei realizează
un aport însemnat, pentru economia ţării, prin
lucrările lor”.

Astfel în anii ’70 s-au creionat primele măsuri
pentru aplicațiile energetice ale fizicii nucleare,
luându-se decizia ca pe baza experienței științifice
dobândite la IFA să se dezvolte primele reactoare
nucleare în România, adoptându-se tehnologia

CANDU, filiera sigură, România fiind singura
țară fostă socialistă cu această filieră vestică.

Având în vedere această decizie, în aceeași
perioadă, România a cerut o expertiză la AIEA
Viena privind necesitatea dezvoltării unui suport
etnic național pentru energetica nucleară.

În urma analizei, AIEA a recomandat în -
ființarea unui institut suport care să conțină depar-
tamente dedicate de fizica reactorilor, securitate
nucleară, reactor de testare material și echipa-
mente, studiul materialelor și fabricație com-
bustibil, departament de testări termomecanice
combustibil nuclear, stație de tartare deșeuri
radioactive; astfel s-a înființat ITN, actualul ICN
Pitești.

Energia, dezvoltarea durabilă și gazele cu
efect de seră

Energia a devenit un factor strategic în politica
globală, o componentă vitală și un factor de cost
pentru dezvoltarea economică și progresul gene ral
al societății.

În condițiile reducerii surselor primare de
energie, la sustenabilitatea energetică se poate
ajunge prin creșterea eficienței producției,
furnizării și consumului acesteia.

Pentru a realiza o dezvoltare durabilă, este
esențial să armonizăm trei elemente funda mentale,
și anume: creșterea economică, dezvoltarea socială
a umanității și protecția mediului.

România s-a alăturat celorlalte 193 de state
membre ale ONU pentru a adopta Agenda 2030
pentru dezvoltare durabilă, acțiune globală pentru

*Alocuțiune susținută la sesiunea comemorativă „125 de ani de la nașterea academicianului Horia Hulubei” (15 noiem-
brie 2021, Clubul Academicienilor și online)

**Profesor dr., Institutul de Cercetări Nucleare Pitești, președintele Consiliului Științific ICN Pitești

Horia Hulubei – erou al războiului 
de reîntregire și ctitor al domeniului 
de fizică nucleară în România*

Șerban Valeca**
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realizarea dezvoltării durabile și a aderat la prin-
cipiile COP21.

Dacă vom compara evacuările de la o unitate
de la CNE Cernavodă de 700 Mwe și similar de la
o Unitate de producție pe cărbune vom avea:

Din analiza strategiilor din domeniul
producției și necesarului de consum de energie
electrică se poate estima necesarul la nivel
național în creștere continuă conform graficului
de mai jos:

câteva elemente ce rezidă din Strategia
Energetică a României

Noua strategie energetică națională ilustrează
starea actuală a sistemului energetic național,
obiectivele pentru perioada 2016–2030, cu per-
spective pentru 2050 și acordurile României cu
politica energetică a Uniunii Europene. Sunt defi-
nite cinci obiective principale, și anume:

– să asigure o aprovizionare de energie sigură
pentru a sprijini dezvoltarea socială și economică,
în contextul creșterii viitoare a cererii de energie;

– să asigure competitivitatea economică prin
menținerea prețurilor accesibile la energie;

– protejarea mediului prin prevenirea și ate -
nuarea impactului schimbărilor climatice;

– modernizarea sistemului de guvernare a
energiei;

– reducerea sărăciei energetice și protecția
consumatorilor vulnerabili.

Sistemul energetic al României constă într-un
portofoliu echilibrat și divers de capacități gene -
ratoare de energie, care include: centrale clasice
cu combustibil fosil, o centrală nucleară (cu două
reactoare CANDU6 în funcțiune) și capacități
regenerabile (hidro, eoliană și solară foto -
voltaică).

Energia nucleară este o opțiune strategică pen-
tru România, datorită capacității sale de a asigura
independența energetică națională și a unei
contribuții semnificative la îndeplinirea obiec-
tivelor de decarbonare stabilite la nivelul Uniunii
Europene și mondial.

Suprafețe de teren ocupate de instalațiile energetice

Producerea de energie 
și emisiile de gaze cu efect de seră
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Programul Național Nuclear Românesc –
provocări pe termen mediu și lung

– Operarea în siguranță a celor două reactoare
de la CNE Cernavodă și a reactorului TRIGA-ICN.

– Extinderea duratei de viață a CNE Cerna -
vodă Unitatea 1 (prin retubare).

– Definitivarea investiției Unităților 3&4 de la
CNE Cernavodă.

– Dezvoltarea în parteneriat internațional a pro-
gramelor pentru reactoare tip SMR– Generație 4.

– Implementare reactor ALFRED la ICN.
– Dezvoltare depozit final de deșeuri slab și

mediu active DFDSMA-Saligny.
– Producție izotop Mo99 pentru uz medical.

SMR, o soluție inovativă pentru decar-
bonizare

SMR-Small Modular Reactors, reactoare
modulare de Generație 4

– Investiții: costuri de capital mai mici cu
investiții progresive.

– Constructiv: modular/standardizat.
– Securitate nucleară crescută prin utilizarea

sistemelor pasive de răcire la avarie. 
– Aplicații neelectrice: cogenerare (decar-

bonizarea producerii de căldură).
– Amplasamente mult mai adaptive.
– Furnizarea de energie în zone izolate.
Costul-țintă (nivelat) de energie electrică

(LCOE ) este citat ca o măsurare convenabilă a
competitivității globale a diferitelor tehnologii de
generare. El reprezintă costul pe kilowatt generat
de construirea și exploatarea unei centrale de pro-
ducere a energiei electrice, inclusiv datoria
financiară asumată pentru un ciclu de viață. Ca

urmare a acestei analize rezultă că reactoarele de
Generație 4 sunt competitive.

ALfRED – reactor demonstrativ și cen-
trala nuclearo-electrică de generație IV
(Advanced Lead fast Reactor European
Demonstrator) dezvoltat la IcN Pitești

– Investiție într-o tehnologie de vârf în pro-
ducerea energiei electrice

– Valoare estimată a investiției: 1 miliard Euro
+ 0,3 pentru CDI

– Contribuție națională: estimată la 5%– 20%
– Punere în funcțiune: 2035
– Beneficii:
• acces și contribuții la dezvoltarea unei

tehnologii de vârf;
• creșterea nivelului tehnologic specific în

cercetarea și industria românească; 
• asigurarea unei dezvoltări regionale durabile;
• racordarea cercetării românești la prioritățile

cercetării europeane; 
• recuperarea costurilor prin valorificarea

energiei (100Mwe – 50 de ani);
• asigurarea alimentării cu energie ieftină și

sigură a zonei industriale Mioveni și a unor
administrații locale din Argeș.

Scurt istoric în dezvoltarea proiectului:
2011 – Memorandum guvernamental prin care

se aproba construirea în România a reactorului de
demonstrație ALFRED.

2013 – Memorandum guvernamental pentru
aprobarea măsurilor de implementare a reactoru-
lui.

2015 – Includerea proiectului în strategia de
specializare inteligentă Sud Muntenia
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(condiționalitate pentru accesarea fondurilor
europene).

2017 – Includerea Programului de guvernare
și în Strategia națională de cercetare.

2018 – Includerea în Foaia de parcurs
națională pentru infrastructuri de cercetare.

2018 – Includerea proiectului în Planul
național de cercetare și inovare (PNCDI III).

2019 – Semnarea memorandumului între
România și SUA în domeniul nuclear civil, care
include și reactoarele de tip SMR.

2021 – Semnarea contractului de investiții pen-
tru instalațiile suport ATHENA și CHEMLAB.

Parteneriat internațional: fALcoN
parteneri pentru ALfRED

2013 – Consorțiul european format din Ansaldo
Nucleare și ENEA din Italia și RATEN-ICN
Pitești din România

Mai 2017 – Consorțiul Național CESINA
May 2017 – Memorandum între CESINA și

ROMATOM
2018 – Memorandum între CESINA și SN

Nuclearelectrica
2019 – Memorandum intre FALCON și

Nuclearelectrica

Proiectul ALfRED: locuri de muncă,
educație, formare, managementul cuno ș -
tințelor, stimularea dezvoltării

– 300 de noi locuri de muncă înalt calificate în
domeniul cercetării și dezvoltării (operarea
ALFRED, activități de testare GIV, CDI asociată).

– Mai mult de 2000 de locuri de muncă pentru
servicii suport, în etapa de construcție.

– Stimularea sectorului E & T (universități și
institute naționale de cercetare ca un pol major în
Generația a IV-a a Cercetării, Dezvoltării și
Inovării). 

– Transferul de cunoștințe nucleare tinerei
generații.

– Reținerea tinerelor talente în România, cu
impact asupra dezvoltării inteligente.

– Oportunități mari de transfer tehnologic pen-
tru IMM-uri și industrie.

– Contribuții la dezvoltarea inovării și
tehnologiei la nivel înalt, implicând aspecte ale
drepturilor de proprietate intelectuală.

– Abordarea cu prioritate a problematicii
legate de menținerea și extinderea bazei de
cunoștințe necesare pentru managementul
securității instalațiilor nuclearo-energetice exis-
tente, a pro blemelor de radioprotecție și a
deșeurilor radioactive (priorități pe plan mondial,
care sunt în același timp supuse reglementărilor
internaționale și acordurilor la care România este
parte).

– Abordarea problematicii de viitor legate de
reactorii nucleari avansați sau de reactorii nucleari
din Generația IV (la care România trebuie să par-
ticipe în cadrul cooperării internaționale).

– Realizarea de tehnologii nucleare pentru
aplicații în medicină și industrie (exemplu:
tehnologia de producție a molibdenului pentru
medicină).

– Formarea și dezvoltarea profesională a
specialiștilor în domeniul energeticii nucleare și a
personalului de cercetare din institut).

Parteneriat național: ALFRED, concept inovativ
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– Operarea și dezvoltarea infrastructurii pro-
prii pentru cercetare științifică, pentru dezvoltare
tehnologică și pentru testare în condiții de se cu -
ritate nucleară, asigurând condiționarea și tratarea
deșeurilor radioactive.

– Dezvoltarea cooperării în cadrul
EURATOM privind cercetarea în domeniul ener-
geticii nucleare prin fisiune.

Dezvoltare proiecte SMR. concluzii
– Asigurarea necesarului de energie electrică,

odată cu scoaterea din funcțiune a termocen-
tralelor.

– Proiecte pe termen lung.
– Investiții majore.

– Mediu internațional competitiv și atractiv.
– Factori cheie: transferul de cunoștințe și dez-

voltarea competențelor.
– Dezvoltarea de programe educaționale aso-

ciate, tineri foarte bine pregătiți.
– Generarea de noi proiecte și teme CDI. 
– Creștere economică și crearea de locuri de

muncă cu înaltă calificare.

Arc peste timp
Iată numai un exemplu dintre cele previ -

z i  onate de acad. Horia Hulubei privind
dezvoltarea de specialiști în domeniul fizicii și
dezvoltarea domeniului în sine.

Un nou proiect de cooperare: 
SMR NuScale, 60 Mwe, circulația pasivă apă, combustibil tip LEU
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*Alocuțiune susținută la sesiunea comemorativă „125 de ani de la nașterea academicianului Horia Hulubei” (15 noiem-
brie 2021, Clubul Academicienilor și online)

**Profesor emerit dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Horia Hulubei – ilustră personalitate a
științei, școlii și vieții sociale a României*

Gheorghe Popa**

Cu trecerea timpului, majoritatea oamenilor,
odată trecuți în lumea umbrelor, sunt uitați. Există
însă și un număr, adevărat restrâns, de
personalități care nu numai că nu sunt date uitării
ci dimpotrivă, cu trecerea timpului și decantarea
faptelor, portretele lor ne apar în tușe tot mai
accentuate care tind a se esențializa. Academicia-
nul Horia Hulubei este indiscutabil o astfel de per-
sonalitate. Acum, la 125 de ani de la nașterea sa,
și în curând la 49 de ani de la trecerea în neființă,
Horia Hulubei se reliefează ca o personalitate
emblematică prin evenimentele la care a luat
parte, prin atitudinea și mai ales prin acțiunile
întreprinse de-a lungul întregii vieți trăite cu o
intensitate deosebită. 

Născut pe meleaguri moldave, la sfârșit de
secol 19, Horia Hulubei a aparținut unei generații
de mari oameni de știință, profesori și educatori,
ingineri, medici, oameni de cultură și artă,
economiști și juriști și nu în ultimul rând politi-
cieni care au vrut și au știut să contribuie direct la
construirea unui stat întregit și modern. Horia
Hulubei a început studiile la Facultatea de Științe
a Universității din Iași în 1915 și le-a finalizat
după război, în 1926. A fost angajat și a funcționat
ca asistent și apoi ca profesor până în 1939, la
acceași Universitate, fiind coleg de generație cu
alți titani ai fizicii românești: Ștefan Procopiu, Th.
V. Ionescu și Constantin Mihul. În această perioadă
a beneficiat de o bursă de studii doctorale la Uni-
versitatea Sorbona din Paris unde a lucrat sub
îndrumarea laureatului Nobel Paul Langevin, a
colaborat direct cu Yvette Cauchois și a fost apre-

ciat în mod deosebit de Marie și Jean Frédéric
Joliot-Curie. 

O analiză chiar și sumară a perioadelor de pre-
gătire profesională și a celor de activitate
științifică, întrerupte brutal de obligațiile asumate
prin participarea la cele două războaie mondiale,
urmate apoi de impunități de ordin politic, ne
arată o personalitate deosebit de complexă. O per-
sonalitate care a știut să aleagă cu curaj calea
dreaptă atât la catedră sau în laborator, cât și în
cazul când a ales să lupte pe front ca infanterist
sau ca pilot, apoi ca diplomat și mai apoi în
situațiile cele mai critice care au urmat schimbări-
lor politice de după al Doilea Război Mondial.

Nu mă voi opri asupra multitudinii preocupă-
rilor, evenimentelor și problemelor rezolvate sau
în care a fost implicat. Chiar dacă faptele vorbesc
de la sine ele au fost și vor mai fi analizate și
evidențiate de analiști care se vor apleca cu atenție
asupra contribuțiilor academicianului Horia Hulu-
bei ca asistent în pregătirea elevilor de liceu, apoi
a studenților la facultate, ca șef al Catedrei de
structura materiei, înființată de el la Universitatea
din Iași, ca director de cercetare la CNRS în
Franța, ca rector al Universității din București, ca
inițiator al unui Institut de Fizică la Cluj, director
al Institutului de Fizică al Academiei din
București și nu în ultimul rând ca întemeietor,
constructor și director al Institutului de Fizică
Atomică, devenit o emblemă a școlii de fizică de
prim rang din țară și străinătate. 

Acum, în vremuri în care societatea în ansam-
blul ei pare că și-ar fi pierdut reperele, trebuie să
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accentuăm faptul că în perioadele unor mari cuce-
riri dar mai ales în vremuri foarte tulburi liderii
politici ai vremurilor au înțeles că este bine și este
necesară consultarea înțelepților, colaborarea cu
specialiștii de marcă și mai ales cu per sonalitățile
din știință, educație și celelalte domenii ale vieții
sociale. În acest sens, în cazul țării noastre,
contribuțiile academicianului Horia Hulubei la
definirea direcțiilor de cercetare în domeniul fizi-
cii, solicitate de conducerea vremii după al Doilea
Război Mondial, sunt un exemplu definitoriu.
Este regretabil faptul că, în prezent, o realizare de
prim rang a fizicii și tehnologiei laserilor,
obținută de personalitățile actuale din platforma
de fizică întemeietă chiar de omagiatul de astăzi,
cu un efort greu de estimat, se află într-un impas
ce pune în pericol șansa ca școala noastră de

fizică, și nu numai, să nu mai fie recunoscută la
adevărata sa valoare. 

Am avut norocul și șansa să fac cunoștință cu
marele academician Horia Hulubei și m-au impre-
sionat profund naturalețea, modestia și curajul cu
care își susținea punctul de vedere, caracteristici
care, pe de o parte, nu lăsau loc jocului orgoliilor
și pe de altă parte arătau cum trebuie să se mani-
feste un caracter puternic. Datoria comunității este
să identifice, să promoveze și să-și apere valorile.
Societățile care n-au respectat aceste reguli de
bază au dispărut. A nu cunoaște acest lucru este de
condamnat, dar se poate ierta dacă se învață la
timp. A nu vrea să știi este condamnabil și socie-
tatea trebuie să reacționeze ca atare.
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Am avut marea șansă de a petrece o parte din
viața mea științifică și didactică alături de Horia
Hulubei (Marele H2), împreună cu sutele de
fizicieni pe care i-a format. Toți am devenit o
matrice vie a fizicii nucleare românești pe care
Domnia Sa a înființat-o. Nu pot să îl evoc prin
cuvinte solemne, fiindcă ele nu îl pot cuprinde. 

Pentru a-l regăsi pe Marele H2 trebuie să îi
cunoști pe învățăceii lui. Ca în fragmentele unei
plăci de hologramă vom regăsi dragostea lui de
adevăr umanizat și încrederea lui în viitor și în
țară. îl regăsim ca semnătură și spirit în Plat-
forma de fizică de la Măgurele!

Viața Marelui H2 poate fi privită ca un
roman de aventuri: de la manșa avionului de
luptă pilotat cu măiestrie în Primul Război Mon-
dial, pentru apărarea țării și a Franței, la marea
operă de implicare în știința țării și a lumii. 

Fizica modernă datorează mult experi-
mentelor cu raze X inițiate de Marele H2, expe -

rimente care au contribuit mult la dezvoltarea
fizicii radiațiilor gamma, precum și geniala idee,
urmată de identificare, a existenței elementelor
transuraniene.

A avut bucuria amfiteatrului, cu satisfacția
posibilității de a preda lucruri noi – în devenirea
lor istorică și în strânsa lor întrepătrundere –
tinerilor dornici de cunoaștere. Lecțiile sale erau
spectaculoase, pline de farmec și lumină!

Ecce Homo!
Așa ne-a facut și pe noi aventurieri ai sem-

nelor de întrebare ale științei, ale fizicii! Adese-
ori spunea: „O lucrare nouă este ca strigătul
unui nou-născut. Protejați-l!” 

Sunt mândru că fac parte din constelația
Horia Hulubei!

Astăzi avem nevoie de Horia Hulubei
pentru apărarea și pentru viitorul fizicii
românești!

*Alocuțiune susținută la sesiunea comemorativă „125 de ani de la nașterea academicianului Horia Hulubei” (15 noiem-
brie 2021, Clubul Academicienilor și online)

**Profesor dr., Facultatea de Fizică, Universitatea București, fizician din Școala lui Horia Hulubei

cuvânt de prețuire și amintire a marelui
profesor Horia Hulubei, 
la 125 de ani de la naștere

Călin Beșliu**
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Prima mea amintire cu profesorul Horia
Hulubei mă duce în anul 1959, când, studentă
fiind în anul III a Facultăţii de Matematică şi
Fizică din Universitatea Bucureşti, la Cursul de
fizică atomică venea, uneori, Profesorul. Atunci
era o plăcere să-l urmărim vorbindu-ne liber
despre experimentele de fizică atomică, despre
modelele atomice şi doar din când în când scoţând
cu eleganţă un bileţel din buzunarul de sus al
hainei, scria pe tablă o dată numerică;
eram convinsă ca o ştia şi pe aceea, dar eleganţa
gestului era cuceritor; aşa că eu nu prea luam
notiţe, mai mult îl ascultam fascinată pe
profesor. Şi aşa în sesiune am descoperit că fizica
atomică nu era simplă; citind cursul litografiat al
profesorului şi cartea de Fizică Atomică a lui E.V.
Spolschi am descoperit că nu-mi ajung cele patru
zile să învăţ toată materia. Era duminică după
amiază, toată lumea în casă se odihnea, iar eu nu
ştiam ce să fac: să mă prezint la examen fără a fi
bine pregătită sau să-i spun tatei că-mi amân exa-
menul pe toamnă. Până la urmă
am îndrăznit să-i spun tatei, iar el mi-a zis să fac
cum cred. Ei… minunat, am avut şi eu o…
duminică! Apoi însă toată vara am învă -
ţat temeinic pentru restanţa la fizică ato mică. În
toamnă, la restanţă a venit pro feso -
rul înconjurat de cei din catedră. Am tras un
bilet, l-am pregătit, ştiam. Am ieşit la tablă,
eram în Amfiteatrul „J. Curie”. Am expus ce
ştiam şi profesorul mi-a pus o între -
bare suplimentară. Știam, am răspuns ime -
diat; profesorul mi-a mai pus o întrebare şi eu nu

l-am lăsat să termine întrebarea că am şi venit
cu răspunsul, şi asta s-a repetat de câteva ori. Exa-
menul a fost o plăcere, am luat zece, dar
cred că acest examen a fost determinant în cariera
mea de cadru didactic al Catedrei de fizică
atomică şi nucleară conduse de profesor. La ter-
minarea facultăţii am fost oprită ca preparator la
catedră.

Ca preparator la catedră eram şi secretar
de catedră, aşa era obiceiul. În această
calitate mă ocupam de statul de funcţii al cate-
drei. În anul acela, 1961, cred, profesorul a
vrut să aducă în catedră două cadre didactice care
lucraseră ca cercetători ştiinţifici la Institutul Uni-
ficat de Cercetări Nucleare de la Dubna, URSS,
pe atunci, pentru a crea Secţia de fizica
energiilor înalte şi Secția fizica nucleară la energii
joase, şi un cercetător de la IFA pentru Cursul de
teoria nucleului; deci trei posturi noi. Profesorul
venea seara la catedră, atunci discutam cu profe-
sorul statul de funcţii cu cele trei posturi
adăugate, dimineaţa la Universitate, şeful spunea
că nu sunt bani şi le ştergea. Şi aşa cred de vreo 14
ori. Până la urmă voinţa profesorului s-a impus. 

Profesorul venea seara; atunci multă lume,
nu numai din catedră, îl aştepta. Eu fiind cea mai
tânără nu îndrăzneam să intru înainte şi stăteam
adesea până la miezul nopţii intrând
ultima. Într-o seară profesorul m-a întrebat de ce
eu, care sunt cu probleme de catedră, nu intru
înainte; ce să răspund, am zâmbit. Într-o seară,
când afară ploua, profesorul mi-a spus să-l aştept
că mă duce cu maşina. Locuiam atunci pe o

*Alocuțiune susținută la sesiunea comemorativă „125 de ani de la nașterea academicianului Horia Hulubei” (15 noiem-
brie 2021, Clubul Academicienilor și online)

**Profesor universitar dr., Facultatea de Fizică, Universitatea din București

Profesorul Horia Hulubei, amintiri*

Anişoara Constantinescu**
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străduţă care începea din Maşina de Pâine şi
la celălalt capăt era închisă de Moara Assan; în
spatele casei (construită de bunicul, pe la 1912)
trecea linia ferată de centură a Bucureştiului.
Când am ajuns pe Şoseaua Ştefan cel Mare i-am
mulţumit domnului profesor şi l-am rugat
pe şofer să oprească la intrarea pe Maşina de
Pâine; de acolo în fugă am ajuns acasă. Amintesc
aceasta, pentru a sublinia grija profesorului faţă
de noi, cei din catedră, indiferent de gradul didac-
tic sau funcţie; când îl serbam pe profesor veneau
nu numai cadrele didactice, dar şi personalul
ajutător, mecanic, sticlar, electronist, oamenii de
serviciu. Dovada, fotografiile anexate (1966,
aniversarea a 70 de ani ai profesorului), din păcate
în foarte puținele poze din acele vremuri. O altă
dovadă: când eram la Dubna a venit din ţară
inginerul Grigore Indriaş, care mi-a transmis
că înainte de plecare îl întâlnise pe profesor care
i-a spus să aibă grijă şi de „băiata” lui; băiata eram
eu!

Sunt multe amintiri ce-mi iluminează mintea
ca nişte fulgere, acum, când rememorez acele
vremuri. Ultima dintre ele: mă întorc în anul
1972. Mi-am susţinut teza de doctorat în 4 sep-
tembrie 1972, conducător ştiinţific profesor
Horia Hulubei. Trebuia să mă întorc la

Dubna să-mi închei stagiul de doi ani de lucru, în
decembrie acel an. Înainte de plecare m-am
dus să-mi iau la revedere de la profesor. Ploua cu
găleata. Când am ajuns profesorul mi-a spus că
numai eu puteam veni pe o asemenea vreme. Am
discutat despre rezultatele mele ştiințifice la
Dubna. Profesorul mi-a spus să-i scriu, să-l ţin la
curent. Ce straniu mi s-a părut atunci să-l deranjez
eu pe profesor cu preocupările mele! Abia azi îl
înţeleg, când şi mie mi-ar face plăcere să aflu de
la foştii mei studenţi ce mai fac, pe unde sunt. Din
păcate prea târziu ne dăm seama că aceşti
minunaţi profesori nu ne cer nimic pentru cât
ne-au dat din timpul şi cunoştinţele lor dar că un
telefon, o scrisoare le-ar alina tristeţea singurătăţii
cauzate de vârstă.

Când spun profesorul Horia Hulubei
un cuvânt însumează totul, eleganţa sa (o dâră de
parfum ne spunea încă de la intrarea în
facultate că profesorul era la catedră), eleganţa în
comportarea cu oamenii, eleganţa cursului pe care
ni l-a ţinut, eleganţa exprimării sale. Mie mi-a
fost exemplu pentru ceea ce am vrut să fiu. Mi-ar
plăcea să ştiu că am transmis ceva din comoara pe
care ne-a încredinţat-o profesorul, respectul valo-
rilor, respectul faţă de profesia aleasă, pasiunea
pentru fizica atomică şi nucleară.
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Expoziția „centenar Horia Damian”

Horia Damian (1922–2012)
Membru de onoare al Academiei Române 



La împlinirea a 100 de ani de la naşterea lui
Horia Damian, Academia Română celebrează nu
numai un mare artist european, ci şi pe unul
dintre cei mai prestigioşi membri ai săi. Aidoma
lui Brâncuşi sau Victor Brauner, Horia Damian a
dus cu sine în Franţa, unde ajungea în 1946, un
mesaj inedit dintr-un spaţiu devenit exotic pentru
mulţi occidentali. Artistul impresiona pe toată
lumea cu verva, forţa de expresie şi măiestria
dovedite în lucrările sale, în studiile după
Rembrandt, Delacroix şi Velazquez, în naturile
moarte şi în peisaje. Parisul a însemnat o nouă
experienţă, care a trezit în el conştiinţa unui
creator avid de altitudini spirituale, de
descoperirea absolutului. Pentru a se exprima la
înălţimea viselor sale, Horia Damian aduce în
creaţiile sale arhetipuri ale artei sacre din toate

timpurile, mărturii ale gloriei umanităţii,
încărcate de semnificaţii perene.

Aceste semne şi simboluri pot fi admirate în
prezenta expoziţie, compusă din picturi, desene,
litografii, sculpturi şi documente rare din
colecţia celui care, începând din 1968, a
prezentat pretutindeni în lume operele lui Horia
Damian, maestrul Radu Varia, prestigiosul
istoric de artă angajat de decenii în receptarea de
către publicul mondial a operelor unora dintre
cei mai reprezentativi artişti români con -
temporani. Expoziţia se constituie astfel într-un
omagiu adus marelui creator de frumos Horia
Damian, la centenarul naşterii sale, cu speranţa
cunoaşterii de către iubitorii de artă a unora
dintre valorile noastre spirituale cele mai înalte.

*Text preluat din Catalogul expoziției „Centenar Horia Damian”

centenarul nașterii unui mare artist* 

Acad. Ioan-Aurel Pop
Președintele Academiei Române

Expoziția „Centenar Horia Damian”
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*Cuvânt rostit la vernisajul expoziției „Centenar Horia Damian” (22 februarie 2022,  Sala „Theodor Pallady”, Bi -
blioteca Academiei Române)

**Dr. în istoria artei și civilizației al Universității din Paris; autorul volumului fundamental Brâncuși publicat de
Rizzoli la New York, de Gallimard la Paris și de New Art Seibu la Tokyo. Este membru de onoare al Academiei Regale a
Scoției și al mai multor Academii Europene de Știință și Artă.   

„Damian, celălalt erou al României 
alături de Brâncuși”*

Radu Varia** 

Fraza aceasta extraordinară, scrisă de genialul
Salvador Dali, în 1974, pe când pregăteam îm -
preună cu el inaugurarea propriului său muzeu la
Figueras – frază pe care am făcut-o cunoscută
publicului românesc cu prilejul expoziției dedi -
cate de Academia Română centenarului nașterii
marelui artist Horia Damian, în februarie 2022 – a
trezit cel mai viu interes în rândul iubitorilor
noștri de artă. Este, sper, un nou început de drum
în apropierea noastră de valorile culturii naționale,
valori unice în contextual artei universale. 

Am avut privilegiul de-a lupta timp de peste
patru decenii pentru a prezenta în marile muzee
ale lumii opera lui Horia Damian, de la Muzeul

Guggenheim din New York la Muzeul Național de
Artă Modernă din Paris, de la Aachen la Rio de
Janeiro sau la Documenta de la Kassel. Iar în 1993
îl invitam să reprezinte oficial România la Bie nala
de la Veneția – an, de altfel, în care devenea mem-
bru de onoare al Academiei Române – pentru ca,
în 2009, să ofer publicului, la Palatul Mogoșoaia,
expoziția lucrărilor create de el în țară, de la 8 la
24 de ani, înainte de a pleca la Paris. 

În prezenta manifestare de la Academia Ro -
mână am inclus câteva capodopere din acea
perioadă, pentru a aminti prodigiul care era de la
bun început Horia Damian. Dar, mai ales, am
definit pentru prima oară în România limbajul

Horia Damian acoperind Colina cu 380 000 de sfere de 14 mm fiecare, 1976
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original al artistului, fondat, începând din 1951,
pe geometrie și monumentalitate – vezi Marele
Paralelipiped Înstelat ori Sfinxul din anii ’60 – pe
punct, cerc sferă și pe infinitul real.  

Ruptura cu lumea aparențelor, reflecția asupra
vieții și morții, a relației noastre cu absolutul, per-
manenta căutare a profunzimilor spirituale aveau
să-l apropie intuitiv pe Horia Damian de infinitul
real (opusul infinitului virtual), care în termeni
matematici și mistici indică existența simultană a
tuturor elementelor, Creatorul și Creația.  

Numeroșii studenți care au vizitat zilnic
expoziția în grupuri fascinate de noutatea pe care
o reprezenta pentru ei arta lui Damian, erau pur și
simplu uimiți între altele de rigoarea inimagina -
bilă a desenului Galaxiilor, iar eu eram încântat să
le amintesc cuvintele lui Ingres: „Le dessin est la
probité de l’art” („Desenul e probitatea artei”). 

Odată cu picturile, desenele și sculpturile pre-
zentate în Sala „Theodor Pallady” a Bibliotecii
Academiei – unde au luat cuvântul acad. Ioan-
Aurel Pop, președintele Academiei Române, și
prof. ing. Nicolae Noica, directorul general al
Bibliotecii, – vizitatorii au putut descoperi docu-
mente unice. De pildă, biletele pe care Fernand
Léger i le scria tânărului Damian, chemându-l la
Atelier a doua zi, pentru că aveau de lucru, și

anume la propriile pânze ale maestrului sau pen-
tru a-i încredința realizarea vitraliilor la Biserica
din Audincourt, azi monument istoric. 

În partea finală a expoziției întâlneam un
Damian întors printre oameni din geometriile lui
stelare, cuprins de compasiune și iubire pentru
semeni, spunându-i Domnului că dacă pictor a
fost pe lumea asta, pictor ar vrea să fie și în lumea
cealaltă.

Înalta semnificație filosofică și măreția monu-
mentelor sacre din toate timpurile aveau să in spire
abordarea poetică de către Damian, în propriul său
limbaj, a unor teme și simboluri, printre care
Dealurile și Colinele – Colina lui Damian aveam
s-o expun la Muzeul Guggenheim și s-o instalez
apoi în inima New Yorkului, în Park Avenue –
apoi Coloanele, Cerul și Pământul, Galaxiile,
Poarta, Sarcofagul și Piramida, Mastaba sau Ceta-
tea Mandala, ce aveau să-i statornicească un loc
cu totul aparte în istoria artei contemporane. 

Creația lui fondată pe apelul spiritualității era
total opusă artei epocii subjugate manipulării
nesfârșite a obiectului. Ceea ce l-a marcat profund
pe Damian a fost revelația celei mai mari arte din
toate timpurile, arta Egiptului Antic, odată cu
lectura cărților sacre ale Indiei Eterne, Bhagavad
Gita, Cântul Divin ori volumele de supremă

Horia Damian și Radu Varia pregătind la Paris viitoarea expoziție de la Palatul Mogoșoaia, 2009
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elevație Atma-Darshan, Despre Absolut și Atma-
Nirvriti, Despre Fericire, semnate de înțeleptul
Sri Krishna Menon, pe care în anii 1970 aveam să
le traducem împreună din engleză în franceză. 

Tot revelația Egiptului Antic, la Luvru, în
1907, este aceea care i-a permis lui Brâncuși să
marcheze pentru totdeauna istoria sculpturii uni-
versale, încheind ciclul greco-renascentist al aces-
teia, în care omul era măsura tuturor lucrurilor, și
să aducă în prim-plan ideea supremă că totul e
măsura totului. 

Și, vorbind de Brâncuși, cum am putea uita de
Jetsun Khabum, cartea călugărului tibetan Mila -
repa, din secolul al XII-lea, din care sculptorul
român cita adesea? 

Este și această aplecare spre Orient, odată cu
apelul viu al Occidentului, o dimensiune a culturii
noastre indo-europene, deschisă valorilor univer-
sale.   

Horia Damian la intrarea în Pavilionul României la Bienala
de la Veneția în 1993, alături de Coloanele sale

Orașul lui Alexandru, 1984 45
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Tânără la balcon, 200646



constantin Bălăceanu-Stolnici
Membru de onoare al Academiei Române



Convorbiri

Domnule Academician Constantin Bălăceanu
Stolnici, sunteți, astăzi, în România secolului
XXI, una dintre cele mai strălucitoare și active
pesonalităţi din viața digitală a Cetății. Sunteți un
brand al României. Faceți parte, cred eu, din patri-
moniul material și imaterial al Țării noastre, în
calitate de cetățean de excepție și de producător de
plusvaloare intelectuală, culturală, științifică.

Cartea Dumneavoastră de vizită este o
adevărată Bibliotecă. 

Mai întâi, cu îngăduința Domniei Voastre, voi
rezuma câteva dintre Reperele biografiei
dumneavoastră academice, științifice, profe -
sionale. 

Vă rog să considerați ceea ce urmează un
Omagiu adus Domniei Voastre de către un smerit
admirator al Dumneavoastră.

Așadar, Constantin Bălăceanu Stolnici,
descendent al Bălăcenilor, veche familie
boierească, este un Om de știință român, medic
neurolog, unul dintre fondatorii neurociberneticii. 

Este Cercetător în domeniul neurofiziologiei,
neuropsihiatriei, geriatriei, în domeniul istoriei
medicinei, istoriei Țărilor Române, antropologiei
fizice și culturale. Autor a numeroase cărți și sute
de studii.

Este Profesor la Universitatea Ecologică, unde
predă cursuri de neuropsihologie, genetică și
antropologie.

Constantin Bălăceanu-Stolnici este membru
de onoare al Academiei Române. 

Efor testamentar al Așezămintelor
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Pe scurt, sunteți o personalitate complexă,
multiplă, poliedrală. Și aici, cu permisiunea
Dumnevoastră, invoc spiritul lui Platon, care în
dialogul Timaios, descrie cele patru poliedre, aso-
ciate cu cele patru elemente fundamentale [apă,
aer, pământ, foc]. Dar spune câteva cuvinte și
despre al cincilea poliedru, atipic și excepțional:
dodecaedrul. 

Pentru mine, Dumneavoastră sunteți un dode-
caedru. 

Despre acest poliedru, Platon a spus doar atât:
„... zeul l-a folosit pentru a aranja constelațiile pe
tot cerul”. Transferând această imagine
misterioasă a lui Platon în biografia dumnea -
voastră, aș putea spune că Zeul v-a folosit pentru
a aranja constelațiile pe cerul istoriei, spi -
ritualității și culturii românești. 

*Interviu realizat de dr. Narcis Zărnescu, redactor-șef, revista „Academica”

Un savant pentru eternitate:
constantin Bălăceanu-Stolnici*

Narcis Zărnescu
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Aceasta a fost o scurtă introducere-Omagiu,
adus Domniei Voastre, ultimul descendent cu ti -
tlul de conte al Sfântului Imperiu Romano-
german.

1. și, acum, prima întrebare, care este un
pachet de întrebări.

Cum vă prezențați în fața contemporanilor
Dumneavoastră? Cum vă prezentați în fața
Istoriei? Cum vă veți prezenta la Judecata de
Apoi? Considerați că ați avut și aveți o misiune,
aici, pe pământ, în România, în cultura și știința
românească?

Vă rog să ne răspundeți.
constantin Bălăceanu-Stolnici: Eu sunt un

om mai modest, nu-mi place să mă afișez așa, cum
m-ați prezentat dumneavoastră, prezentare pentru
care vă mulțumesc. Eu am fost educat de către
părinții mei și de către marii profesori pe care
i-am avut să pășesc în viață creând lucruri utile,
făcând maximum de efort să nu-i deranjez pe
ceilalți și cu modestie să mă prezint în fața
cetățenilor acestei țări, ca un om care își
îndeplinește datoriile față de el însuși, căci fiecare
om are datorii către el însuși, față de familia mea
care are un trecut istoric, față de cetățenii în mij-
locul cărora trăiesc, într-o epocă tulbure pe care
am străbătut-o aproape o sută de ani. Acesta a fost
crezul meu.

2. Un diagnostic multiplu: care este starea
națiunii în contextul istoric, sociopolitic actual?
Care este starea culturii românești în contextul
globalizării? Care este starea învățământului
românesc în contextul concurențial actual? Și mă
gândesc la topul mondial al universităților, în care
primele zece se află în Statele Unite ale Americii.
Și mă gândesc la acest brain drain, la această
hemoragie de inteligență, de materie cenușie din
România către Europa și America. Există vreo
soluție? O terapie? Cum s-ar putea gestiona și
controla corect acest brain drain? Cum ar putea
învățământul românesc să profite de investițiile în
inteligența noilor generații?

constantin Bălăceanu-Stolnici: Ca să vă răs-
pund la toate aceste întrebări ar trebui să scriu o
carte întreagă.

Noi trăim o epocă ce pentru mine, la vârsta
mea și la modul cum am fost educat, este tulbure

și întunecată. Există un trend general de a te înde-
părta de cultură și de spiritualitate. În tinerețea
mea, acum peste 80, 90 de ani, lucrurile se petre-
ceau diferit; existau reperele vechi culturale și spi-
rituale care ne-au lăsat ca moștenire toată cultura
spirituală a Europei și, în special, cea a Secolului
luminilor. În momentul de față, din cauza pertur-
bărilor produse de evenimentele, în special tra gice
care au marcat secolul al XX-lea, dar și de pro-
gresul tehnologic, care are și el o vină în toată
această poveste, constat o depărtare de valorile
tra diționale, spirituale și culturale, care se prezin-
tă ca un fenomen general, nu românesc, nu euro-
pean, ci planetar. Există un pragmatism aproape
radical și reperele vechi, care se refereau la valo-
rile spiri tuale, intelectuale sunt înlocuite cu re pere
noi, printre care cel mai important este mărimea
conturilor din bancă. Acest lucru este o tragedie.
Unu. Al doilea lucru, tehnologia aceasta modernă,
smart-telefoanele în special, internetul sunt
pozitive, dacă știi să iei latura lor constructivă.
Unde te uiți, în tramvaie, în autobuze, în gări, pe
stradă, toți tastează concentrați asupra telefonului.
Lucru care are multe, multe consecințe negative,
printre care două sunt cele mai importante. Este
înstrăinarea față de realitatea concretă, o mutare a
preocupărilor și integrării umane din mediul real
în mediul virtual. Acesta este un lucru care, pen-
tru moment, încă nu a fost bine studiat, dar cred că
este destul de grav. În al doilea rând, o îndepăr tare
de reperele pe care le aveam noi: frumosul, mora-
lul, spiritualul. Citiți textele care se pun pe aceste
instrumente electronice – agramaticale, vulgare și
uneori depășind limitele bunei-cuviințe, mai ales
cele care sunt protejate de anonimat. În plus, pro-
voacă tulburări neuromotorii, similare cu efectul
drogurilor, mai ales pentru cei tineri, care stau tot
timpul pe consolele lor, pe aparatele acestea
electronice, și să converseze între ei. Nu mai vezi
fetițe jucându-se cu păpuși, nu mai vezi băieți
jucându-se cu automobile, trenuri electrice,
soldați de plumb ș.a.m.d. Toți copiii sunt fascinați
de jocurile acestea electronice, care sunt și ele
concepute într-un mod agresiv. Aproape toate
aceste jocuri cultivă imaginea eroului negativ,
violent, criminal, infractor, care este prezentat cu
o aură specială și care are un impact puternic asu-
pra tinerilor: îi orientează în alegerile pe care le
fac, în planurile pe care și le fac, drumurile care 49



sunt mai mult întunecate decât luminoase. Acest
lucru se reflectă nu numai la tineret, care este
foarte sensibil, dar și la nivelul presei. Presa noas-
tră, de azi, nu mai este presa de altădată, care avea
ca mi siune informarea și formarea de opinii, ci
este o presă care vrea să câștige bani. Fiecare post
de televi ziune vrea să facă un rating cât mai mare,
fiecare ziar, fiecare magazin vrea să vândă un
număr cât mai mare și atunci face impardonabile
concesii față de o deontologie care ar trebui să le
conducă. Ce văd eu în presa actuală este un dezas-
tru, unde porțile sunt larg deschise teoriei
conspirației și ați văzut ce vraiște a făcut în
populațiile noastre în privința pandemiei care
ne-a lovit.

Ministerele care se ocupă de cultură încearcă
să degajeze programele de învățătură de marile
opere ale culturii. Nu mai vezi programe cultu -
rale. Pe copii, dacă îi întrebi cine a fost Michelan-
gelo? – Habar n-au! Cine a fost Rafael? – Habar
n-au! Cine a fost Platon? Cine a fost Aristotel?
Poate că de Aristotel v-or fi mai auzit, că mai este
citat de persoane simandicoase, care nu știu nici
măcar cine a fost. Există o lipsă de preocupare,
există și o tendință programatică de a elimina isto-
ria reală. Istoria întotdeauna a fost interpretată,
evident. Niciodată nu poți să spui că un istoric
este absolut obiectiv, pentru că vine cu personali-
tatea lui, cu ideile lui, cu bagajul lui de cunoștințe
ș.a.m.d. Acum sunt orientări, istoria este plină de
informații greșite, se elimină unele personaje
importante, se cenzurează personalități ale
științei, culturii, ale spiritualității. Am văzut în
America că se răstoarnă statuia lui Washington.
Este un moment foarte tragic. Filosoful pe care îl
citesc eu acum a spus că „omul este un animal
politic” – zoon politikon –, dar politic la el nu
înseamnă că se bagă în luptele din parlament sau
în cele care se țineau pe Acropole. Este vorba de
viața socială cu toate dimensiunile ei spirituale și
culturale. 

Biserica. Comuniștii au dărâmat biserici și au
avut programe în care criticau biserica. Astăzi se
ridiculizează, se umilește biserica, se insultă, ceea
ce nici Lenin nu a făcut, care, printre altele, știți că
a creat postul de patriarh al Moscovei. Adică trăim
într-o zonă în care tineretul este orientat spre prag-
matism, spre tehnologiile acestea moderne, spre
un globalism care a fost inițial gândit ca un glo-

balism cultural și de comunicare. Acum este gân-
dit ca un panglobalism cultural, în primul rând,
care să șteargă specificitatea culturală a fiecărei
națiuni, a fiecărei etnii și să aștearnă un cenușiu
uniform, din care să lipsească punctele acelea
luminoase care ne atrăgeau pe noi încă din
copilărie. Atunci cei care se ocupau de educație se
ocupau de educație, nu de formarea unor auto -
mate. Sunt foarte trist şi din această cauză. Poate
că greșesc și asta este orientarea cea bună, să fie
niște automate care produc tot timpul, acolo, câte
ceva, așa cum îl satiriza Charles Chaplin în filmul
Timpuri noi, dacă vă aduceți aminte. Așa cum
spunea Bernard Shaw, vor fi niște specialiști care
o să știe extrem de mult despre niște chestiuni sau
domenii din ce în ce mai mici, până cand vor ști
tot despre nimic. Aceasta este situația, care mi se
pare destul de periculoasă, pentru că societățile
umane au evoluat chiar din Paleolitic. Uitați-vă la
splendidele fresce din grotele din sudul Franței,
uitați-vă la statuete, uitați-vă la gravurile de la Vil-
honneur, în apro piere de Angoulême, făcute acum
25 000 de ani, fiindcă acestea ne-au rămas. Aveau
deja preocupări estetice, aveau o viziune care
depășea pragmatismul de toate zilele, care la ei
era foarte dur, foarte crud, pentru că ei erau
vânători și culegători, ceea ce înseamnă că mun-
ceau de dimineața până seara pentru puțină
mâncare ca să supraviețuiască. Astăzi, când oame-
nii au confortul pe care îl au, când au și timp mai
mult, pentru că omul nu mai trăiește 40–45 de ani,
media de viață a urcat – unii ajung, ca mine, până
aproape de 100 de ani, totul s-a schimbat. Este o
tragedie pentru mine, poate că văd lucrurile
printr-o altă optică?! Cred că una dintre cauzele
marilor mizerii pe care le trăim astăzi și toate
aceste manipulări destul de lipsite de deontologie
ale celor care sunt destinați să ne educe, să ne for-
meze mentalitatea. Poate că toate aceste lucruri
fac parte dintr-un destin istoric al speciei noastre,
nu știu ce să vă spun? Constat că sunt la limita, la
pragul în care se lasă în urmă, poate, o cultură mai
puțin confortabilă, dar cu valori mai multe, pentru
o cultură mult mai confortabilă, de care ne batem
joc în fond, pentru niște idealuri mărunte și uneori
atât de absorbante, încât aproape toți oamenii
devin autiști.

3. Sunteți unul dintre pionierii și fondato-
rii neurociberneticii. Cum apreciați progresele50



biotronicii, nanoroboticii, neurociberneticii ca om
de știință, dar și ca filosof, „anatomist al
sufletului”? Credeți că știința va reuși vreodată să
cunoască toate misterele creierului omenesc, sau
poate că nici nu este nevoie de așa ceva? Dar mis-
terele cerului? Va rog să ne răspundeți, dacă se
poate, într-o perspectivă kantiană. Și mă refer la o
frază celebră a lui Kant, cu care – desigur – sunteți
absolut de acord: „Două lucruri îmi umplu sufle-
tul cu mereu nouă și crescândă admirație: cerul
înstelat de deasupra mea și legea morală din
mine”.

constantin Bălăceanu-Stolnici: În primul
rând, trebuie să spun că am fost unul dintre pio-
nierii introducerii modelelor matematice, a con-
ceptelor ciberneticii în neuropsihologie și în
neurologia biologică și psihologică. Aceasta a
reprezentat un pas înainte, dar nu un pas final.
Înțelegem mult mai bine funcționarea creierului,
fiindcă am înțeles un lucru fundamental, că acest
aparat pe care îl avem în cap și care este cea mai
complexă structură din sistemul nostru solar – nu
există ceva mai complex! – este un procesor de
informații. Am dat informației o valoare pe care o
avea exclusiv în câmpul semantic, mai mult în
lingvistică și în mai multe aspecte speculative ale
filosofiei. Astăzi a devenit un element fundamen-
tal, care constituie universul, alături de energie și
materie. Cibernetizarea sistemului nervos central
a fost dificilă, pentru că am întâmpinat foarte
multe dificultăți. Am o scrisoare de la președintele
Academiei de Medicină Franceză, care mă critica
foarte tare și care spunea „cum puteți dumnea-
voastră să aplicați principiile unei mașini electro-
nice creierului uman?”, în 1970. Lucrurile s-au
schimbat de atunci, bineînțeles. Deci matematiza-
rea aceasta a biologiei, extinderea aceasta a mate-
riei, mathesis universalis a lui Descartes, dome-
niul acesta a fost un pas înainte. Dar Universul
este mult mai complicat și există un domeniu pe
care nu-l putem aborda sau nu îl putem aborda
încă, acela al conștiinței, al vieții subiective. Noi
nu știm de ce vedem albastru și ce este acest
albastru care, sigur, nu există în Univers, pentru că
în Univers nu există decât unde electromagnetice
pe lungimi de frecvențe diferite, nu există culori.
Ce este durerea? Durerea nu există în Univers.
Este ceva ce construim în spațiul subiectiv, care
rămâne încă o enigmă. Transpunerea de la obiec-
tivitatea semnalelor din neuroni la subiectivitatea

trăirilor subiective este greu de explicat astăzi.
Este unul dintre pragurile peste care știința nu a
putut să treacă, de la Platon, de la Aristotel, poate
chiar de la Pita gora până astăzi. Pare ceva asemă-
nător cu momentul când contempli constelațiile:
este o altă viziune a realităților lumii. Într-adevăr,
citești complexitatea Universului, dimensiunile
lui, și când privești așa, într-o seară, culcat pe spate
într-o poiană un cer înstelat, ai impresia că te
găsești în fața unei  minuni extraordinare. Dar nu
numai atât... Uitați-vă cât de complicat este virusul
acesta nenorocit, ce structură complicată are și ce
ravagii face un element pe care abia îl vezi cu
microscopul electronic! Când te uiți la mecanis-
mele care stau la baza geneticii, care sunt de o
subtilitate și de o complexitate pe care niciun apa-
rat tehnic nu le are, îți dai seama că, pe undeva,
lucrurile sunt imposibil de explicat așa cum vor
scepticii. Pe mine m-a întărit în aspectele mele
spirituale – eu sunt un om credincios, așa am fost
educat, așa am rămas –, dar de mic nu m-a întărit
mai mult, decât minuțiozitatea mașinii biologice
umane. Nu trebuie să mă uit la stele, pot să mă uit
la mâna mea, să mă uit în ochii dumneavoastră și
văd niște lucruri care sunt de o complexitate pe
care nu o putem explica numai prin întâmplare.
Discutam de multe ori chiar și cu Preafericitul
Patriarh acest lucru. Întrebarea este, însă, și aceas-
ta este o întrebare pesimistă... Eu sunt un om foar-
te optimist, toată viața mea am fost un optimist, în
cele mai tragice momente am văzut întotdeauna
partea plină a paharului, dar aici lucrurile sunt
diferite. Cum creierul nostru, capacitățile noastre
cogni tive sunt capabile să cunoască realitatea în
toată complexitatea ei? Existența materială însăși.
Nu mai vorbesc de faptul dacă această capacitate
de cunoaștere poate să înțeleagă și misterele
spiritualității umane. Este bine să nu uităm că sunt
lucruri pe care le știm, pe care nu le știm și lucruri
pe care nu le vom ști niciodată. Studenților mei le
spun întotdeauna și la cursuri. Prin 1937 s-a pus
această problemă: dacă mintea omenească prin
eforturile cognitive pe care le face, în decursul
secolelor viitoare va descoperi toate adevărurile
respective. A fost un mare matematician, care se
ocupa de spațiile virtuale și care a făcut o
demonstrație monumentală în care a arătat că da,
vom ști: „Wir werden alles wissen” („Vom ști
totul”), în aplauzele tuturor elitelor intelectuale, 51



pentru ca peste doi-trei ani să vină Godstorm,
există niște limite ale cognitivității umane, cu
teoremele sale, nu vom ști niciodată anumite
lucruri. Acest lucru l-am spus demult, sunt lucruri
pe care nu le putem înțelege, trebuie să le
acceptăm ca pe niște mistere, ca pe niște taine,
dăruite de inteligențe ce depășesc pe cea a omului.
Ori de câte ori vine cineva cu această întrebare:
„Ce este sufletul uman?” Am scris o carte, două
cărți chiar, despre sufletul uman – am scris în chip
istoric, pentru că era perioada comunistă, și să
vorbești despre suflet în perioada comunistă era
un act de curaj, și din partea mea, și din partea lui
Sântimbreanu care conducea Editura Albatros și
care a scos această carte. Vedeți, noi ne
frământăm, vrem să știm, omul este foarte curios,
poate cea mai curioasă ființă de pe Pământ, dar
atât avem capacitatea să cunoaștem, iar textele-
revelații sunt făcute pentru inteligența noastră.
Cum voiați să vorbească Dumnezeu cu niște cio-
bani sau cu niște păstori în Antichitate, decât
într-un limbaj în care, totuși, în chip metaforic,
dacă știi să aplici o anumită hermeneutică poți să
vezi că este cuprins elementul acesta complex și
pe undeva ascuns sub imagini care sunt mai mult
simbolice, cum spunea Mircea Eliade, un limbaj
al simbolurilor și al miturilor. Aceste limbaje au
fost făcute tocmai pentru a umple golul pe care îl
lasă imposibilitatea funcțiilor cognitive umane de
a descifra toate misterele lumii. De aceea ar trebui
să nu absolutizăm în programele noastre școlare
un ateism radical. Spiritualitatea se face la orele
de religie, unele discuții despre spiritualitate se
fac la filosofie, la științele exacte; marii oamenii
de știință, Einstein, toți au fost oameni religioși și
nu se poate con testa faptul că au fost elite ale
intelectualității umane. Trebuie să ne știm lungul
nasului, mai ales că nasul nostru este destul de
cârn în domeniu, și să admirăm complexitatea
creațiunii și să căutăm descoperirea secretelor ei,
nu numai să satisfacem propria noastră curiozitate
academică. Dar să găsim soluții și pentru a rezol-
va anumite greutăți, dificultăți ale vieții noastre,
aici intervine pragmatismul, să luptăm pentru
calitatea vieții, pentru amelioararea condițiilor de
funcționare a creierului uman și a corpului uman,
nu să promovăm un ateism sec, radical, negativ. A
venit la mine odată o echipă de profesori sceptici
din America și le-am spus că dumneavoastră

spuneți ce spuneți dumneavoastră, noi suntem de
2000 de ani un popor creștin, nu înseamnă că
impunem creștinismul, dar înseamnă că avem o
deschidere spre orizontul spiritualității. Acum
câteva săptămâni am făcut la antropologie o pre-
legere despre rădăcinile creștine ale Europei; a
fost o pledoarie pentru faptul că suntem europeni
și ne afirmăm europeni și cultura noastră a reușit
să se infiltreze peste tot, tocmai pentru că la
rădăcinile ei, în afară de strălucitele contribuții ale
filosofiei grecești și eleniste, a fost și acest aport
extraordinar al creștinismului. Nu pentru că este
creștin, ci pentru că este o poartă deschisă spre o
spiritualitate monoteistă, care dă o explicație
metafizică a realităților lumii, pe care este bine să
o cunoaștem spre binele nostru și al tuturor.
Pentru că înseși valorile morale trebuie să aibă un
sprijin metafizic... Aici există un fel de prezentare
a moralei, un suport care are un prestigiu
supranatural și care în felul acesta se impune, se
disciplinează. De aceea eu zic că lumea aceasta
cenușie în care trăiesc, și din care o să plec în
curând, îmi pare rău că o las într-un moment de
criză, din care nu știu cum va ieși.

4. Ați luat parte la toate marile congrese de la
începutul informaticii. Credeți că, în cele din
urmă, inventarea și dezvoltarea informaticii, a
internetului, a universului digital vor fi benefice
pentru evoluția fizică, genetică, mentală,
spirituală a ființei umane?

constantin Bălăceanu-Stolnici: Când am
început să ne ocupăm de anumite modele mate-
matice ale neuronilor, ale rețelelor neuronale, mai
ales de capacitatea pe care au arătat-o Fritz și
colaboratorii săi, ca rețelele neuronale să facă
chiar raționamente și să întrebuințeze elemente de
logică, niciodată nu mi-a trecut prin cap ce se va
întâmpla. Dacă cineva ar fi vorbit de generalizarea
telefoanelor, de internet, toata lumea i-ar fi râs în
nas. Informatica a făcut enorm pentru dezvoltarea
cunoașterii realităților. Și pentru mine: am acest
calculator și cu el pot să fac excursii, pot să văd
muzee, pot să citesc lucrări la care nu pot să mai
ajung, pot să fiu în comunicare cu cine vreau și
chiar să-i văd figura. Este o enormă amplificare a
capacității neuronale care a servit și va servi la un
progres nu numai tehnologic, și la un progres neu-
rologic mai subtil, mai elegant, care să satisfacă52



curiozitățile academice. Pentru mine a fost o feri-
cire. Stau aici și citesc cărți care se regăsesc un -
deva, pierdute într-o bibliotecă, pot să operez la
articole, văd, fac o plimbare pe Muntele Athos.
Deci este un lucru pozitiv. Este și un lucru negativ
că polarizează întreaga activitate, în special a tine-
rilor, spre aspectele ludice ale acestui aparat, spre
aspecte care sunt lipsite de amprenta aceasta de
cumințenie, de înțelepciune ale comportamentului
uman, și deschide porțile spre niște, hai să spu-
nem, evaziuni în lumea virtuală, fanteziste, care
distrug marile repere ale comportamentului uman
și duc la o mulțime de aberații; printre care, dau ca
exemplu consumul de droguri, una dintre cauzele
cele mai importante, care se profilează pentru
degradarea speciei noastre și căreia niciun șef de
stat nu-i dă importanță, fiindcă le place să facă
ceva despre care să vorbească ziarele mai mult,
cum a ajutat sectorul sanitar sau sectorul
învățământ, dar nu se gândesc cum să combată
consumul de droguri. Nu trebuie în fața
tehnologiei să criticăm tehnologia ca atare, ci
reperele morale ale celor care folosesc tehnologia.
Când s-a dezvoltat energia atomică, au apărut noi
perspective pentru umanitate. Aveam o sursă
inepuizabilă de energie, aveam o clasă de medica-
mente noi, drogurile acestea radioactive. Și a
venit dintr-odată grozăvia aceasta a bombei
atomice. Însă trebuie să recunoaștem că, în gene-
ral, orice mare invenție este ca o medalie, are o
față pozitivă și o față negativă. Pe cât este de
mare, de amplă, de onorabilă partea pozitivă, pe
atât de îngrozitoare este partea negativă. Și în
momentul de față trăim cu spaima de fața negativă
a descoperirii energiei atomice. Ceea ce eu aș fi
făcut, foarte mulți dintre cercetătorii respectivi,  ar
fi trebuit să facă: să se retragă și să se culpabili -
zeze pentru că, eu n-am știut, duc la așa o
catastrofă.

5. Sunteți, după mine, o personalitate de tip
napoleonian sau, ca să fac un joc de cuvinte,
napo-Leonin, deși Dumnevoastră sunteți născut în
zodia Racului, iar Napoleon era născut sub sem-
nul Leului. Ați avut multe campanii. Ați cunoscut
multe câmpuri de lupte. Ați fost încoronat, meta-
foric, de multe instituții prestigioase. Din fericire,
nu ați fost exilat pe nicio insulă. Îmi amintesc
acele cuvinte nemuritoare, rostite de Napoleon în

campania din Egipt: „Din vârful acestor piramide
vă privesc patruzeci de secole de istorie”. Și,
acum, în prezența Domniei Voastre, îmi spun cu
voce tare: „De la înălțimea acestui Spirit, numit
Constantin Bălăceanu-Stolnici, mă privește un
secol de istorie, de cultură, de știință”. o
întrebare: Vă recunoașteți în această ipostază
napoleoniană? Vă recunoașteți în această ipostază
de luptător, care își asumă victoriile și
înfrângerile? Vă considerați un martor și un actor
al istoriei moderne? [Argumente, exemple.]

constantin Bălăceanu-Stolnici: Întrebarea
este dificilă. Pentru mine Napoleon nu este sim-
patic, întâi pentru că este un agresor care a
masacrat mii și mii de oameni absolut inutil, și al
doilea, pentru că s-a purtat foarte urât cu destinele
țării noastre într-un moment foarte dificil, după
1812. Nu a fost un model moral. Pe de altă parte,
a fost totuși un om care în cele mai grozave
momente nu a uitat de cultură. Era la Moscova și
dădea regulamentul de funcționare a Comediei
franceze. Era un matematician subtil, a fost un
mare matematician specialist în teoria conicelor;
el a fost membru al Academiei, nu ca o favoare, ci
a fost pentru că a avut merite. Acest om care părea
să fie un spirit distructiv, un spirit care să anihi lize
un trecut istoric întreg, se dovedea a fi un mare
matematician. A fost un om de mare cultură. Ce
conducător cunoașteți dumneavoastră, care a por-
nit într-o campanie luând cu el o echipă de sa -
vanți? Era un general al Republicii, i-a luat și i-a
dus în Egipt și cu această ocazie a scos o carte,
volumul scos de către regimul lui Napoleon
despre Egipt, că nu se știa nimic. Champollion a
putut să descifreze scrierea egipteană, a descope-
rit o cultură. În foarte multe gesturi ale sale vedem
că nu a uitat cultura; ceea ce este cu totul remar-
cabil pentru un mic ofițeraș provenit dintr-o fami-
lie nobiliară măruntă, dintr-o insulă măruntă. Pe
de altă parte, nu mi-au plăcut foarte multe lucruri
la el și nu-l consider un model, deși este, poate,
cea mai populară personalitate din lume, atât în
lumea oamenilor normali, cât și în lumea oameni-
lor anormali, majoritatea delirurilor sunt cu
Napolepon, vă dau, așa, un exemplu. Eu nu m-am
considerat un luptător dintre aceia care să vrea să
răstoarne o cultură, o civilizație. Eu m-am consi-
derat un om înregimentat într-o cultură pe care am
servit-o, pe care am slujit-o cât am putut; pe de o 53



parte, teoretic, în cercetările mele științifice, pe de
altă parte, pragmatic, prin practicarea medicinei.
Munca mea principală, contribuția mea principală
nu a fost aceea de cercetător, nu a fost aceea de
gânditor, nu a fost aceea de profesor, ci a fost
aceea de medic. Nu știți ce bucurie este atunci
când reușești nu numai să vindeci, ci să stopezi
durerea unui om! Am făcut acest lucru și am avut
și norocul să fiu bine călăuzit de profesori remar-
cabili, ca profesorul Rainer, profesorul Popa, pro-
fesorul Nicolae Ionescu-Șișești, State Drăgănescu
și alții. Erau medici profesori de o imensă calitate
morală, în afară de calificarea lor profesională.
Mi-a plăcut acest lucru, să contribui la bunăstarea
celui suferind. Am apucat războiul, am știut ce
este medicina de război, câte picioare nu am tăiat,
câte mâini n-am amputat, că nu am avut încotro,
câți oameni nu am văzut murind în fața mea... Am
trăit cea mai mare dramă a omenirii, să aibă mai
mulți medici decât poate să îngrijească; sunt zece
medici și nu pot să îngrijească decât cinci. Cine îi
dă lui puterea și dreptul să aleagă pe cine salvează
și să-l condamne pe cel pe care nu îl poate salva?
Nu fiindcă nu vrea, pentru că este depășit. Să știți
că este o dramă, una dintre cele mai fioroase
drame prin care poate să treacă un om: am doi
oameni, nu pot să salvez decât unul, pe care îl sal-
vez? Aceasta este o parte negativă a profesiunii
noastre, care este una dintre cele mai frumoase,
tocmai pentru că urmărește bunăstarea oamenilor,
aduce fericire în casă și te vindecă de suferință.

6. o întrebare globală și metafizică: încotro
se îndreaptă lumea? Dacă se îndreaptă? Sau, mai
bine zis, încotro se rătăcește lumea? Dialectica și
spiritele protectoare ne îndeamnă să nădăjduim că
există soluții și Mântuire. Desigur, există crize,
crahuri, prăbușiri și apocalipse. Dar, dintr-o per -
spectivă optimistă: încotro se îndreaptă lumea?

constantin Bălăceanu-Stolnici: Cineva vor-
bea cu Churchill și îi spunea încotro merge lumea,
iar Churchill spunea că una dintre marile enigme
este viitorul. Omul, ca orice ființă, trăiește în pre-
zent, iar prezentul pleacă dinspre trecutul care
rămâne cunoscut în nevoia popoarelor în fața unui

viitor despre care nu știe absolut nimic și pe care
poate proiecta conform cunoștințelor și
capacităților sale mentale niște scenarii cu un anu-
mit coeficient de probabilitate de realizare. Atât
putem ști noi. Pentru noi viitorul este o enigmă.
Vă dau un exemplu, pe care l-am trăit, criza petro-
lului; a fost fabulos momentul acela. Niciun eco-
nomist din lume nu a prevăzut așa ceva, când a
apărut a fost o surpriză generală. Apariția interne-
tului, nimeni nu se gândea vreodată la acest in -
strument, a fost o surpriză. Adică sunt peste tot
surprize posibile, tocmai datorită faptului că
determinările evenimentelor sunt realizate de fac-
tori multipli, factori care scapă cunoștințelor,
pentru că așa este făcut Universul. Viitorul este
ceva care nu există, pentru că, dacă am putea pre-
vedea viitorul, ar trebui să tragem concluzia că,
indiferent ce alegem, ce facem noi, nu există libe-
rul arbitru, fiindcă el este determinat. Dacă eu știu
ce se va întâmpla peste o sută de ani, înseamnă că
criminalul de acum o sută de ani nu are nicio vină,
fiindcă se știa dinainte că are să fie, era determi-
nat de ceva, predestinarea. De aceea eu zic că  noi
nu putem face previziuni: încotro se va duce vii-
torul, nici din punctul de vedere tehnologic, nici
din punctul de vedere, să-i spunem, al viziunii
acesteia de integrare socială. În momentul de față
suntem obnubilați de problemele ecolo gice. Uni-
versitatea noastră Ecologică are chiar ca program
să se ocupe de problemele de ecologie. Universi-
tatea noastră, noi suntem implicați într-o anumită
campanie de a forma mentalități care să aibă în
vedere – fiți atent! –, sunteți răspunzător nu numai
pentru existența voastră, dar și pentru existența
generațiilor viitoare. Dar nu știm ce va fi atunci.

o ultimă întrebare, dar – din fericire! – o
ultimă întrebare nu există. Pentru că dialogul va
rămâne deschis și – cu permisiunea Domniei
Voastre – îl vom continua, ori de câte ori vom fi la
răscruce, dezorientați, fără stea polară, fără busolă
sau GPS. Vom veni să vă cerem sfatul.

Va mulțumesc. Cu profundă recunoștință.
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Medalion – Ioan I. Dalles

La 90 de ani de la înființarea 
fundației „Ioan I. Dalles”: Ioan I. Dalles –
un spirit nobil, reper al mecenatului

Luminița Gliga*
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Secolul al XIX-lea este secolul marilor schim-
bări în toate domeniile vieții, cunoscut și ca seco-
lul în care românii, aflați în perioada de căutări,
sunt receptivi la a asimila modelul occidental;
modelul francez, fiind un reper. 

La cei 90 de ani care se împlinesc în luna mai
2022 de la înființarea Fundației „Ioan I. Dalles”,
ne aducem aminte de una dintre cele mai
importante și bogate familii din Țara Românească
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, fami-
lia Dalles, în mod special de filantroapa Elena
Dalles, marea donatoare a Academiei Române. 

Cum bine se știe, rolul principal al Academiei
Române a fost acela de a ocroti și cultiva limba,
literatura română și studierea istoriei naționale. A
urmat cercetarea în domeniile științifice, științele
exacte, iar prin primirea testamentului Elenei
Dalles (1849–1921), preocupările Academiei s-au
îndreptat și către cultivarea artelor frumoase.
Acest testament a fost scris și semnat în anul
1918, de către Elena Dalles, în casa din
strada I.C. Brătianu nr. 12 – locul pe care Aca-
demia Română a construit impresionantul monu-
ment pentru cultură și artă.  

Familia Dalles, a cărei istorie începea în
spațiul românesc cu Ioan G. Dalles (1816–1886),
a avut origini grecești. În anul 1862, Ioan G. Dalles
a cumpărat de la prințesa Cleopatra Trubeskoi
moșia de la Bucșani. Prin felul lor de a fi, această
familie bogată a fost respectată în județul
Dâmbovița. Dar Ioan și Elena Dalles aveau
proprietăți pe care le închiriau la București
(Lipscani, Șelari, Gabroveni, Bd. Brătianu....).
Erau mari iubitori de artă, sprijinind financiar

cultura românească, biserica, apoi au donat sume
de bani familiilor sărace, școlilor și spitalelor. 

Familia Dalles a avut trei copii: George
(1871–1873), Dora (1875–1892) și Ioan
(1879–1914). 

Ioan I. Dalles rămâne un exemplu al cultului
față de artă și cultură, față de părinți, dar și un
simbol al dărniciei și bunătății. Educația și
creșterea aleasă primită încă de copil i-au conturat
întreaga viață. 

Din Analele Academiei Române (Tomul LII
(1931–1932)) citim cuvântarea rostită la inau -
gurarea Fundației, în 1932, de către Ioan Bianu
(1856–1935), președintele Academiei Române
(1929–1932): „O nenorocire năprasnică l-a frânt
când era bărbat format, cu studii superioare ter-
minate, cu situație în viața publică, ca fost depu-
tat în Cameră. Mama, zdrobită de durere, în fața
morții inevitabile a ultimului ei fiu, a luat
înțelegere cu dânsul asupra întrebuințării averii
ce îi era destinată lui. Înțelegerea tragică a fost
înscrisă în testamentul ei din 1918. Prin acest
testament mama a voit să înalțe în numele fiului
ei un monument cultural dedicat artelor, lăsând
Academiei proprietatea caselor din strada, astăzi
Bulevard I.C. Brătianu”.

Ioan I. Dalles (1879–22 decembrie 1914) a
fost cel de-al treilea copil al renumitei familii care
a crescut împreună cu sora sa, Dora (1875–1892),
la moșia de la Bucșani. Elena Dalles s-a îngrijit de
creșterea celor doi copii, dar și de administrarea
bunurilor familiei după moartea soțului, în anul
1886. A fost cea care a ales școlile prestigioase din
străinătate pentru copii. Însă, la 7 noiembrie 1892,
Dora moare la 17 ani. Ioan I. Dalles rămâne unicul

*Dr., inspector de specialitate, Direcția cancelarie și relații externe, Academia Română
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moștenitor al familiei, singura speranță de a duce
mai departe idealurile familiei. Acesta pleacă la
Paris, unde studiază Dreptul, apoi își face și doc-
toratul. A fost unul dintre tinerii burghezi români
cu studii în străinătate, atras de modelele de
cultură și educație franceze ale acelor vremuri. 

La întoarcerea în țară, Ioan I. Dalles profe -
sează ca avocat și este alături de mama sa, Elena,
în activitățile culturale și în acțiunile de bine -
facere, prin intermediul cărora susținea, din fon-
duri personale, acte de cultură și umanitare. Ioan
I. Dalles promitea să devină o figură marcantă în
societate și un adevărat aristocrat.

În 1912, cei doi primesc decorația „Răsplata
Muncii” clasa I-a și Ioan I. Dalles este decorat cu
Ordinul „Coroana României” pentru servicii cul-
turale.

În 1911 a înființat împreună cu Elie Angelescu,
Ion Grigorescu, C.P. Olinescu, la Târgoviște,
Banca Comercială Industrială.

Mezinul familiei Dalles nu a ocolit nici ca riera
militară – fiind repartizat în cadrul Regimentului
2 Artilerie Cetate. Experiența militară și dragostea
pentru acest domeniu l-au promovat până la gra-
dul de căpitan (în anul 1914). 

Pe Ioan I. Dalles îl întâlnim și în domeniul
politicii, remarcându-se printre susținătorii lui
Nicolae Filipescu, Constantin Olănescu, Mihail
Deșliu – conducătorii Organizației Partidului

Conservator din județul Dâmbovița. Este convins
de către prefectul județului Dâmbovița – Victor
Baranga –  să se înscrie în Partidul Conservator.
Ulterior, se înscrie în Clubul din Târgoviște și îl
găsim, așadar, printre membrii Comitetului
Executiv ai Clubului Conservator, alături de
reprezentanți de renume ai vremii, precum
Nicolae Cantacuzino, Victor Baranga, Mihai
Kalinderu, Mihail Deșliu, Costică Olănescu.

La 22 decembrie 1914 Ioan I. Dalles se stinge
în casa părinților aflată în București, pe locul unde
se află astăzi clădirea Fundației. Marea lui dramă
a fost că nu a putut pleca pe frontul de luptă ală-
turi de armata română (în lupta pentru reîntregirea
națională, din Primul Război Mondial).

După ce Elena Dalles a rămas singură, aceasta
și-a petrecut ultimii ani la moșia de la Bucșani. A
avut o personalitate puternică, cu un profund
caracter filantropic, înfruntând momentele grele
din viața sa. A fost înmormântată alături de în -
treaga familie la Cimitirul Bellu din București
(Fig. 9 bis). Monumentul funerar realizat de Fre-
derick Storck și Ion Georgescu, precum și portre-
tele celor doi copii (Dora și Ioan), pictate de G.D.
Mirea arată dorința Elenei Dalles de a păstra vie
memoria copiilor săi prin creația artiștilor,
importanți contemporani cu ei. 

Dorința sa, menționată în testament, a fost
îndeplinită de Academia Română, în anul 1932, la
data de 29 mai; presa vremii relatează inaugurarea
Fundației, care a fost realizată în prezența unei
asistențe selecte, din rândul căreia îi amintim pe:
IPS Miron Cristea, N. Ottescu și R. Brandsch,
subsecretari de stat, membri ai Academiei Româ-
ne, Dem Dobrescu, primarul Capitalei, familia
M.M. Capuțineanu, membri ai familiei Dalles,
prof. G. Oprescu, prof. dr. St. Minovici, familia
Eustatiu Stoenescu, Frederick Storck, Arthur
Verona, Rodica Maniu, Jean Bart, Oscar Han,
familia ing. Stephen Prager ș.a.

Binecuvântarea noului spațiu de cultură a fost
dată de către IPS Miron Cristea, Patriarhul Bi -
sericii Ortodoxe. Octavian Goga și-a adus aportul
și a sublinia amploarea acestei acțiuni, anticipân-
du-i rolul major, susținând, în acest sens, un
emoționant omagiu dedicat artei și culturii
românești.  

Imobilul a fost ridicat după planurile arhitec-
tului Horia Teodoru și are săli destinate

Elena Dalles
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expozițiilor de pictură, sculptură, arhitectură, cur-
surilor, audițiilor muzicale, conferințelor.

O activitate bogată a Fundației s-a
desfășurat în perioada 1932–1940, organizân-
du-se 873 de conferințe, 303 ședințe de filme
culturale, 616 concerte, 204 expoziții de pictură
și sculptură. Aici au concertat și au susținut
conferințe personalități ale culturii și științei,
dintre care amintim pe: Nicolae Iorga,
Gheorghe Țițeica, G. Călinescu, Dimitrie Gusti,
Tudor Vianu, George Enescu, Nicolae
Grigorescu, Ștefan Luchian. Iată că reflectăm
după zeci de ani la inițiative memorabile, cu rol

de progres, întrerupte de cursul istoriei. Destinul
nu se lasă așteptat în a-și relua dorința
inițiatorului: ca Fundația „Ioan I. Dalles” să dăi-
nuie ca o flacără vie în memoria poporului român,
prin menirea nobilă „de a forma caracterele
cetățenilor români prin cultivarea și educarea lor
sufletească”. 

Astăzi, la cei 90 de ani, clădirea, ascunsă de
privirile trecătorilor, integrată în construcția Blo-
cului Dalles (după proiectul din 1959 și realizat în
anul 1961), deși cu fațadele ascunse, păstrează
memoria istoriei, a așezământului impunător con-
sacrat artelor și spiritului românesc.

Mormintele familiei Dalles de la Cimitirul Bellu
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Lumea academică, alături de mulți alți
economiști și analiști politici, cu sau fără statut
public, își înmulțește comentariile de dezaprobare
a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, ponderea
suferințelor și pierderilor umane lăsând loc, fără a
contrabalansa, efectelor sancțiunilor la care este
supusă Rusia. Îngrijorarea față de acestea are mai
multe conotații, cea mai extinsă fiind aceea că res-
pectivele sancțiuni ne vor afecta pe toți, indiferent
de baricada care sperăm să ne apere. Rusia a mai
trecut prin multe valuri de sancțiuni economice și
financiare, contabilizarea lor, conform multor stu-
dii făcute în timp și la Institutul de Economie
Mondială din cadrul Institutului Național de Cer-
cetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Acade-
miei Române, demonstrând o adaptare a sistemu-
lui economic și financiar al statului cu cea mai
mare suprafață geografică, dar care dispune de
resurse potențiale de care omenirea nu se poate
dispensa. 

Închiderea de afaceri, plecarea investitorilor,
îngreunarea plăților internaționale, blocarea acce-
sului unor persoane la propriile conturi și/sau
bunuri, interzicerea accesului fizic al unor per -
soane în alte state, interzicerea importurilor de
echipamente pentru industria petrolieră și aero-
nautică, eliminarea din sistemul de comunicație
financiară SWIFT a șapte bănci rusești etc. au
avut efecte imediate asupra cursului rublei (depre-
ciere de circa 50% față de dolar) și a prețului
țițeiului ori a gazului, în plan global. Dacă
adăugăm și blocarea exportului de cereale din
Ucraina și Rusia către lume (de peste 100 milioane
tone, 50% din importurile globale), vedem că
sancțiunile împotriva Rusiei sunt cu două tăișuri.

Respectivele sancțiuni îndreptate spre ea își pierd
din ascuțiș prin aranjamente făcute din timp cu
China (dedolarizare, creșterea rezervelor de aur,
contracte de exporturi de țiței și gaze pe termen
lung exprimate în ruble sau yuani, noi investiții în
infrastructura de transport a energiei spre China,
adoptarea sistemului de plăți – China’s Cross-
Border Interbank Payment System [CIPS] – și
carduri chinezești). Indirect, ca efecte de bume-
rang, se ascute însă tăișul împotriva celor care au
stabilit sancțiunile.

Desigur, întotdeauna există, la un război,
soluții politice și diplomatice, eficiența acestora
depinzând de timpul lăsat pentru ca războiul să-și
producă efectele. În plus, trebuie avută în vedere
încăpățânarea părților în susținerea propriilor
argumente, unele fiind cunoscute de mulți ani,
altele fiind intempestive, situație în care părțile se
regăsesc a fi nepregătite, fără viziune, apăsate de
credulitate și naivitate. Europa, organizații finan-
ciare internaționale, ca FMI, ne anunță că, deși au
existat soluții politice și diplomatice, răul s-a făcut
și ce urmează nu poate fi decât și mai rău, întrucât
sistemul economic și financiar global, deja zdrun-
cinat de o criză, precum cea din 2008, urmată de
efectele de criză economică ale pandemiei, mai
dure ca oricare alta, a ajuns la limita rezilienței. În
plan social, zguduită de densitatea știrilor de na -
tură să ridice la cel mai înalt nivel panica (o criză
economică fără precedent, criză alimentară, criză
energetică, punerea în pericol a economiilor per-
sonale etc.), sensibilitatea/irascibilitatea este deja
crescută. Iar limitarea libertăților prin măsurile
antipandemie supune marile orașe europene,
invadate de demonstrații, unor obiective care se
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multiplică: de la măsurile antipandemie, la
libertățile și drepturile omului, statul de drept,
corupția guvernanților, împotrivirea față de
războiul declanșat de Rusia contra Ucrainei,
împotriva conducerii Rusiei. 

Fragmentarea sistemului economic și finan-
ciar are însă, deja, ani buni în spate. Apelul la
coordonări și cooperări internaționale împotriva
riscurilor, la fel de tari pentru toate statele lumii,
indiferent de poziția geografică, se pierde ca un
ecou, întrucât solidaritatea și coeziunea din ultimii
ani au funcționat, în primul rând, ca reacție a fie-
cărui stat după cum și cu cât poate și, numai apoi,
ca vedere spre comunitatea internațională și cum
se pot trata efectele riscurilor, în ce mod să com-
penseze marile pierderi prin stimulentele indivi-
duale ale statelor lumii. Între timp, deficitele
bugetare au explodat, datoria publică a ajuns la
peste 300 000 miliarde de dolari, inflația a atins
niveluri record, iar prețurile la energie și alimente
de bază își continuă creșterea într-o spirală de
neoprit.

Mulți afirmă că UE și NATO au fost mai unite
într-o singură voce ca niciodată, dar corul se des-
tramă după o introspecție mai serioasă a
intereselor naționale legate de liniștea socială,
pentru unele state în pragul unor alegeri. Mulți
n-au crezut că Rusia va invada Ucraina, deși eve-
nimentul era „anunțat” cu ani în urmă la cea de a
51-a Conferință pentru Securitate de la München
(MSC, 2015), preocupată de atunci de prăbușirea
ordinii internaționale în contextul crizei din
Ucraina, implicațiile acesteia pentru arhitectura
de securitate europeană, situația precară din
Orientul Mijlociu, terorism și refugiați. Profesorul
Robert H. Wade de la London School of Econo-
mics, declară1 că „era încredințat că Putin nu va
da ordinul de invadare a Ucrainei, pentru că
acest lucru înseamnă un risc foarte mare pentru
Rusia”. Se pare că impetuozitatea reacției lui
Putin a fost determinată de luarea de cuvânt a
președintelui ucrainean Vladimir Zelensky prin
care cerea, printre altele, un termen clar de primire
a țării sale în NATO.

Ce au scos în evidență, în plan european, cu
rapiditate, sancțiunile împotriva Rusiei? Netemei-
nicia programului Green Deal al UE, în contextul
în care criza energetică a fost văzută ca fiind con-
tinuă. Unanimitatea pe sancțiunile împotriva

Rusiei lasă loc la temeri și dezbateri. Astfel, în
Germania, care importă din Rusia 55% din nece-
sarul de gaze și 42% din necesarul de țiței brut,
miniștrii Finanțelor şi de Externe, Christian
Lindner și Annalena Baerbock, s-au pronunțat, nu
mai târziu de 6 februarie 2022, împotriva interzi-
cerii importurilor de gaze, petrol şi cărbune din
Rusia, așa cum sunt prevăzute în lista de sancțiuni
(știre AFP). Ministrul Baerbock spune, pe drept
cuvânt, că seriozitatea cu sancțiunile împotriva
Rusiei înseamnă „să fim capabili să le menținem
în timp [...]; nu folosește la nimic dacă în trei săp-
tămâni descoperim că mai avem energie electrică
pentru doar câteva zile în Germania şi, prin
urmare, trebuie să anulăm aceste sancțiuni [...];
suntem dispuşi să plătim un preţ economic foarte,
foarte ridicat, dar dacă mâine, în Germania sau
în Europa, luminile se sting, asta nu va opri
tancurile” (interviu acordat canalului ZDF). La
rândul său, ministrul german de Finanţe, Christian
Lindner, declara pentru ziarul „Bild” că „nu tre-
buie să ne limităm capacitatea de a rezista în timp
[...] A decide un embargo unilateral va avea un
impact negativ asupra acestei capacităţi”. Robert
Habeck, ministrul ecologist pentru Economie
adăuga și el că „o astfel de interdicție a importu-
lui de gaze şi petrol din Rusia ar ameninţa pacea
socială” în Germania. În SUA, secretarul de stat,
Anthony Blinken, la rându-i, remarca că se „dis-
cută foarte activ” despre posibilitatea interzicerii
importurilor de petrol rusesc, o sancțiune care este
privită cu mult scepticism în multe capitale
europene. 

Președinta Comisiei Europene, Ursula Von der
Leyen, s-a alăturat declarațiilor cu subiectul „tre -
buie să scăpăm de dependența de combustibilii
fosili din Rusia”. Ușor de spus, greu de aplicat, pen-
tru că a lipsit abordarea strategică din vreme. Ea se
are în vedere în prezent, dar aplicarea ei va necesita
timp, întrucât face apel la accelerarea investițiilor
în resurse regenerabile sau „să ne aprovizionăm de
la prieteni”, ori să investim în Europa în biogaz și
hidrogen. Pe piețe se speculează perturbarea
fluxurilor de țiței, ceea ce a împins prețul țițeiului
la noi recorduri (130 $/baril). Perspectiva unui
embargou total asupra exporturilor rusești de țiței
are la bază privarea Rusiei de finanțe pentru răz-
boiul cu Ucraina, dar costurile se vor răsfrânge și
asupra celor a căror securitate energetică este
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corelată cu importurile de energie din Rusia.
Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte executiv al
Comisiei Europene, responsabil de afaceri econo-
mice, a detaliat măsurile pe care UE ar putea să le
întreprindă în domeniul energiei, în vederea diver-
sificării resurselor de energie și consolidarea
securității energetice. Trebuie însă observat faptul
că, până la o abordare comună, tot statele membre
trebuie să ia măsuri mai rapide, întrucât vor apă-
rea divergențe majore. Deja Germania și Ungaria
se opun unui embargou total asupra importurilor
de energie din Rusia, dincolo de declarațiile pe
care le vor face pentru viitor.

Reprezentanții FMI nu se feresc să anunțe că
războiul din Ucraina se răsfrânge asupra tuturor,
iar o escaladare a conflictului va avea un impact
devastator asupra economiei globale. Prețurile la
energie, creșterea inflației, valul de emigranți și
restricționarea tranzacțiilor în dolari SUA sunt pe
cale să schimbe ordinea globală, prin consecințele
de amploare pe termen mediu și lung a
sancțiunilor, deocamdată doar presupuse, dar care
vor prelungi și/sau împiedica redresarea econo -
mică după pandemie. Ceea ce se întrevede foarte
clar este că economia SUA va încetini, Europa
riscă o recesiune vecină cu o posibilă stagflație,
iar Rusia va intra într-un declin cu două cifre (esti-
marea recentă a J.P. Morgan este de –12,5%),
dând peste cap toate estimările de creștere econo-
mică pentru 2022. Conform datelor Institutului
pentru Finanțe Internaționale, contracția econo -
mică a Rusiei poate fi și de –15%, dublu față de
impactul ultimei crize financiare, cu consecința că
„Rusia nu va mai fi niciodată la fel”. Odată cu ea
și economia globală, dar și geopolitica globală, ne
vor îndreptăți a spune „că lumea nu va mai fi
niciodată la fel!” Termenul în analiză este „suve-
ranitatea” a cărui disecare în noile condiții este de
o importanță deosebită, mai ales pentru statele
vecine cu Ucraina. Se pare că pretenția Rusiei, în
ceea ce privește propria ei securitate, este ca suve-
ranitatea să nu poată fi o alegere liberă a unui
guvern în luarea de decizii care au impact asupra
suveranității altor state. În context, NATO susține
că un stat suveran poate (dar nu „că trebuie!” –
n.n.) să aibă calea deschisă de a deveni membru al
Alianței, care, fiind o alianță defensivă, nu poate
avea un impact supra securității Rusiei.

Argumentul nu este liniștitor pentru Rusia,
comentariile făcute chiar de profesorul R. Wade,
un occidental, mergând spre ipocrizia, cel puțin a
SUA, care știe că suveranitatea Mexicului nu
înseamnă că această țară s-ar putea alia cu Rusia
sau China. Acest lucru nu va fi permis niciodată
de SUA, situație în care, cu privire la Ucraina,
SUA ar trebui să aplice ceea ce este valabil „în
propria curte”. Cu alte cuvinte, aplicarea Doctri-
nei Monroe2 înseamnă încă recunoașterea sferelor
de influență stabilite după WWII, un aspect reiterat
recent de Thomas Friedman, comentator politic cu
trei Premii Pulitzer3. El a comentat un interviu din
anul 1998, avut cu George Kennan, diplomat ame-
rican expert în relațiile SUA – Rusia, având la
bază „telegrama lungă” transmisă de acesta de la
Moscova, când WWII încă nu era încheiat și în
care propunea, cu sublinierile necesare, „princi-
ples for the US to follow after the war in living
with and «containing» Russia”. Kennan, în mod
repetat, a încercat să convingă responsabilii de
politică externă a SUA să nu accepte o cooperare
cu URSS în schimbul favorizării acestei țări cu o
nouă sferă de influență. Cum nu a fost ascultat,
începând cu președintele Truman, era de așteptat
ca, în anul 1998, la momentul ratificării în Sena-
tul SUA a expansiunii NATO, să se exprime îngri-
jorat că acest act nu a făcut decât să declanșeze un
alt Război Rece: „I think it is the beginning of a
new cold war… I think the Russians will gradual-
ly react quite adversely… I think it is a tragic mis-
take”. Favoarea sferei de influență făcută Rusiei,
mai ales pentru statele foste ale URSS, rămâne
validă în cazul Ucrainei și a pretențiilor Rusiei ca
aceasta să nu adere nici odată la NATO. 

Cu privire la statutul Ucrainei, în 2014, Henry
Kissinger scria și avertiza că „The West must
understand that, to Russia, Ukraine can never be
just a foreign country. Russian history began in
what was called Kievan-Rus. The Russian religion
spread from there. Ukraine has been part of Russia
for centuries, and their histories were intertwined
before then”. O pace stabilă în zonă, spunea
Kissinger, depindea de faptul ca SUA, NATO și
UE, precum și guvernul ucrainean, să accepte
ideea unui statut comparabil cu al Finlandei, care
cooperează benefic cu vestul Europei și evită
ostilitățile instituționale cu Rusia (R. Wade). Este
de înțeles de ce negocierile dintre Ucraina și
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Rusia merg greu, Rusia considerând că are drep-
tate începând cu efectele lecțiilor Tratatului de la
Versailles, care l-au născut pe Hitler, și terminând
cu lărgirea NATO până la granițele acesteia, care
l-a produs pe Putin. Mai există o mare problemă,
cea a minorității ruse din Ucraina, devenită
acută după lovitura de stat împotriva guvernării
Yanukovici, prietenoasă Rusiei. 

Am trecut prin unele opinii occidentale și ana-
lize, din care să se înțeleagă încăpățânarea Rusiei
cu acest conflict armat, analize care lipsesc în
limba română, sunt evitate de a fi evocate, ca să
nu ne întrebăm de ce Putin, în justificarea atacu -
rilor armate, face referire în mod repetat la
naționalismul extrem ucrainean, contrapunerea
forțelor naziste și neonaziste, terorismul local etc.,
care parcă nu au nicio legătură cu narațiunea
știrilor noastre, presupus reale, precum și presu-
punerile cât mai prăpăstioase privind România,
Moldova sau Polonia. Totul pare patetic dintr-o
perspectivă unilaterală, când există analize
profunde și de o parte și de alta, consistente și care
demonstrează că, de fapt, nimic nu este întâmplă-
tor, ci este rezultatul unor acumulări de comporta-
mente ajunse la momentul exploziv. Că Ucraina
suferă este un adevăr, dar și România, angajată în
susținerea sancțiunilor împotriva Rusiei, are deja
multe de suferit, în mod direct sau indirect.
Urmăm sfaturile patetice ale UE, și ele deja în
schimbare, uneori la 180 de grade, demonstrân -
du-ne că deși se știa nu s-a crezut în reacția vio-
lentă a Rusiei până când ea s-a produs. Și, apropo
de patetism, poate trebuie amintit ceea ce înțelege
Radu Crăciun prin „Pathetic Europe”4 sau
intervențiile profesorilor Daniel Dăianu sau
Mircea Coșa, din care rezultă modul în care
reușim să fim mereu în urma evenimentelor, iar
măsurile bune își găsesc cu greu finalitatea, rămâ-
nând practic la intenții cu un viitor incert, dar lău-
dându-ne cu potențialul energetic sau agricol,
încercând să mai ostoim din panica trâmbițată pe
toate canalele media.

Vrem securitate energetică, dar: (1) nu ne
încărcăm rezervoarele cu gaze; (2) statul a înche-
iat contracte de export gaze și energie electrică pe
termen lung; (3) închidem haotic centrale pe căr-
bune, când deja Europa se întoarce la cărbune, ca
să fim premianții la cele mai mari prețuri la
utilități, în urma cărora mor industrii întregi;

(4) de 30 de ani vorbim de capacitățile nucleare
3 și 4 de la Cernavodă neterminate și de peste
șapte ani de exploatarea de gaze off-shore din
Marea Neagră ș.a. Am fi avut alternative deja
reale, dar rămânem în psihologia românească: de
la vorbe la fapte, cale lungă! Suntem patetici cu
soluțiile noastre descrise în vorbe ca intenții, iar
pe plan multilateral, ca stat membru al UE, îl
cităm pe Radu Crăciun: „How pathetic can you be
to hold dozens of high-level meetings to agree on
a common position prior to the invasion of
Ukraine, to declare you have reached a common
position for harsh measures and then, once the
invasion happens, to go back to discussing the
measures to be taken and find out that, in fact, you
have no consensus?”5 Acestea sunt simptomele
reale cu care ne confruntăm, iar mult așteptata
criză economică națională se va mula exact pe cea
a întregii UE, aflată în pericolul stagflației. Răz-
boiul din Ucraina, indiferent cum îl înțelegem sau
îl comentăm, ne va încetini redresarea economică
postpandemie, iar BNR trebuie să navigheze
printr-o furtună, ușor de spus ca fiind a tuturor.
Poate ne dăm seama că nu mai putem trăi din cio-
buri de strategii pe care dorim să le combinăm în
vitralii prin care nu trece lumina, fie cea de afară
naturală, fie cea de la capătul tunelului mult evo-
cată de ani de zile. Între timp, avem de făcut și
corecții în echilibrele macroeconomice, ca urmare
a modificărilor în microeconomia afectată serios
de conflictul din apropierea graniței noastre
nordice și răsăritene.

București, 10 martie 2022

Note

1 H. Wade, Robert (2022) – Global Policy, „A’Diplo-
matic Solution’ to the Ukraine Crisis”, 1 martie.

2 Doctrină lansată la 23 decembrie 1823, care proclama
că statele europene nu vor mai coloniza altele și nu se vor
amesteca în afacerile interne ale SUA. SUA se vor declara
neutre în războaiele dintre puterile europene și coloniile lor.

3 Friedman, Th. (2022) – The New York Times Interna-
tional, 22 februarie.

4 Crăciun, R. (2022) – Blog personal, 26 februarie.
5 Idem.
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În urmă cu mai bine de un secol, ilustrul
cărturar moldovean Teodor T. Burada, membru
corespondent al Academiei Române, fondatorul
muzicologiei româneşti, propunea Guvernului
României – după pelerinajul său în Muntele Athos,
propunere reiterată în lucrarea sa tipărită în anul
1884, O călătorie la Muntele Athos – trimiterea
în Athos a unei comisii alcătuite din cel puțin
20 de specialişti în mai multe domenii
culturale, care să investigheze vastul material
athonit, adunat în vreme şi ascunzând mari taine
ale istoriei universale şi româneşti: „…muntele
Athos cuprinde în sine multe izvoare de mare preţ
pentru istoria românilor şi ar fi de dorit ca ele să
fie studiate mai cu de-amănuntul de cum s-a putut
face în călătoria mea cea repede şi fără
mijloacele necesare pentru a culege tot ce se află
în acel munte. Am fi de părere ca guvernul nostru
să trimeată în muntele Athos o comisie istorică şi
artistică, să cerceteze documentele şi zidirile ce se
află acolo, scoţând planurile, luând inscripţiunile
în facsimile, cercetând şi copiind hrisoavele şi
pomelnicile care se află prin mănăstiri, fotogra -
fiind sau desenând de pe pereţii bisericilor
portretele domnilor şi ale boierilor noştri,
mormintele şi odoarele dăruite de ei, ce se găsesc
la acele mănăstiri”1.

Cărturarul insistă asupra inscripţiilor de pe
pereţii mănăstirilor care atestă generozitatea şi
grija voievozilor români pentru perpetuarea celei
mai autentice tradiţii creştine, în condițiile
dispariției Imperiului bizantin, deci a protectorilor
materiali ai comunităților monastice athonite.
Cărturarul reține importanța documentelor
domneşti, a hrisoavelor păstrate în marile aşezări

monahale, care „ar înavuţi izvoarele istorice ale
românilor, pe care singure se poate clădi o istorie
adevărată a ţării noastre”2.

Burada aminteşte ctitoriile lui Vladislav
Vodă, Ştefan cel Mare, Radu cel Mare,
Alexandru Lăpuşneanu, Ieremia Movilă,
Mihai Viteazul, Matei Basarab, Vasile Lupu,
Antioh cantemir, constantin Brâncoveanu,
grigore ghica etc., ale căror hrisoave le
cercetează şi le descrie sumar, subliniind necesi-
tatea investigării vastului patrimoniu privitor la
istoria culturii noastre. Sunt convins că printre
argumentele avute în vedere de eminentul cărturar
figurau și unele portrete voievodale risipite pe
pereții unor mari ctitorii ale voievozilor
moldoveni și valahi în Muntele Sfânt, care i-au
stârnit admirația. 

Nu am știință despre un răspuns guvernamen-
tal la propunerile membrului corespondent al
Academiei Române, motiv pentru care pro -
punerea sa va beneficia doar de inițiative particu-
lare, care vor întări ideea necesității studierii vas-
tului material documentar din Sfetagora, printre
cei preocupaţi de rosturile istorice ale fondurilor
athonite numărându-se inclusiv marele istoric
Nicolae Iorga, academicianul Constantin
Erbiceanu și Marcu Beza, membru corespondent
al Academiei Române, și mulți alții. 

Abordarea spiritualității Muntelui Athos s-a
realizat progresiv, începând îndeosebi cu cerce-
tători din ţări europene, catolice şi protestante,
Franţa, Germania, Anglia, Danemarca, Olanda,
Belgia – unde au fost lansate prestigioase publicaţii
vizând în primul rând valorile arhitecturale şi isto-
rice athonite, înregistrându-se treptat abordarea

*Profesor universitar dr.

Portrete voievodale și alte forme 
de omagiere a ctitorilor români din Athos

Vasile Vasile*

Itinerar spiritual
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unor domenii diferite, culminând cu monumen tala
colecţie Archives de l`Athos, publiés sous la
direction de gabriel Millet, ajunsă la tomul al
XXII-lea3 (publicarea fiind în derulare). 

Mari oameni de cultură români, teologi,
istorici, filologi, pictori, bizantinologi, începând
cu Nicolae Iorga4 şi ajungând la academicianul
Virgil Cândea, realizatorul unor prime sinteze ale
prezențelor românești în Muntele Sfânt5, urmați
de prezentarea valorilor athonite în contextul
general al mărturiilor românești peste hotare6, cu
academicianul Răzvan Theodorescu7, cu istoricii
Petre Năsturel8, cu teologi de talia episcopului
Melchisedec9, Badea Cireşeanu10, Dumitru
Stăniloae11, Constantin Erbiceanu12, Marcu
Beza13, Teodor Bodogae14, Teodor M. Popescu15,
Alexandru Elian16, Liviu Stan17, Ene Branişte18,
Gheorghe Moisescu19, ajungând la Ionuț
Moldoveanu20, la care s-au adăugat alți istorici,
au abordat mărturiile românești din Athos după
locul unde se află, precum Emil Turdeanu, atras
de cele din mănăstirile Hilandar, Sfântul Pavel,
Iviron21, Florin Marinescu22, Gheorghe Cioran23,
Dumitru Năstase24. 

Se vor adăuga autorii cataloagelor de
manuscrise greceşti, unele vădind legături cu
Athosul: Nestor Camariano25, ori Constantin
Litzica26 și – mai recent – Ozana Alexandrescu27

și enumerarea ar putea continua.
Anterior se înregistrau încă înainte de debutul

secolului al XIX-lea cele două volume de codice,
o bună parte fiind muzicale, ale lui Spiridon
Lambros28, care au deschis drumul unor cercetări
interdisciplinare.

Fiecare dintre cei amintiți și alții, nepomeniți
aici, a descoperit și a prezentat incomensurabilul
tezaur religios și cultural: moaște, obiecte de cult,
veșminte preoțești, icoane, cărți, manuscrise
(liturgice, istorice, hagiografice, literare, muzi-
cale etc.), documente bizantine, confirmând faptul
că Athosul reprezintă patria milenară a monahis-
mului ortodox.

Numai manuscrisele muzicale bizantine
athonite sunt proiectate a fi prezentate în nu mai
puțin de șapte volume, patru dintre ele fiind deja
publicate și care au servit și prezentei lucrări, mai
ales pentru identificarea omagiilor muzicale aduse
voievozilor români, ctitori ai multor așezăminte
monahale29. 

Indiferent de perspectiva din care au privit
lumea athonită, unii dintre acești cercetători au
semnalat prezenţa unor importante fonduri de
documente româneşti, unele în limba greacă,
amintind și o parte dintre portretele voievodale ce
fac obiectul acestui studiu.

Sanctitatea Sa Părintele Bartolomeu I,
Patriarhul Ecumenic al constantinopolului,
elogia, la 15 august 1993, puternicul sprijin acor-
dat de voievozii români aşezămintelor athonite şi
exprima „recunoştinţa Tronului nostru, apostolic
şi ecumenic, faţă de toţi domnitorii Ţării
Româneşti şi ai Moldovei, care, în repetate rân-
duri, s-au arătat generoşi binefăcători ai sfintelor
noastre mănăstiri, ajunse în trecut la gradul cel din
urmă al sărăciei şi distrugerii. Ne referim în mod
special la mănăstirile din Sfântul Munte care se
află sub directa noastră grijă episcopală”. Cu
ocazia sfinţirii Mănăstirii Brâncoveanu, de la
Sâmbăta de Sus, la 15 august 1993, Înaltul Ierarh
al Orientului aducea „în această slăvită mănăstire
românească îmbrăţişarea de pace a mănăstirilor
aghiorite, fericim şi suntem recunoscători
marilor binefăcători ai acestora, domnitori
români, Ştefan cel Mare al Moldovei pentru
mănăstirile Vatoped, Zografu, Sfântul Pavel şi
Grigoriu; Neagoe Basarab al Ţării Româneşti
pentru mănăstirea Dionisiu; Bogdan al Moldovei
pentru Protaton; Petru Rareş al Moldovei pentru
Dionisiu şi Caracalu; Alexandru Lăpuşneanu al
Moldovei pentru Dohiariu; Ruxandra Lăpuş -
neanu pentru Dionisiu şi Caracalu şi tuturor
celorlalţi ale căror nume sunt pomenite cu
recunoştinţă de mănăstirile care au beneficiat de
ajutorul lor”30.

Afirmația patriarhului ecumenic era în strânsă
concordanță cu aprecieri anterioare, cum ar fi cea
a episcopului bizantinolog rus Porfir Uspenski, din
1880: „Nici un alt popor pravoslavnic n-a făcut
atâta bine pentru Athos cât au făcut românii”31. 

Voi încerca să ordonez pe criteriul cronologic
portretele voievozilor români imortalizați în
așezămintele de cult din Athos, după rezultatele
investigațiilor personale din cei 17 ani, cât au
durat, cu convingerea că ele reprezintă cele mai
evidente probe, nu atât ale dărniciei românești –
cum s-a afirmat uneori –, cât ale responsabilității
domnitorilor români față de ortodoxia orientală,
amenințată de invadatorii otomani. 
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Mulțumesc și pe această cale Academiei
Române pentru aprecierea celor trei volume de
manuscrise muzicale românești athonite, prin
acordarea Premiului „Ciprian Porumbescu”32. Ele
(volumele) mi-au deschis perspectiva spre subiec-
tul acestui demers, care depășește granițele bizan-
tinologiei muzicale, încadrându-se mai curând în
domeniul istoric sau teologic, respectiv al
relațiilor culturale ale românilor, despărțiți din
interese meschine în cele trei provincii, cu
comunitățile monahale din Muntele Athos în care
s-au nevoit călugări români. 

În trecere, voi aminti și alte mărturii
voievodale din așezămintele athonite, confirmând
preluarea de către voievozii români a
răspunderilor patronajului exercitat de
împărații bizantini, înaintea cuceririi Imperiului
de către otomani, aspecte surprinse și în cele trei
volume citate.

Lista portretelor voievozilor români din Sfe-
tagora poate începe cu ștefan cel Mare, al cărui
cult se păstrează viu la mănăstirile Grigoriu,
Vatoped, dar mai ales la Zografu. În această din
urmă chinovie bulgărească athonită, considerată o
lungă perioadă de timp ctitorie a lui Ștefan cel
Mare, domnitorul moldovean a fost reprezentat de
monahii mănăstirii, cu secole înainte de canon-
izarea sa de către Biserica Ortodoxă Română, cu
aură de sfânt și cu coroana voievodală, iar pe
peretele din dreapta intrării în naosul bisericii
mari e încadrat de împăratul bizantin Ioan
Paleologul, de țarul Petru Asan – în stânga sa – și
de Alexandru Lăpușneanu, un domnitor
nenominalizat și Vasile Lupu – în dreapta sa.

Din păcate, la timpul investigațiilor mele,
acest superb tablou votiv era ascuns privirilor
pelerinilor, fotografia prezentată aici fiind rezul-
tatul unor mari și repetate eforturi și al unor mari
riscuri, asumate conștient, mai ales că știam că
fotografia nu era cunoscută cercetării românești.

Să dea Domnul să fie doar o impresie
personală faptul că urmele contribuțiilor
substanțiale ale voievozilor români – foarte multe
și din păcate necunoscute – putându-se afirma că
nu există așezământ athonit care să nu fi benefi -
ciat de ajutor românesc – sunt șterse, unele chiar
retușate, ca să nu spun falsificate?! 

Mănăstirea bulgărească păstrează cu sfințenia
cuvenită prapurul/steagul reprezentând pe Sfântul
Gheorghe, care i-a însoțit pe domnitor și pe
luptătorii săi în cumplita încleștare de la Podul
Înalt, și icoana Marelui Sfânt. Simbolul care l-a
însoțit pe domnitor în lupta de la Podul Înalt este
expus în fotografia prezentată de doi monahi

Portretul lui Ștefan cel Mare Portretele votive ale voievozilor moldoveni

Inscripția din 1495 – Mănăstirea Zografu – Ștefan cel Mare
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români – care vor să rămână anonimi – și de
starețul celebrei mănăstiri considerate, multă
vreme, ctitorie românească.

Arsanaua Marii Lavre, Vatoped, este „păzită”
de chipul marelui voievod moldovean din basore-
lieful de marmură reprezentându-l pe domnitor,
oferind Maicii Domnului o biserică din incinta
mănăstirii, și nu arsanaua, construită de același
ctitor – idee acreditată ca urmare a neglijării deta -
liilor basoreliefului vatopedin, care oferă Maicii
Domnului o biserică. Cercetând cu mai multă
atenție figurile din basorelief se poate observa
stema Moldovei – capul de bour.

Dar nu am dreptul să trec cu vederea cel puțin
câteva dintre cele mai importante probe dovedi-
toare pentru sprijinul vital acordat de voievozii
valahi și moldoveni, anteriori ilustrului voievod
moldovean, unor comunități athonite. La Pro -
taton se păstrează unul dintre darurile voie -
vodului Moldovei, Bogdan – un potir, iar la

Marea Lavră, în biserica mare, este expusă icoana
ctitorului vieții monahale athonite, Atanasie,
icoană realizată și înrămată de domnitorul
Vladislav al Ungrovlahiei, al cărui chip minuscul
este descifrabil în partea de jos a icoanei. 

cele mai frecvente prezențe ale domnitorilor
români sub forma portretelor votive din Athos par
a fi ale domnitorului muntean Neagoe Basarab și
ale domnitorului moldovean Petru Rareș.

Monahii de la Dionisiu, pe care i-am vizitat în
repetate rânduri, atrași de înfăptuirile ctitorului
moldovean, dar și ale confratelui său valah, Nea-
goe Basarab, și ale mitropolitului Ungrovlahiei,

Icoana Sfântului Gheorghe de la Zografu și steagul lui Ștefan cel Mare

Ștefan cel Mare – Vatoped

Icoana Sfântului Athanasie Athonitul 
donată de Vladislav Voievod



66

adus în acest scaun de Radu cel Mare – Nifon –
după ce a fost obligat de otomani să părăsească
scaunul ecumenic de la Constantinopol, au arătat
și continuă să evidențieze un interes aparte față
de voievodul român. Acestora le-am provocat o
mare satisfacție prin dăruirea unui exemplar din
Învățăturile lui Neagoe Basarab, publicat de
Dan Zamfirescu, ei înlesnindu-mi procurarea
portretului de mai sus, al familiei lui Petru Rareș,
care acoperă peretele bisericii centrale a
mănăstirii. 

Revenind la cronologia portretelor votive ale
domnitorilor români din Athos, voi face loc bine-
credinciosului voievod român Neagoe Basarab,
canonizat recent, după pledoariile în favoarea
acestui act legitim începute în epoca sa şi
încheiate cu cele din anul canonizării, cea mai
consistentă fiind semnată de istoricul literar Dan
Zamfirescu33, editorul operei sale.

„Prin Curtea de Argeş şi prin Învăţăturile către
fiul său Theodosie – conchidea academicianul mi -
tropolit Antonie Plămădeală –, Neagoe, voievod
Basarab, şi-a câştigat un loc veşnic viu în istoria,
cultura, civilizaţia şi conştiinţa românilor. Domn
al culturii româneşti îndeosebi, a realizat în
Învăţături, ca şi în Catedrală, o sinteză
românească originală între umanism şi gândi-
rea religioasă a vremii, sinteză care a surprins şi
a concretizat în forme scrise şi zidite trăsăturile
esenţiale şi fundamentale ale sufletului româ-
nesc, iubitor de frumos şi de bine, realist şi
echilibrat, visător fără să urce până în zona
delirului şi realist fără să cadă în uscăciune”34.

Domnitorul s-a remarcat și prin puternicul
sprijin pe care l-a dat și altor comunități monahale
athonite, fapt remarcat de cunoscutul Gavriil

Protul, cel care scria despre biserica mănăstirii de
la Curtea de Argeş: „Nu este aşa mare şi sobornică
ca Sionul”, construit de Solomon, „nice ca Sfânta
Sofia care o (a) făcut împăratul Justinian”, iar cu
„frămseţea este mai predeasupra acelora”35,
dăinuind peste veacuri, un veritabil unicat şi o
emblemă a lumii ortodoxe.

Istoricul A.D. Xenopol remarca larga deschi-
dere, ecumenică, a voievodului valah, referin -
du-se la momentul sfințirii ctitoriei de la Curtea
de Argeș: „Dacă ne închipuim că toţi aceştia,
patriarh, mitropoliţi, egumeni, preoţi, nu veneau
singuri ci însoţiţi de oamenii lor de slujbă, cu atât
mai numeroşi cu cât rangul era mai mare, atunci
nu vom găsi exagerat numărul de 1000 de feţe
bisericeşti ce se spune din tradiţie că au fost de
faţă la sfinţirea bisericii”36.

Într-un text recent, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel apreciază pe eminentul voievod
ca fiind „susţinătorul întregii Ortodoxii, din
Carpaţi până în Siria şi de la Marea Ionică până în
Egipt”37.

Numărându-se printre principalii ctitori
athoniţi, Neagoe Basarab îşi înscrie numele
alături de cele ale împăraţilor bizantini, Paleolog,
sau Comneni, ale voievozilor moldoveni, Ştefan
cel Mare, Alexandru Lăpuşneanu şi Petru Rareş,
şi ale domnitorilor valahi, Mihai Viteazul, Matei
Basarab, Constantin Brâncoveanu ş.a. 

Alăturând catedralei argeşene intrate în nemu-
ritoarea baladă, şi până nu de mult, contro -
versatelor Învăţături, dovedite în final, fără
putinţă de tăgadă, a aparţine voievodului Neagoe
Basarab – portretele votive ale aceluiaşi ctitor,
de la mănăstirile Dionisiu şi cutlumuş, bise rica
Brâul Maicii Domnului de la Vatoped, super-
bul chivot de aur şi argint închinat marelui său
patron şi dascăl, Nifon, la care se vor adăuga
multe alte dovezi, păstrate în fondurile athonite, –
vom obţine un portret complex, adevărat şi
elocvent al unuia dintre marii ctitori români
athoniţi.

în portretele votive, voievodul apare în
costumaţie bizantină, purtând haine de brocart
roşu, pe care este cusut vulturul bicefal de aur –
stema împăraţilor bizantini – şi cu coroană de
bazileu, semn al asumării rolului de protector al
ortodoxiei, după dispariţia Imperiului bBizantin,
devenind un marcant deschizător al istoriei

Petru Rareș și familia sa – 
ctitori ai bisericii mari a Mănăstirii Dionisiu
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relaţiilor româno-athonite – sau, cum scria un
asiduu cercetător al acestor relaţii, într-o carte
destinată occidentalilor interesaţi de acest dome-
niu: La personnalité de Neagoe Basarab s’identi-
fie donc à un moment marquant de l’histoire des
relations roumano-athonites38.

Nu cred că există pelerin român pe care să nu-l
treacă cei mai sinceri fiori la vederea portretului
votiv care te întâmpină la intrarea în Mănăstirea
Dionisiu, portret în care voievodul român, în
costumația descrisă, este însoțit de mitropolitul
Ungrovlahiei, Nifon, având de cealaltă parte a
sfântului patron pe împăratul bizantin Alexie
Comnen și alături pe patriarhul constantinopolitan
al vremii sale, fiecare dintre înalții demnitari
oferind ctitoria lor patronului spiritual al
mănăstirii – Sfântul Ioan Botezătorul.

Citând un studiu al lui Petre Ş. Năsturel,
Nicolas Oikonomidès subliniază faptul că voievo-
dul valah a jucat un rol deosebit în aprofundarea
legăturilor ţării sale cu aşezămintele athonite:
„Nous sommes à une époque où les traditions
des voïévodes, et tout particulièrement celle de
Neagoë Basarab de la Valachie, ont un rôle de
l’attraction pour les monastères athonites”
(„Suntem într-o epocă în care tradiţiile
voievozilor şi îndeosebi ale lui Neagoe Basarab al
Valahiei au un rol de atracţie pentru mănăstirile
athonite”)39.

Istoricul precizează că, de fapt, construcţiile
de la Dionisiu au putut fi executate numai după
obţinerea pentru mănăstire a subvenţiilor
voievozilor valahi: „Maxime affirme que les

constructions de Dionysiou put été exécutées aux
frais du patriarche, saint Niphôn, ceci montre la
part que Niphôn a prise dans l’obtention par le
monastère des subventions des princes valaques”.

Următorul portret al lui Neagoe Basarab este
cel de pe capacul chivotului dăruit mănăstirii,
considerat de Gherasim Smirnakis, în anul 1903,
citat de Marcu Beza, „o minune într-adevăr de
artă veche şi una dintre cele mai ciudate relicve
ale Athosului”40.

Sunt citate aprecierile lui Robert Curzon, care
consideră chivotul „neasemănător cu nimic în
Europa”, fiind considerat „un monument de veche
artă cu totul minunat şi preţios, produsul unei ţări
aproape necunoscute, bogat, fin şi original în
desen şi execuţie”41. 

Teodor T. Burada a văzut în timpul vizitei sale,
amintite mai sus, un portret reprezentând,

Neagoe Basarab, oferind Sfântului Ioan Botezătorul, patronul mănăstirii, ctitoria sa – alături de împăratul bizantin, 
Alexie Comnen III, ctitorul inițial al mănăstirii; detaliu din mozaicul de la intrarea în Mănăstirea Dionisiu

Sfântul Nifon şi domnitorul Neagoe pictaţi pe partea 
interioară a capacului chivotului donat 

de domnitorul valah Mănăstirii Dionisiu – Athos
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într-o formă considerată de el cel puţin
curioasă, pe Neagoe-vodă şi pe fiul său, Theo-
dosie, portret care „mi-a atras atenţiunea mai
mult, căci se părea mai vechi(u) decât toate şi în
adevăr nu am fost înşelat, căci era tocma(i) din
timpul lui Neagoe Vodă, după cum m-au
încredinţat mai mulţi călugări bătrâni din
mănăstire, spuindu-mi că aşa au apucat poves -
tindu-se din vechime. Pe acel portret se află
zugrăvit chipul lui Neagoe Vodă şi al fiului său,
îmbrăcaţi milităreşte în haine ungureşti” 42.

Portretul donatorilor, considerat de unii
cercetători ca fragment de icoană43, a stârnit con-
troverse aprinse, mai ales că nu a putut fi văzut de
mulţi cercetători decât din reproducerile lui
Marcu Beza44, ulterior fiind preluat de multe
lucrări, printre ele remarcându-se Enciclopedia
României din anul 193845. 

În ctitoria sa athonită se păstrează una dintre
cele dintâi variante ale celebrelor Învăţături ale
lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie –
Manuscrisul nr. 221 din Mănăstirea Dionisiu –
``\VVØÎÎ
²XÛØßÎ` – ver -
siunea grecească, cu partea secundă copiată de
renumitul retor al patriarhiei ecumenice, Manuel
de corint, al cărui autograf se întâlneşte în docu-
mentul în care sunt pomeniţi fiii lui Neagoe, Petru
şi Ioan, mama sa, Neaga, şi fiica sa, Anghelina.
Apropiat al voievodului, cu care a purtat o
interesantă corespondenţă, Manuil de Corint,
marele ritor al Marii Biserici, se adresa, în anul
1519, cu o formulă elocvent de reverenţioasă şi

reprezentativă pentru relaţiile dintre ei: „Prea
Înălţatului şi Prea Strălucitorului şi Prea Evlavio-
sului Domn Io(an) Neagoe, mare Voievod şi
împărat şi autocrat a toată Ungrovlahia”46. 

Printre darurile voievodale de excepție se
păstrează la mănăstirea athonită Xenofont
epitrahilul dăruit de Neagoe Basarab, având în
partea de jos a veșmântului liturgic portretele
donatorilor.

Splendidul aşezământ monahal athonit, ctitorit
de domnitorul valah Neagoe Basarab – Dionisiu
–, va fi devastat la puţin timp, la 25 octombrie
1534, de un cumplit incendiu, în care au dispărut
multe dintre odoarele şi documentele româneşti
păstrate în fondul mănăstirii. Dezastrul a făcut loc
următorului ctitor, Petru Rareş al Moldovei, cel
care a reconstruit mănăstirea, aşa cum ne
confirmă portretul votiv, prezentat mai sus.

Mănăstirea păstrează cu pioșenia cuvenită
chivotul ilustrativ pentru actul de recunoaștere a
fostului ierarh valah, ex-patriarh al Constan-
tinopolului, al cărui cap a fost donat voievodului
și ctitoriei celebre pe care a înălțat-o la Curtea de
Argeș. 

Naosul bisericii mari a Mănăstirii Dionisiu
este dominat de portretul votiv al domnitorului
moldovean Petru Rareș, pe peretele din dreapta
naosului bisericii mari (unul dintre cele mai fru-
moase portrete votive athonite şi chiar din lume),

Epitrahilul lui Neagoe Basarab cu portretele donatorilor –
Mănăstirea Xenofont

Mănăstirea Dionisiu – ctitorie a lui Neagoe Basarab;
Neagoe Basarab şi fiul său Theodosie 
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şi de frumosul epitaf, presupus a fi lucrat chiar de
către soţia lui Rareș şi dăruit „mănăstirii mele
construite din nou”.

La intrarea în biserica mare a Mănăstirii Dio -
nisiu te întâmpină inscripția voievodului Petru
Rareș.

„Ce vom mai înmulţi cuvintele, spuind toate
mănăstirile pe rând!? – încheia Gavriil Protul
descrierile detaliate ale ctitoriilor voievodului în
Muntele Athos. Că toate mănăstirile den sfântul
muntele Athonului le-a(u) îmbogăţit cu bani, cu
sate şi dobitoace încă le-a(u) dat şi multe ziduri
a(u) făcut”, apreciindu-l pentru calitatea de „ctitor
mare a toată Sfetagora”47.

La intrarea în katoliconul Mănăstirii caracalu
sunt reprezentate două figuri însemnate cu numele
de Pahomie. Tradiția păstrată de monahii
mănăstirii consideră că ar fi vorba despre Petru
Rareș și despre ginerele său, Alexandru
Lăpușneanu. Numele „monahului Pahomie”,
primit de Lăpușneanu la călugărire, a fost
confirmat și de Nicolae Iorga48.

Nu pot uita simpatia nedisimulată a unui grup
de pelerini greci care mi-au arătat entuziasmați

una dintre dovezile dărniciei și grijii românești
față de comunitățile monahale din Athos: turnul
lui Petru Rareș, care străjuiește Mănăstirea Cara-
calu. 

Binefacerile voievodale ale lui Neagoe
Basarab se extind în aproape toate marile
mănăstiri din Muntele Sfânt, ale căror urme
necesită investigații ample, dominate de un auten-
tic profesionalism. După mai multe lucrări, dom-
nitorul valah este ctitorul bisericii Acoperemântul
Maicii Domnului din interiorul Mănăstirii
Vatoped.

Ctitorul și beneficiarul unei domnii de liniște,
Neagoe Basarab este remarcat ca fiind cel care a
construit multe turnuri ale așezămintelor athonite.
În afara celui de la Caracalu prezentat mai sus,
merită amintite cel de la Mănăstirea Sfântul Pavel
și cel de la Cutlumuș, acesta din urmă fiind o con-
tinuare a construcției înaintașului său, Radu cel
Mare.

La Cutlumuș există două portrete votive ale
ctitorului Neagoe Basarab: unul este pe peretele
exterior al bisericii mari, iar al doilea, mascat de
cornișa peretelui.

Cei doi Pahomie din pridvorul bisericii mari 
a Mănăstirii Caracalu

Turnul lui Petru Rareş de la Mănăstirea Caracalu

Biserica Brâul Maicii Domnului – Vatoped, 
construită de Neagoe Basarab

Inscripția lui Petru Rareș la intrarea în biserica mare 
a Mănăstirii Dionisiu
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Cutlumușul este mănăstirea care a favorizat
stabilirea monahilor români, ce se plângeau de
condițiile grele de viață în mănăstirea mare,
permițând construirea schitului cu același nume și
a locuințelor în care se vor muta călugării români
stabiliți aici.

Fostul stareț de la Cutlumuş, Hariton,
mitropolit al Ţării Româneşti, după moartea lui
Iachint, a fost confirmat de patriarhia ecumenică
de Constantinopol, împăratul Ioan Paleologul,
orânduindu-l, în anul 1378, pe Preasfinţitul Mitro-
polit al Ungro-Vlahiei, protosul Sfântului Munte – Ò
Æf\Û\6"Â
ÆFf äØ{\{_” – pen-
tru a cerceta un litigiu dintre mănăstirile Zografu
şi Hilandar. Hariton are o contribuție însemnată la
crearea unor condiții mai avantajoase pentru mon-
ahii români stabiliți în Schitul Cutlumuș.

Deoarece ginerele lui Petru Rareș va asigura o
linie de continuitate a sprijinului consistent acor-
dat de Moldova mănăstirilor athonite, unele dintre

ele beneficiind mai întâi de cel al socrului său, voi
face loc aici lui Alexandru Lăpuşneanu, domni-
torul care va continua protecţia materială a
mănăstirii amintite, protecție atestată și de
inscripţia slavonă, din 1563, de pe iconostasul bi -
sericii mari din Mănăstirea Dionisiu, prezentată
aici după versiunea comentată de Petre Năsturel.
Istoricul corectează anul menţionat de Uspenski,
1553, preluat şi de alte lucrări: „... a făcut acest
iconostas Alexandru voievod, din mila lui Dum-
nezeu domn al Ţării Moldovei, fiul lui Bogdan
voievod, nepotului Ştefan voievod şi l-a donat
bisericii Naşterii Sfântului Ioan Înaintemergător şi
Botezător al lui Hristos, din muntele Athos, ctito-
riei sale, mănăstirii numită Dionisiati”. Preluarea
conținutului acestei lungi inscripţii se justifică
prin faptul că domnitorul moldovean numea
Dionisiu „ctitoria” sa şi anumiți istorici găsesc
legături dintre această calitate de ctitor a
voievodului și posibila sa retragere la mănăstire,
unde ar fi primit numele monahal Pahomie.
Împreună cu soţia sa, Ruxandra, fiica lui Petru
Rareş, a construit o bolniţă pentru bătrâni, „au
mărit trapeza şi au dăruit acesteia o icoană, pentru
fiul lor, Constantin, aşa cum reiese din inscripţia:
«A împodobit-o Domnul Alexandru Voievod şi
Doamna pentru ca să fie spre sănătatea iubitului
lor fiu, Constantin şi ca să fie pentru sufletul lui o
slujbă la Sfântul Ioan Prodromu»”49.

Este citat apoi un angajament scris, din
1569–1570, prin care călugării din Dionisiu
promiteau familiei urmașilor fostului domnitor să
se roage neîncetat pentru sufletul său şi pentru fiii
lui, consideraţi „domnii şi stăpânii noştri”50.

Ajungând în situația ca bunurile mănăstirii să
fie sechestrate de către autorităţile otomane şi
ameninţate a fi predate „necredincioşilor”,

Portretul votiv al lui Neagoe Basarab 
Portretul lui Neagoe din cornișa Mănăstirii Cutlumuş;

fotografie realizată de Valentin Beloiu

Schitul Cutlumuș

Turnul lui Neagoe de la Sf. Pavel
Biserica şi turnul de apărare de la Cutlumuș, 

construite de Radu cel Mare şi terminate de Neagoe 
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călugării din Dionisiu se adresează văduvei dom-
nitorului moldovean, doamnei Ruxandra, cu
cele mai alese superlative („Prea Pioasei, Prea
Înaltei, Prea Puternicei şi Prea Luminăţiei
Doamne Ruxandra, fondatoarea mănăstirii”) şi
fiului ei, Bogdan, „stăpânul nostru, împărat şi
domn”, pentru a-i ajuta să-şi salveze „mănăstirea
şi celelalte bunuri ale ei, obiecte, metohuri, odoare
şi obiecte bisericeşti din aur sau din argint”.
Comentând acest document de o importanţă
excepţională pentru istoria Dionisiului, dar şi pen-
tru cea a Athosului – „d`une extrême importance
pour l`histoire de Dionysiou, mais aussi pour celle
de l`Athos” același istoric, Petre Năsturel, nu-şi
poate stăpâni entuziasmul: „Iată, deci, aici ca şi în
altă parte, Ruxandra şi fiul său Bogdan, salvatorii
materiali ai acestei mănăstiri athonite” („Et voici
donc, ici comme ailleurs, Roxandra et son fils
Bogdan sauveurs au matériel de ce monastère
athonite aussi”)51.

La prima mea descindere în Muntele Sfânt
știam și eu, ca toți conaționalii mei, despre domni -
torul moldovean Alexandru Lăpușneanu din datele
imaginare ale lui Costache Negruzzi în valoroasa sa
nuvelă. Mare mi-a fost mirarea când am auzit
pomenindu-se numele Alexandru la Liturghia
săvârșită în ctitoria domnitorului. L-am întrebat
pe stareț cine este pomenitul ctitor și am primit un
răspuns uluitor: „Un țar bulgar”. I-am replicat că
nu este vorba despre un țar bulgar, ci de voievodul
Moldovei, Alexandru Lăpușneanu, cel care este
ctitorul unei renumite mănăstiri din țara sa,

Slatina, de lângă Fălticeni, și i-am propus să
întindă mâna starețului moldovean ce păstorea o
altă ctitorire memorabilă a domnitorului în gura
căruia scriitorul amintit a pus celebra replică: „De
mă voi scula, pre mulți am să popesc și eu!”

L-am rugat să-mi dea o copie fotografică a
portretului votiv al domnitorului ctitor,
explicându-i că, altfel, voi fi nevoit să „fur” ima -
ginea, pentru a i-o duce starețului de la Slatina. În
câteva minute am primit la camera unde eram
cazat imaginea alăturată a portretului dorit, cu
condiția ca la liturghia viitoare să cânt la strană
heruvicul și axionul. I-am cerut să accepte să le
cânt în limba română, pentru a le da expresivitatea
necesară condiționată de limba în care le
învățasem. 

Mi se pare important de subliniat și faptul că,
în biserica în care este reprezentat domnitorul cti-
tor, a fost înmormântat mitropolitul moldovean
care, probabil, a vegheat la ridicarea bisericii, sin-
gurul loc din Athos unde se păstrează un mormânt
în interiorul bisericii. 

Bogatul fond de manuscrise muzicale de la
Mănăstirea Dohiariu și din alte așezăminte
monastice athonite m-a ajutat să completez lista
creaţiei unor psalţi români sau vlahi, cum ar fi
Iovaşcu Vlahul, discipolul lui Gherman Neon
Patron – şi chiar şi lista creaţiei acestuia –, Ioan
Vlahul, Metodie Vlahul. Lor li se adaugă şi
creaţiile supranumite „vlahica”, termen care
dovedeşte respectul şi valoarea unor creaţii ale
unor autori străini care s-au impus în practica de

Portretul lui Alexandru Lăpușneanu 
ținând în mâini miniatura ctitoriei athonite
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cult a comunităților athonite. Sunt dovezi care
probează, fără posibilitate de tăgadă că psalții
români sau vlahi au fost nevoiți să cânte și să
alcătuiască anumite cântări în limba greacă,
nerenunțând însă la apartenența lor moldo -
venească sau valahă. 

Protopsaltul Nicolae Dohiaritu a contribuit la
şcolirea unor psalţi români. Nu este lipsit de
interes nici faptul că unul dintre marii psalţi ai
mănăstirii a lăsat posterităţii mai multe antologii
de cântări de strană, îndeosebi stihirare, dintre
care una se găseşte în fondul bibliotecii schitului
românesc Prodromu – Manuscrisul nr. 1836 – Sti-
hirariu calofonicon, alcătuit de Gherman Neon
Patron, tălmăcit în noua metodă de Nicolau
Ieromonahul Dohiaritu, la anul 1842, transcris de
Athanasie Ierodiaconul.

În anul 1546 este sfinţită noua biserică,
reconstruită începând din 1537 – cum arată
inscripţia de deasupra intrării, fiind subliniată
importanţa momentului pentru susţinerea ideii
imperiale româneşti, căreia i-au consacrat
răbdarea şi asiduitatea cuvenită mai mulți istorici,
în frunte cu Dumitru Năstase52. 

Este un argument suplimentar ce explică
prezenţa portretelor domnitorilor Petru Rareș
și Alexandru Lăpuşneanu printre tablourile
votive ale bisericii mari din mănăstirile
Dionisiu și Dohiariu. Exemplul lor va fi multipli-
cat nu numai de către viitorii domnitori, dar şi de
către unii boieri ai epocii. Printre aceştia sunt
amintitți hatmanul de Suceava Simeon şi soţia
sa Elisabeta, care oferă Dionisiului un epitrahil,
a cărui inscripţie a fost descifrată de Gabriel
Millet şi datată 155353.

Unul dintre episcopii de Roman, cu numele de
Macarie, construieşte, tot aici, paraclisul cu
hramul Sfinţilor doctori fără de arginţi, Cosma şi
Damian, argument puternic al lui Petre Năsturel,
pentru a susţine ideea că Mănăstirea Dionisiu
devenise o ctitorie românească.

Donaţia anuală instituită, după câte se crede,
de însuşi Petru Rareş, dacă nu cumva chiar de
către Neagoe Basarab, de 6000 de aspri, este
confirmată în anul 1577, de către domnitorul
Moldovei, Petru Şchiopul. Fiica sa, căsătorită cu
spătarul Zotu Tzigara, va dărui împreună cu soţul
ei, Dionisiului, Mănăstirea Hlincea, de lângă Iaşi,
terminată sau renovată de Vasile Lupu.

De la acelaşi Petre Năsturel preluăm şi inedita
ştire despre construirea şi pictarea paraclisului
cu hramul Sfântul gheorghe din Dionisiu, de
către monahul Daniil, cu cheltuielile mitropolitu-
lui Teodosie al Moldovlahiei, terminat la 25 mai
1609, precum şi copierea la mănăstirea Hlincea,
în 1675, a nomocanonului aflat în prezent în
biblioteca mănăstirii învecinate, Grigoriu – Ma -
nuscrisul nr. 80, menţionat şi de Teodor
Bodogae54. Inscripţia în piatra de pe pereţii para-
clisului confirmă ctitorirea ierarhului.

Controversatul domnitor valah,Mihnea Turci-
tul, care s-a convertit la mahomedanism, apare în
rândul ctitorilor bisericii mari a mănăstirii
athonite Iviron.

Documentele păstrate în așezămintele mona-
hale athonite atestă ajutoarele materiale ale aces-
tui domnitor pentru mănăstirile Hilandar,
Xeropotamu, Sf. Pavel, Xenofont și altele.

Mihai Viteazul reconstruiește din temelii
Mănăstirea Simonopetra, care fusese devastată

Mihnea Turcitul – Iviron Marea Lavră Iviron, construită de georgieni
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de un incendiu cumplit, recăpătând forma și faima
de cea mai spectaculoasă construcție monahală
din Muntele Sfânt. 

Portretul votiv al mănăstirii este o donație
ulterioară făcută de Biserica Ortodoxă Română și
îi întâmpină pe pelerini în arhondaricul
așezământului monahal, unde trudește și
cărturărește în prezent monahul francez Macarie,
autorul Triodului explicat. Mistagogia timpului,
publicat și în limba română55.

Următorul portret votiv athonit este cel al
domnitorului muntean Matei Basarab, ctitorul
bisericii mari a Mănăstirii Xenofont.

Contemporanul său moldovean Vasile Lupu a
îmbogățit odoarele sfinte ale Vatopedului cu
splendidul epitaf, păstrat printre valorile chi-
noviei.

Un portret votiv aparte al unor ctitori români
de așezăminte monahale athonite este al
domnitorului șerban cantacuzino, cel care a
susținut tipărirea celebrei Biblii de la București,
1688. Portretul votiv este zugrăvit în celebrul
pa raclis al Portaitisei – Portăriței –, cunoscuta
icoană a Maicii Domnului, care a sosit aici
adusă de valurile mării, în perioada crizei ico -
noclaste.

Domnitorul Scarlat ghica cerea fiecărui
locuitor al Moldovei să dăruiască Mănăstirii
Xiropotamu, reprezentată de călugărul chesarie
Daponte, câte o monedă de un aspru pentru
ajutorarea mănăstirii, în schimbul trimiterii
moaştelor celor 40 de sfinţi şi a celei mai mari
bucăţi din lemnul Crucii, care se aflau în
posesiunea mănăstirii, fapt semnalat recent de o

Portretul voievodului Mihai Viteazul din sala de primire a oaspeților de la Simonopetra

Portretul votiv al domnitorului valah Matei Basarab şi al Elinei Doamna – Xenofont
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lucrare de doctorat consacrată legăturilor româno-
athonite şi în care este citată chiar mărturia
învăţatului grec, ajuns adjunct al cancelariei
domneşti din Ţara Românească: Moldova a dat
din tot sufletul ei şi Valahia a dăruit cu toată
puterea ei”56.

O interpretare corectă a simbolurilor de pe ușa
de intrare în biserica mare a Mănăstirii Xiropo -
tamu permite constatarea dublării portretelor
votive ale domnitorilor moldoveni și munteni de
stemele celor două țări române. 

În centrul acestei uși au fost reprezentate
stemele celor două țări române: capul de bour și
corbul cu crucea în cioc, așa cum se vede din
fotografia alăturată.

Chiar și mulți dintre blamații domnitori
fanarioți din Moldova și din Țara Românească
s-au numărat printre sprijinitorii vieții monahale
din Athos, la loc de cinste fiind citat domnitorul
moldovean Scarlat callimachi, ctitor al
Mănăstirii Sfântul Panteleimon, al cărui nume

este încrustat în pisania de la intrarea în biserica
mare.

Ultima reprezentare votivă nu mai este
voievodală, ci una eclezială, dar își merită locul
potrivit. Este portretul care te întâmpină în nar -
texul bisericii mari a Mănăstirii Esfigmenu –
reprezentând pe mitropolitul moldovean
Veniamin costache, ctitor al locașului de
închinăciune –, salvat de la distrugere de eminen-
tul ierarh moldovean. Înaltul arhiereu își ia
„partener” – numai în portret, deoarece el a
suportat finanțarea integrală a ctitoririi – pe pa -
triarhul ecumenic. Portretul este realizat așa cum
arată în fotografia anexată, printr-o operație de
tehnică a secolului al XXI-lea, fiind fotografiat
„pe bucăți”. Prin fața celor doi ierarhi trece în

prezent un burlan ce direcționează fumul
lumânărilor aprinse la intrarea în biserică, spre
fereastra așeză mântului monahal, respectiv spre

Epitaful lui Vasile Lupu – Vatoped

Pisania și portretele ctitorilor paraclisului Portaitisei 

Un hrisov de donație 
al lui Cantacuzino 
și Leontie-Șerban 

Cantacuzino

Stema Moldovei și a Țării Românești – 
la intrarea în Mănăstirea Xiropotamu
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exteriorul clădirii. Cele două „felii” ale portretu-
lui, cea de deasupra burlanului și cea de dedesub-
tul lui, au fost apoi „sudate”, prin tehnica
computerizată, pentru a elimina purtătorul de fum

amintit și a reda fizionomiile arhiereilor în lumina
meritată. 

Spre a nu se crede că această nesocotire a
portretului votiv este o pură întâmplare, trebuie să
consemnez faptul că, din zece nevoitori ai
mănăstirii pe care i-am întrebat unde este bi -

blioteca chinoviei – care știam că a fost paraclisul
moldovenilor din mănăstire –, numai unul mi-a
putut răspunde, arătându-mi-l în incinta
așezământului.

Modalitățile de reprezentare a spiritualității
românești nu se limitează la portretele votive tre-
cute în revistă – nu pot avea pretenția că am rea -
lizat o inventariere exhaustivă. 

Nu voi scăpa din vedere faptul că doi dintre
voievozii români au donat așezămintelor athonite
două documente muzicale excepționale, cele
două Evangheliare cu notație ecfonetică, având
coperțile placate cu aur și argint; unul dăruit de
Mircea Ciobanu și Doamna Chiajna, Mănăstirii
Dionisiu, al doilea, din secolul al XI-lea, dăruit
Marii Lavre de Matei Basarab Voievod și
Doamna Elina. 

Într-o prezentare oricât de succintă merită
amintită prezența unor elemente esențiale ale
spiritualității românești integrate în cea athonită –

Prima pagină a Evangheliarului dăruit 
de Mircea Ciobanu Mănăstirii Dionisiu

Sfinții Athonului

Inscripția lui Scarlat Callimachi de la intrarea 
în biserica mare a Mănăstirii Panteleimon 

Ctitorul Mănăstirii Esfigmenu, 
Mitropolitul Veniamin Costache, şi patriarhul ecumenic

Mărimurile Sfinților
Athonului dintr-un manu-

scris aflat la Chilia
Tăierea capului Sf. Ioan

Botezătorul – Athos

Slujba Sfintei Parascheva
de la Iași – 

Ms. 445/Fără număr 
de inventar, Prodromu
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o altă modalitate de omagiere a reprezentanților
vieții monastice din Muntele Sfânt. Un monah
român a realizat într-un „portret” sintetic, aflat pe
pereții Schitului românesc Prodromu, un rezumat
vizual al figurilor reprezentative ale vieții mona-
hale athonite. Poate fi considerat un inspirat
echivalent al excepționalelor volume scrise de
Irinarh Șișman, consacrate istoriei vieții monahale
din Athos și a principalelor mănăstiri. 

Cunoscutele cântări datorate lui filotei de la
cozia, fost demnitar al lui Mircea cel Bătrân,
mărimurile, prin care spiritualitatea românească
înscrie unul dintre continuatorii imnografiei
orien tale, au fost adaptate pentru sfinții care s-au
nevoit în Muntele Sfânt, prelungind o tradiție
românească de omagiere a sfinților Athonului.

În Athos se găsesc, într-un prețios manuscris
din biblioteca Schitului românesc Prodromu,
cântările închinate Sfintei Parascheva, recent
restituite cercetării și vieții de cult din țara
noastră, așa cum notam în 201757.

Mai multe manuscrise athonite, prezentate
analitic în cele trei volume amintite, adăpostesc
texte și melodii de colinde și cântece de stea,
unele provenind din Psaltirea în versuri a mitro-
politului Dosoftei, sau/și din culegerile lui Anton
Pann: 

„Limbile să salte
Cu cântări înalte,
Să cânte tot omul
Lăudând pre Domnul”.

Portretelor voievodale li se alătură creațiile
muzicale închinate domnitorilor, numite polihro-

nioane, cântări de urare, adresate lor la anumite
festivități la care erau prezenți. Este o altă formă
de omagiere a voievozilor și ierarhilor români. 

Dacă până acum se știa că cel mai vechi
polihronion ar fi cel atribuit lui Alexandru
Lăpușneanu (depistat de slavista Anne Pennington,
de la Oxford58), am arătat în lucrarea
achiziționată recent de Uniunea Compozitorilor și
Muzicologilor De la polihronionul închinat lui
Petru Rareș la imnul național „Deșteaptă-te,
române” – care își așteaptă susținerea materială
pentru ieșirea la public – că istoria acestui gen de
creații închinate voievozilor români trebuie
mutată în prima parte a secolului al XVI-lea,
primul be neficiar al unei asemenea creații

Limbile să salte din Ms. 256
Mănăstirea Sfântul Pavel, f. 38

Polihronion pentru voievodul
Ungrovlahiei din Ms. 579/ 92/ 995 

Mănăstirii Hilandar

Polihronion pentru domnitorul Nicolae
Mavrocordat: Ms. gr. 879 BAR, f. 266v

Polihronion pentru voievodul Ungrovlahiei, din Hilandar
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omagiale fiind socrul domnitorului amintit Petru
Rareș.

Lista deschisă de polihronionul închinat lui
Petru Rareș continuă cu alte creații similare,
printre cele mai importante reținând atenția cele
închinate lui constantin șerban, lui grigore
ghica, Mihail Racoviţă, Nicolae Mavrocordat
și grigorie Dimitrie ghica, voievodului
Țării Românești Şerban Voievod, domnitorului
martir constantin Brâncoveanu etc.

În același fond al mănăstirii sârbești Hilandar,
se găsește un polihronion adresat tot unui domni-
tor al Ungrovlahiei, în al cărui text este descifra-
bil numele lui Constantin Voievod.

cea mai importantă clasificare a acestui tip
de omagii muzicale rămâne cea care are la
bază criteriul istoric, așa cum poate fi
reconstituită pe baza documentelor investigate
până în prezent, adăugând celor athonite și unele
din țară, deoarece în comunitățile athonite nu-și
justificau prezența asemenea cântări. 

Polihronioanele sunt preluate din practica
bizantină, confirmând și ele o dorită continuitate a
activității demnitarilor bizantini de către voievozii
români.

Conform afirmațiilor de mai sus, cel mai
vechi polihronion dedicat unui domnitor

român este cel închinat lui Petru Rareș,
menționat deja. 

Pe baza corelării datării caligrafierii
prețiosului document Ms. 160/ 977/ 621
,Mănăstirea Iviron59, începutul secolului al XVI-
lea, cu numele voievodului din cântare, se pare că
este vorba de Petru Rareș (1527–1538 și
1541–1546), ceea ce face loc propunerii mutării
hotarului celui mai vechi polihronion închinat
unui domnitor român, în prima parte a secolului al
XVI-lea. În aceste condiții, Petru Rareș nu este
numai domnitorul reprezentat de chivote60, ci și
de polihronioane, poate chiar de cea mai veche
cântare de acest gen, cunoscută până acum.

Numele lui Scarlat Alexandru callimah și
Alexandru Ioan callimah apar în polihro-
nioanele din Ms. 207/Arhivele Statului din Iași, ff.
138v–139, alături de cele închinate mitropolitului
Iacov Stamate și episcopului Veniamin al Roma -
nului, viitorul mitropolit al Moldovei.

Un polihronion glasul IV, cu textul în limba
română, titlul este scris însă cu litere grecești și
chirilice și cu melodica diferită de al următorului,
dedicat tot domnitorului, cu textul în limba
greacă – apare în Ms. gr. din fondul Mănăstirii
Neamț, pe filele 19–23v, după ce pe filele 17–19 a
fost notat cu text în limba română și cu semio -
grafie bizantină – `, „acelaşi
moldo veneşte” – Mulţi ani... = Imn închinat dom-
nitorului Moldovei (aici este nominalizat Ioan
Sandu Sturza (1822–1828). 

Un polihronion în limba greacă, în glasul I,
adresat lui Mihail grigore Sturdza (1834–1849),
a atras atenția și lui Florin Bucescu, cântarea
găsindu-se în Ms. rom. 3211 BAR, pe filele
88–90, doar că anii menționați la începutul tran-
scrierii incipitului (1849–1856)61 sunt confundați
cu cei ai lui Grigore Alexandru Ghica, domnitor
între anii 1849 și 1856, cu o întrerupere
determinată de stăpânirea rusească. 

În atari condiții, urarea cu text grecesc Mulţi
ani facă... fără indicareaglasului, dar cu textul
cântat fiind amintită calitatea de ²f
�\\
 – stăpânul a toată Moldova Mihail
Grigore Sturdza – trebuie datată în dece niul ante-
rior. Gabriel Ștrempel considera că antologia ar fi
fost scrisă în 184262, ghidându-se după una dintre
însemnările de pe filele cu înscrisuri diferite,
având culori diverse și presupunând scrierea lor în
alți ani decât cel menționat.

Polihronion pentru Domnitorul Moldovei, 
din Ms. gr. nemțean nr. 7, f. 17
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Numele primului domnitor al Țării Românești
de după Regulamentul Organic, Alexandru
Di mitrie ghica (1834–1842), apare în textul cân-
tat, tot în glasul I, probabil pentru a păstra unitatea
cu urarea făcută ierarhului din Ms. rom. 1483
BAR, în care se înregistrează ca element pregnant
de noutate inversarea ordinii: polihronionul pen-
tru cei doi voievozi urmează celor închinate ierar -
hilor. Pe filele 235v–237 este inserată cântarea
Mulți ani, adresată domnitorului. 

O consemnare aparte merită cântările oma-
giale adresate voievodului Barbu Dimitrie
știrbei (1848–1853 și 1854–1856) Mulţi ani...
pentru  Domnitorul Barbu Dimitrie Ştirbei – care
au fost copiate în Manuscrisul 07857 Mănăstirea
Clocociov, de lângă Slatina, filele 179–180.

În timpul și cu sprijinul domnitorului
moldovean grigore ghica, se pun temeliile schi-

tului românesc din Athos – Prodromu, motiv
pentru care portretul său și al mitropolitului Cali -
nic Miclescu sunt așezate la loc de cinste de către
monahii prodromiți.

Și domnitorului Unirii, Alexandru Ioan
cuza, i-a fost dedicat un polihronion, găzduit de

Mulţi ani... pentru  Domnitorul Ştirbei, din
Ms. nr. 07857, Mănăstirea Clocociov, f. 179

Domnitorul moldovean Grigore Ghica 
și Mitropolitul moldovean Calinic Miclescu, 

sub a căror oblăduire s-au pus temeliile Schitului Prodromu

Mulţi ani facă Domnul Dumnezeu binecredinciosului
nostru domn, Alecksandru Ioan întâi; 

Ms. rom. nr. 4504 B. A. R., ff. 124v – 125;

Prințul Charles în vizită la duhovnicul român athonit
Dionisie Ignat – chilia de la Colciu

Părintele Dionisie în fața Chiliei Sfântul Gheorghe
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un manuscris din fondul Bibliotecii Academiei
Române – Ms. rom. nr. 4504: Mulţi ani facă
Domnul Dumnezeu binecredinciosului nostru
domn, Alecksandru Ioan întâi. 

Pentru regele Marii Uniri, ferdinand, am
descoperit în Ms. nr. 26/428 de la Mănăstirea
Sfântul Pavel, din Athos, pe filele 22–39,
Cântări foarte frumoase la Tedeumuri – Mulți ani
trăiască Majestatea Sa, Regele nostru, Ferdinand
Întâiu(l) și Regina Maria – pe cele opt glasuri, de
Iosif cioroianu, urmat de altul – pentru episco pul
Sofronie al Râmnicului Severin – glasul VIII, și
de o nouă versiune în glasul V (ff. 38–41).

În încheierea acestui demers, simt datoria să
atașez două imagini grăitoare pentru interesul
acordat domeniului investigat, susținut de un mare
trăitor al realităților athonite, părintele Dionisie
Ignat – de la care am preluat multe dintre reperele
care m-au condus spre această sinteză și care m-a
ajutat în investigațiile mele – și întâlnirea Sfinției
Sale cu prințul Charles, frecvent oaspete al
părintelui de la Colciu, Vatoped.
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AURUL era folosit de milenii ca formă de
plată. În anii de început ai secolului XX, puțin mai
mult de 3 miliarde de dolari, aproximativ un sfert
din banii care circulau în lume, erau monede de
aur, alte 15% din argint și restul de 60% erau
banc note. Majoritatea aurului monetar din lume,
aproape două treimi, nu circula, ci era depozitat
sub formă de lingouri în seifurile băncilor cen -
trale. În fiecare țară din lume cea mai mare parte
din AURUL NAȚIONAL se afla în seifurile băn-
cilor centrale. Această comoară oferea rezervele
sistemului bancar, stabilea oferta de bani și de cre-
dite în economie și avea rolul de ancoră al etalo-
nului-aur.

Marea Britanie a fost cea care a definit stan-
dardele sistemului monetar internațional. În anul
1868, doar Regatul Unit și unele state dependente
de ea din punct de vedere economic – Portugalia,
Egipt, Canada, Chile, Australia – operau cu etalo-
nul-aur, adică fixarea valorii bancnotelor unei țări
în raport cu AURUL și obligația băncii centrale să
convertească bancnotele în AUR la cerere. Franța
și ceilalți membri ai Uniunii Monetare Latine,
Rusia, Persia și alte state din America Latină, ope-
rau în sistemul bimetalist (aur și argint), iar cele
mai multe țări din restul lumii aplicau sistemul
etalonului-argint. Uniunea Monetară Latină s-a
constituit la 23 decembrie 1865 din inițiativa
Împăratului Napoleon III, reunind, alături de
Franța, Belgia, Italia, și Elveția, în jurul principiu-
lui că monedele de referință din fiecare țară a Uni-
unii au aceeași greutate în aur fin. S-a stabilit o
valoare intrinsecă a unităților monetare de 4,5

grame argint sau 0,29 grame de aur, cu un raport
fix de 1:15,5 între aur și argint. Aceste monede,
împreună cu subdiviziunile lor, aveau aceeași pu -
tere de circulație în fiecare dintre țările membre
ale Uniunii, păstrând în același timp simbolurile
naționale. La Uniune a mai aderat ulterior și Gre-
cia (1868), iar numeroase alte state au adoptat
principiile acesteia, fără să i se alăture în mod for-
mal. Printre acestea se numără și România, alături
de Spania, Serbia și Vatican. Uniunea Monetară
Latină a fost dizolvată în 1926, dar abandonarea
convertibilității în aur a avut loc încă din 1914. În
anul 1908 doar China, Persia și câteva țări din
America Centrală mai operau în sistemul etalonu-
lui-argint. Etalonul-aur devenise preactic siste-
mul monetar global.

În esență, o bancă centrală este cea căreia i s-a
asigurat monopolul pe emiterea de bani. Această
putere îi dă capacitatea de a regla prețul creditului –
ratele dobânzilor – și, prin urmare, de a determina
cantitatea de bani care circulă în economie. În
pofida rolului lor de instituții naționale care hotă-
răsc politica de creditare a întregii țări, în 1914
majoritatea băncilor centrale erau încă private.
Însă, spre deosebire de zilele noastre, când bănci-
lor centrale li se cere prin lege să promoveze sta-
bilitatea prețurilor și folosirea deplină a forței de
muncă, atunci, în 1914, cel mai important – în
fapt, dominant – obiectiv al acestor instituții era
menținerea valorii monedei naționale. În acea
vreme, principalele monede se bazau pe etalonul-
aur, care lega valoarea unei anumite monede de o
cantitate de aur foarte precisă (exactă). Lira sterlină
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era definită ca echivalentul a 113 grains (0,065
grame) de aur pur (curat). Dolarul american era
definit ca 23,22 grains de aur de aceeași calitate.
Toate monedele aveau o poziție fixă în raport cu
AURUL, deci un corolar era faptul că aveau
toate o poziție fixă în raporturile dintre ele. De
exemplu, 113/23,22 sau 4,86 dolari americani la
lira sterlină. Un lucru esențial, prin lege, toate
banc notele erau obligate să fie liber convertibile
în echivalentul lor în aur și fiecare dintre princi -
pa lele bănci centrale erau gata (în măsură) să
schimbe orice cantitate de monede în lingouri de
aur.

Băncile centrale aveau dreptul de a emite bani –
în fapt, de a tipări bani – însă, pentru ca ele să nu
abuzeze de acest privilegiu, fiecare era obligată
prin lege să păstreze o anumită cantitate de aur ca
acoperire a bancnotelor. Reglementările erau dife-
rite de la o țară la alta. Dar efectul lor suprem era
să lege automat cantitatea de bani aflată în
circulație de rezervele de aur ale băncii centrale
respective. Spre exemplu: Sistemul Rezervei
Federale (FED) trebuia să aibă acoperire în aur
pentru 40% din toți banii pe care îi emitea, fără
vreo sumă exceptată.

Pentru a controla fluxul de bani către
economie, banca centrală modifică dobânzile la
credite. Când se acumula AURUL în seifurile ei,
se reducea costul creditului, încurajând con -
sumatorii și întreprinderile să ia împrumuturi și,
astfel, pompând în sistem mai mulți bani. În
schimb, când AURUL era puțin, dobânzile
creșteau, consumatorii și agenții economici își
restrângeau cheltuielile și cantitatea de bani aflată
în circulație se reducea.

Deoarece valoarea unei monede era legată prin
lege de o anumită cantitate de aur și deoarece
cantitatea de bani care putea fi emisă era legată de
rezervele naționale de aur, guvernele erau obli -
gate să se descurce, iar atunci când duceau lipsă
de bani gheață (peșin) nu puteau să manipuleze
valoarea banilor. Ca o consecință, inflația rămâ-
nea la un nivel scăzut. În anul 1914, cincizeci și
nouă de țări aveau moneda națională legată de
aur. Aderarea la etalonul-aur a însemnat un fel de
titlu de glorie, un semn că guvernul respectiv s-a
angajat să-și păstreze moneda stabilă și să aibă
politici monetare tradiționale.

Etalonul-aur își avea și criticii săi. Mulți erau
doar excentrici. Puțini își dădeau seama și de fra-
gilitatea acestuia, construit pe o bază relativ
îngustă. Cantitatea de aur extrasă în întreaga lume
de la începutul timpurilor s-a calculat în anul
1913 a fi de 750 de milioane de uncii, adică
22 500 de tone1. În plus, cantitățile noi de aur nu
erau nici stabile și nici previzibile.

Cele mai bune estimări disponibile în prezent
sugerează că aproximativ 197 576 de tone de
AUR au fost extrase de-a lungul istoriei, din care
aproximativ două treimi au fost extrase din 1950
încoace. Și, deoarece AURUL este practic indes -
tructibil, aceasta înseamnă că aproape tot acest
metal este încă, într-o formă sau alta. Dacă fiecare
uncie din acest AUR ar fi plasată una lângă alta,
cubul de aur pur rezultat ar măsura doar aproxi-
mativ 21,7 metri pe fiecare latură (nu sunt luate în
considerare cantitățile de aur dispărute în
naufragii, ascunse etc.).

Totalul de stocuri supraterane (sfârșitul anului
2019) era de 197 576 tone, din care:

1. Bijuterii: 92 947 tone, 47,0% 
2. Investiții private: 42 619 tone, 21,6% 
3. Dețineri oficiale (în băncile centrale):

33 919 tone, 17,2% 
4. Altele: 28 090 tone, 14,2% 
5. Rezerve subterane: 54 000 de tone. 
În fiecare an, exploatarea mondială a aurului

adaugă aproximativ 2500–3000 de tone la stocul
total de aur suprateran. În timp ce producția de
AUR a prezentat o tendință ascendentă în ultimii
ani, este probabil ca aceasta să se stabilizeze în
anii următori.2

Fig. 1 Cubul de AUR
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Estimarea cu precizie a cantității de AUR
rămasă în subteran nu este o sarcină ușoară, iar
această estimare se poate schimba ca răspuns la
mai mulți factori, cum ar fi: prețul aurului; costul
inputurilor miniere (care definesc economicitatea
minei) și noi descoperiri. 

Băncile centrale, pe lângă faptul că aveau în
mâna lor manetele etalonului-aur, au căpătat și
rolul de a preveni panicile bancare și alte crize
financiare – și anume autoritatea lor de a tipări
bani și capacitatea lor de a-și mobiliza posesiu nile
concentrate de AUR. Cu toată această întreagă
panoplie de instrumente, scopul acestora într-o
criză financiară era restabilirea încrederii în bănci
și stabilitatea monetară.

Trebuie a fi subliniat că în cadrul etalonului -
ur prețurile creșteau și scădeau urmând cicluri
mari în funcție de fluxul și refluxul furnizării
AURULUI, panta acestor curbe era lină și, în cele
din urmă, prețurile reveneau în punctul din care
porniseră, adică se normalizau. Prin urmare, chiar
dacă izbutea să controleze inflația, etalonul-aur
nu putea să prevină avânturile și căderile care erau
o caracteristică atât de pregnantă a peisajului eco-
nomic.

Întotdeauna am nutrit sentimente de nostalgie
când ne gândeam la inerenta stabilitate a
prețurilor pe care o asigura etalonul-aur, căci
obiectivul său primordial era o monedă stabilă.
Nivelurile prețurilor, atât cât pot să le estimeze
istoricii economiei, nu s-au schimbat material în
mare parte din lume, între secolul al XVIII-lea și
al Doilea Război Mondial (Fig. 2). Prețurile erau
definite în AUR sau în alt metal prețios, iar banii
din hârtie se presupunea că pot fi convertiți în
metal prețios la cerere, contra unui preț fix. Deși
variabile ciclic, prețurile bunurilor și serviciilor
nu manifestau nicio tendință persis tentă. Pe timp
de război, guvernele recurgeau la emisiunea de
bancnote fără acoperire în AUR sau în ARGINT,
care nu puteau fi convertite și, drept consecință,
prețurile urcau brusc, dar temporar. Moneda fidu-
ciară (hârtie-monedă având o valoare
convențională și putere de circulație numai în
interiorul unei țări) – banii de hârtie emiși de
banca centrală – aveau o reputație foarte proastă.

Există o profundă preocupare populară în
privința „cămășii de forță” pe care etalonu-aur o
impunea prețurilor, cel mai elocvent exprimată

prin faimosul discurs al „crucii de aur” ținut de
William Jennings Bryan în 1896. Rigurozitatea
monetară care definea etalonul-aur începea să se
fisureze. Socialismul fabian și, mai apoi, La Fol-
lette Progresive3 din SUA porniseră să reordoneze
prioritățile guvernelor. Prețurile au crescut enorm
în timpul Primului Război Mondial, iar după
încheierea lui au scăzut drastic, dar fără a mai
ajunge vreodată la nivelurile dinainte de 1914.
Bancile centrale găsiseră modalități de a ocoli
regulile etalonului-aur. Iar după Marea Criză din
anii 1930, etalonul-aur a fost efectiv abandonat.

Atunci când președintele Nixon, în 1971, a
retras SUA din sistemul etalonului-aur, punând
astfel capăt sistemului de la Bretton Woods, creat
tot de SUA după al Doilea Război Mondial, a
făcut-o fără să-i consulte nici măcar pe cei mai
apropiați aliați ai Americii. Acesta este un mod de
a constata că este greu de crezut că Statele Unite
respectă cu consecvență regulile sistemului
internațional la a cărui creare a contribuit, deși
americanii se numără printre cele mai legaliste
popoare din lume. Anii ’70 au fost cei în care eco-
nomia americană și-a pierdut covârșitoarea întâie-
tate de până atunci, în care excedentul comercial
american a început să se transforme în deficit, în
care volumul cheltuielilor pentru alocații și pro-
grame de asistență socială a crescut în mod accen-
tuat, în care rezervele de aur și cele monetare
americane s-au golit. Dificultățile economice au
venit însoțite și de o insecuritate politică și strate-
gică. Gânditori influenți în ale strategiei ameri -
cane, din perspectiva secolelor de istorie docu-
mentată, pretind că ordinea pe care au sprijinit-o
și continuă s-o sprijine nu s-a bazat de cele mai
multe ori în mod strict pe lege, ci mai mult pe ceea
ce americanii consideră a fi interesul lor și pe
judecata lor privitoare la ce e bine și ce e rău.

Totuși rolul AURULUI în sistemul economic
mondial și al băncilor centrale în special reiese
din necesitatea controlului mișcărilor de AUR. În
acest sens apar acordurile CBGA1-CBGA4 referi-
toare la limitarea cantităților de aur ce pot fi
tranzacționate de băncile naționale (Fig. 3).

Nu degeaba, Alan Greenspan (eminent econo-
mist cu origini românești) – fost președinte al
Federal Reserve timp de 20 de ani – așa cum
subliniam într-un număr anterior, declara că:
„Investiția în AUR reprezintă o asigurare” care
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„nu trebuie făcută pentru câștigul pe termen
scurt, ci pentru protecția pe termen lung” și că
renunțarea la etalonul monetar-aur nu s-a datorat
în niciun caz eșecului acestui cadru monetar, ci a
fost un „eșec al politicii”. Reducerea rolului auru-
lui în sistemul monetar global, care a culminat cu
eliminarea convertibilității dolarului american în
aur de către administrația Nixon, a făcut posibilă
creșterea accelerată a creditării și atingerea unui
grad de îndatorare fără precedent, atât la nivelul
sectorului public, cât și a celui privat. „Nu am fi
ajuns niciodată la această poziție de îndatorare
externă dacă ar mai fi existat etalonul-aur, deoa-
rece etalonul-aur ar fi oprit derapajele politicilor
fiscale”.

Analiza derapajelor politicilor fiscale și
monetare, spunem noi, favorizate de lipsa etalo-
nului-aur, ar scoate poate prea brutal în lumină
interese de grup transnaționale susținute de
potentații istoriei.

„Regulile jocului” este o expresie atribuită lui
Keynes (care a folosit-o pentru prima dată în anii
1920). Deși regulile nu au fost stabilite în mod
explicit, guvernele și băncile centrale era implicit
de așteptat să se comporte într-un anumit mod în

perioada etalonului-aur clasic. Pe lângă stabilirea
și menținerea unui preț fix al aurului, schimbul
liber de aur cu alte monede naționale și permite-
rea importurilor și exporturilor gratuite de aur,
băncile centrale trebuiau, de asemenea, să ia
măsuri pentru a facilita și accelera funcționarea
standardului, așa cum este descris mai sus. S-a
acceptat că etalonului-aur ar putea fi suspendat
temporar în perioade de criză, cum ar fi războiul,
dar era de asemenea de așteptat ca acesta să fie
restabilit la aceeași paritate cât mai curând posibil
după aceea. 

În practică, mai mulți cercetători4 au arătat
ulterior că băncile centrale nu au respectat întot-
deauna „regulile jocului” și că fluxurile de aur au
fost uneori „sterilizate” prin compensarea impac-
tului lor asupra masei monetare interne, prin cum-
părarea sau vânzarea de active interne. Băncile
centrale ar putea afecta, de asemenea, fluxurile de
aur influențând „punctele de aur”. Punctele de
aur reprezentau diferența dintre prețul la care
putea fi achiziționat aurul de la o monetărie lo cală
sau de la o bancă centrală și costul de export al
acestuia. Acestea au reflectat în mare măsură cos-
turile de finanțare, asigurare și transportul aurului

Fig. 2 Evoluția prețului aurului 

Fig. 3 Vânzările europene de aur în cadrul acordurilor băncilor centrale
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în străinătate. Dacă costul exportului de aur era
mai mic decât cursul de schimb (adică prețul la
care aurul putea fi vândut în străinătate), atunci
era profitabil să exporți aur și invers.

O bancă centrală ar putea manipula „punctele
de aur”, folosind așa-numitele „dispozitive de
aur” pentru a crește sau scădea profitabilitatea
exportului de aur și, prin urmare, fluxul de aur. De
exemplu, o bancă care dorește să încetinească o
ieșire de aur ar putea crește costul finanțării pen-
tru exportatorii de aur, ar putea crește prețul la
care a vândut aur, ar putea refuza să vândă com-
plet aur sau ar putea schimba locația de unde ar
putea fi ridicat aurul pentru a putea crește costu -
rile de transport.

Cu toate acestea, cu condiția ca astfel de încăl-
cări ale regulilor să fie limitate, cu condiția ca
abaterile de la paritatea oficială să fie minore și,
mai ales, cu condiția ca orice suspendare să aibă
un scop clar și strict temporar, credibilitatea siste-
mului nu a fost pusă la îndoială. Bordo5 susține că
etalonul-aur a fost mai presus de toate un sistem
de „angajament” care a asigurat efectiv că „facto-
rii de decizie politică sunt menținuți onești” și își
mențin angajamentul față de stabilitatea
prețurilor.

Concret, renunțarea la etalonul-aur permite
atribuirea de valoare în bani (monedă), după crite-
rii mai mult sau mai puțin subiective, bunurilor și
serviciilor. În cazul bunurilor valoarea ar trebui să
se compună din: valoarea materiilor prime +
valoarea energiei + plusvaloarea muncii + X
(X include taxe, impozite, accize, profit etc.). Ori-

care dintre aceste componente poate genera dis-
torsiuni economice majore prin variații exagerate,
nealiniate la un standard cu valoare intrinsecă
relativ constantă: etalonul-aur.

Noi credem că nu se poate găsi un exemplu
mai bun decât actuala degringoladă economico-
socială produsă de impunerea unor valori arbi trare
la energie după bunul-plac (interese) și „mușchii”
unora.

Nutrim convingerea că atât timp cât „factorii
de decizie politică sunt menținuți onești” și
instituțiile abilitate își fac datoria într-un stat de
drept, aberațiile de valoare introduse în sistemul
economic național pot fi corectate și aduse la
„normal”.

Note

1 Triffin, The Evolution of the International Monetary
System, 1964, tabelul 17, pag. 79.

2 Metals Focus; GFMS, Thomson Reuters, US Geo -
logical Survey, World Gold Council, 2020.

3 Partidul Progresist fondat de Robert Marian La
Follette), fost guvernator și apoi senator, fost candidat la
președinția SUA în 1924. Progresismul în concepția acestui
partid susține drepturile lucrătorilor și dreptatea socială,
opunându-se în general liberalismului clasic.

4 Bloomfield, A., Monetary Policy Under the Gold
Standard, 1880 to 1914, Federal Reserve Bank of New
York, (1959); Dutton J., The Bank of England and the Rules
of the Game under the International Gold Standard: New
Evidence, in Bordo M. and Schwartz A., Eds, A Retrospec-
tive on the Classical Gold Standard, NBER, (1984).

5 Bordo, M., Gold as a Commitment Mechanism: Past.
Present and Future, World Gold Council Research Study
no. 11, December 1995.
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Pagini de istorie

România reunește în cuprinsul ei geografic –
în bună parte – teritoriile Daciei și ale Daciei
Romane, provinciile sale istorice: Muntenia,
Moldova, Bucovina, Basarabia, Dobrogea, Olte-
nia, Transilvania istorică, Banatul, Crișana,
Sătmarul și Maramureșul, situate în spațiul
intracarpatic și în cel extracarpatic. Munții
Carpați sunt coloana vertebrală a pământului
românesc. Geografii au relevat unitatea armo-
nioasă a teritoriului României.

Teritoriul reprezintă elementul definitoriu,
obligatoriu, al substanței materiale a unui Stat.
Existența unui stat fără teritoriu ar fi o imposibili-
tate absolută.

Istoria politică a României a marcat treptata ei
agregare teritorială, prin apropierea, integrarea,
unificarea zonală a părților ei componente, lărgite
prin constituirea formațiunilor politice din Țara
Românească (Valahia), Moldova și Transilvania,
cu unirea realizată temporar la 1600 și definitiv în
perioada 1859–1918. 

Unitățile politice respective au apărut ca
formațiuni independente, afirmându-se prin bătă-
lii pentru apărarea independenței lor (secolele
XIV–XVI). 

Expansiunea Imperiului otoman în Balcani și
la nordul Dunării a condus la instaurarea
dominației otomane (mijlocul secolului XVI),
care a rezervat Valahiei și Moldovei un statut de
autonomie, bazat pe perceperea unui tribut consis-
tent, fără transformarea lor în pașalâcuri.

La 1627, principele Transilvaniei, Gabriel
Bethlen, concepea un plan de unificare și consti-
tuire a unui regat al Daciei care să cuprindă Tran-
silvania, Moldova și Țara Românească. Planul a
fost respins de Imperiul otoman.

Istoria Imperiului otoman este dominată de
anul 1683, când cuceririle și expansiunile sale
teritoriale au fost stopate sub zidurile Vienei.
Semnificațiile acestor ample desfășurări politico-
militare au fost sintetizate în titlul și cuprinsul
cunoscutei lucrări a lui Dimitire Cantemir despre
Creșterea și descreșterea Imperiului otoman.
Descreșterea a continuat până la 1877–1878 și
începutul secolului XX, când a apărut, treptat,
Turcia modernă.

Istoria Transilvaniei a fost marcată de cuceri-
rea maghiară (secolele X–XII), de organizarea ei
ca voievodat autonom în cadrul Regatului ungar,
apoi ca Principat și ca Mare Principat.
Transilvania a fost și ea cucerită de Imperiul oto-
man, la începutul secolului XVI (prin înfrângerea
Ungariei la Mohács), rămânând în acest cadru
până la finele secolului XVII, când s-a instaurat
dominația habsburgică.

Modificările statutului teritorial al Transilva-
niei s-au produs ca rezultat ale cuceririlor ei
succesive – maghiare, otomane, habsburgice.
Dominația otomană a fost instaurată asupra Prin-
cipatelor dunărene (Valahia, Moldova) și asupra
Transilvaniei, aproape în întregime în aceeași
perioadă, ceea ce a favorizat o evoluție politică și
social-economică similară, quasiunitară.

Extensia dominației habsburgice după 1683 a
fost marcată de seria războaielor austro-turce din
secolul XVIII. Ca urmare a Păcii din 1718 de la
Passarowitz, Oltenia – parte a Țării Românești –
și Banatul au intrat sub ocupația austriacă până în
1739. Tot astfel, la 1775, partea de nord a Moldo-
vei, cunoscută de atunci sub denumirea de Buco-
vina, a fost ocupată de Imperiul habsburgic până
în 1918.

*Profesor universitar dr.
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Spațiul politico-teritorial ieșit de sub
dominația otomană era în creștere, ceea ce – coro-
borat cu intrarea Rusiei în relațiile internaționale –
a condus la apariția acesteia ca un nou competitor
în disputele teritoriale. După ce, în 1808,
Napoleon I consimțea ca Rusia să anexeze
Moldova și Țara Românească, prin pacea ruso-
turcă de la București din mai 1812, partea Moldo-
vei dintre Prut și Nistru era anexată de Rusia sub
denumirea de Basarabia.

Pacea ruso-turcă de la Adrianopol din 1829
instituia dubla subordonare a Moldovei și Țării
Românești față de suzeranitatea otomană și pro-
tectoratul Rusiei țariste, precum și anexarea Del-
tei Dunării de către Rusia.

Revoluția de la 1848 a generat ample mișcări
social-politice în Transilvania, Țara Românească
și Moldova, în cursul cărora au apărut în prim-pla-
nul evenimentelor anumite aspecte teritoriale. La
15 martie 1848 izbucnea revoluția de la Pesta și
era lansat manifestul-program al acesteia, în care
era înscris obiectivul „uniunii” Transilvaniei cu
Ungaria, desființarea autonomiei sale, în fond
anexarea ei sub deviza radicală, patetică, „Uniune
sau moarte”; aceasta exprima convingerea și
concepția politică a liderilor revoluției, potrivit
căreia Ungaria nu poate exista fără Transilvania.
Împăratul Franz Joseph a sancționat decretele
guvernului revoluționar ungar, între care și pe cel
referitor la „uniunea” Transilvaniei. În cadrul
dezbaterilor programatice ale revoluției ungare
asupra aspectelor referitoare la Transilvania, acor-
darea drepturilor politice democratice pentru
românii majoritari din Transilvania era respinsă
categoric de liderul revoluției, Kossuth Lajos, prin
deviza „Nu, nu, niciodată” („Nem, nem, soha”),
care exprima conștiința faptului că românii din
Transilvania reprezintă factorul politic majoritar,
decisiv al acesteia și nu vor putea accepta uni-
unea. Această deviză ungară s-a perpetuat până în
epoca contemporană, în problemele politice acute
ale Transilvaniei.

Revoluția maghiară de la 1848–1849 a fost
înfrântă prin intervenția armată a Rusiei țariste și
capitularea de la Șiria (13 august 1849). Se res-
taura încadrarea Ungariei în Imperiul habsburgic,
menținându-se statutul Transilvaniei. Toate rapor-
turile teritoriale mai vechi sau mai noi ale impe-
riului se adaptează proclamării dualismului
austro-ungar din 1867.

Era firesc ca românii din Transilvania să res-
pingă ferm uniunea, adică anexarea ei la Ungaria.
Protestul lor s-a manifestat la prima adunare de la
Blaj, din Duminica Tomii (18/30 aprilie) și în mod
solemn la istorica adunare de pe Câmpia
Libertății. Marea cuvântare a lui Simion Bărnuțiu
începea cu cuvintele: „Fraților! Uniunea bate la
ușă. Ce-i de făcut?” În cele 16 puncte ale
Petițiunii naționale, adoptate atunci, se cerea
amânarea discutării în Dieta Transilvaniei a pro-
blemei „uniunii” până la convocarea unei adunări
în care românii să fie reprezentați proporțional.
Cu toate acestea, Dieta de la Cluj a votat „uni-
unea” la 18/30 mai, iar Împăratul a sancționat-o
la 29 mai/10 iunie 1848. Aceste limite ale
revoluției de la 1848–1849 din Ungaria și Transil-
vania au condus la separarea revoluției române de
cea ungară, soldată cu un tragic război civil, care
a contribuit la căderea revoluției.

Problemele teritoriale reapar cu prilejul răz -
boiului Crimeii (1854–1856), la sfârșitul căruia
sudul Basarabiei (județele Cahul, Bolgrad, Ismail)
revine în componența Moldovei.

Unirea Principatelor din 1859 a comportat,
desigur, și o importantă componentă teritorială,
neputându-se limita la o simplă alăturare adminis-
trativă a celor două Principate. Îndeosebi refor -
mele structurale din epoca lui Alexandru Ioan
Cuza și dezvoltarea generală după 1866 au
accelerat evoluția de ansamblu a României
moderne.

La rândul său, cucerirea Independenței prin
războiul din 1877–1878 a eliberat țara de ultimele
condiționări politice externe, a permis intrarea
României în sfera largă a relațiilor internaționale.
Din punct de vedere teritorial, anul 1878 a marcat
reîntoarcerea sudului Basarabiei în componența
Rusiei țariste, concepută de aceasta prin raporta-
rea ei compensatorie la trecerea Dobrogei în
componența României. 

Următoarea modificare teritorială a României
a avut loc la sfârșitul celui de al doilea război bal-
canic, în august 1913, prin Pacea de la București,
prin care sudul Dobrogei (Cadrilaterul) intra în
componența României.

Pregătirile pentru declanșarea Primului Răz-
boi Mondial se intensificau. Acesta a izbucnit în
vara anului 1914. România a rămas în neutrali tate
până în august 1916. Un război de asemenea
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amploare viza desigur cuceriri teritoriale,
unificări și alte modificări, pe care le efectueză în
mare parte.

Intrarea României în război a fost impusă de
Puterile Antantei, prin cele două convenții, cea
politică și cea militară, care promiteau României
realizarea revendicărilor sale teritoriale în vederea
eliberării românilor din Imperiul habsburgic. Pro-
misiunile depășeau limitele unor asemenea spații,
de exemplu, cele privind atribuirea întregului
Banat. 

Desfășurarea operațiunilor militare și a eve -
nimentelor politice după intrarea României în
război sunt cunoscute. Ele au fost nefaste, total
nefavorabile României, soldându-se cu ocuparea
militară a celei mai mari părți a teritoriului,
inclusiv  a capitalei de către Germania și aliații
săi, cu tragedia Marelui Refugiu Românesc din
Moldova, în care a răsărit speranța de la
Mărășești în august 1917. 

Într-o situație politico-militară a României atât
de complexă și dificilă, a avut loc evenimentul
istoric de importanță majoră al Unirii Basarabiei
cu România, la 27 martie 1918 (stil vechi), a
cărei însemnătate teritorială era primordială.

Pacea impusă României de Germania la
București, în mai 1918, conținea clauze politice,
teritoriale și economice dintre cele mai grele (pri-
vind modificarea spre interior a frontierei de pe
Carpați, ocuparea Dobrogei, accesul la Marea
Neagră, despăgubirile). 

Sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii
octombrie 1918 marcau trecerea la faza finală a
războiului, prin capitulările succesive respective.

Desprinderea teritoriilor românești de sub
ocupația statelor oprimatoare era inevitabilă. Ea
nu putea avea alt obiectiv decât acela al reunirii
cu țara. La 28 noiembrie 1918 a fost proclamată,
la Cernăuți, unirea Bucovinei cu România.
MAREA  UNIRE a culminat în ziua istorică de
1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, prin Unirea
Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Sătmarului și
Maramureșului cu România. Privind des -
fășurarea evenimentelor peste timpuri, era firesc
ca ziua de 1 Decembrie să devină Ziua
Națională a României. Rezoluția Unirii de la
Alba Iulia includea întregul Banat în clauzele
sale teritoriale.

Conferința de Pace de la Paris, din 1919–1920,
a marcat încheierea Tratatelor de Pace dintre
Puterile Aliate și Asociate cu Germania, Austria,
Bulgaria, Ungaria și Turcia. România făcea parte
din grupul Puterilor Asociate și a constituit subiect
de reglementare în trei dintre cele cinci Tratate de
Pace (cu Austria, Ungaria și Bulgaria), privitoare
la consacrarea unirii Bucovinei, Transilvaniei și
Banatului. Tratatul de la Paris, privind Basarabia,
din 28 octombrie 1920, a fost semnat de România,
Franța, Anglia, Italia și Japonia.

În perioada martie-august 1919, în Ungaria a
fost instaurat regimul comunist al „Republicii
Ungare a Sfaturilor”, care s-a exercitat și asupra
părții Transilvaniei de dincolo de liniile
demarcaționale, în zone românești. Ungaria
comunistă a atacat România, determinând războ-
iul româno-ungar din 1919, pentru eliberarea teri-
torială a Transilvaniei.

Problema teritorială a Banatului întreg, ajunsă
în atenția Conferinței de Pace, a fost marcată de
poziția rigidă, intransigentă a lui I.I.C. Brătianu,
care nu putea fi acceptată de noul stat sârbo-
croato-sloven, deoarece ea prevedea frontiera pe
linia Dunării, situând Belgradul pe linia frontierei
sârbo-române. Brătianu și-a dat demisia, iar
situația creată a favorizat afirmarea în cauză a
adversarului său politic, Take Ionescu, care a
înțeles-o în mod realist și abil. Conferința de Pace
a transferat problema unei comisii mixte româno-
sârbe ce urma să traseze noua frontieră pe teren;
operațiunea s-a prelungit până prin anul 1925.

În anii 1919–1920 au fost marcate în teren
noile frontiere cu Austria și Ungaria, din
Bucovina și din vestul Transilvaniei, menținân -
du-se cea cu Bulgaria, din Cadrilater. Apariția pe
harta politică europeană a noilor state, Polonia și
Cehoslovacia, a determinat stabilirea conformă a
frontierelor nordice ale României. În această parte
se afla și zona din nordul Maramureșului istoric,
din dreapta Tisei, ținutul istoric românesc al
Apselor și Bisericii Albe, care a rămas în afara
frontierelor României (astăzi, în Ucraina subcar-
patică). 

Rezultatele de ansamblu ale Primului Război
Mondial privitoare la noile frontiere ale Româ-
niei, ca stat național unitar, suveran, au conferit
Statului Român poziția corespunzătoare în dreptul
internațional și în relațiile internaționale.
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Perioada postbelică a fost marcată de politica
revizionistă a Ungariei, URSS-lui și Bulgariei față
de România, în problemele teritoriale respective.
Ascensiunea Germaniei naziste și slăbirea
alianțelor cu statele democratice occidentale au
permis sfâșierea teritorială a României în anul
1940, prin Notele ultimative sovietice din 26–28
iunie, în urma cărora Basarabia și nordul Bucovi-
nei au fost anexate de URSS; „Arbitrajul” (Dicta-
tul) de la Viena – impus României, la 30 august
1940, de către Germania nazistă și Italia fascistă –
a însemnat cedarea nordului Transilvaniei către
Ungaria; Tratatul de frontieră româno-bulgar, din
7 septembrie 1940 de la Craiova, a retrocedat
Cadrilaterul Bulgariei.

Prin intrarea României în război, la 22 iunie
1941, Basarabia și nordul Bucovinei au reintrat în
componența României până în vara anului 1944,
când au trecut din nou sub regimul sovietic.

La finele celui de al Doilea Război Mondial și
prin Tratatul de Pace din 1947, România a recu-
perat numai partea Transilvaniei ocupată de
Ungaria.

Ca epilog al războiului, al perioadei postbelice
și al celei postcomuniste, Basarabia a fost inclusă

în URSS ca „Republica Sovietică Socialistă Auto-
nomă Moldovenească”, proclamându-și inde -
pendența în 1991, devenind Republica Moldova,
al doilea stat românesc pe harta Europei. După
destrămarea și dispariția URSS-ului, sudul Basa-
rabiei (fostele trei județe, arondate în Regiunea
Odessa) și nordul Bucovinei (Regiunea Cernăuți)
au fost încadrate ca părți ale Republicii Ucraina.

Noile realități politice ale Uniunii Europene și
ale Pactului NATO, încadrarea României ca
membru și aliat al acestora, situația Republicii
Moldova și a Ucrainei ca partenere sau asociate,
integritatea și deschiderea frontierelor, libera
circulație în majoritatea cazurilor au atenuat
asperitățile trecutului, influențând pozitiv apro -
pierea și colaborarea între state și popoare.

Evoluția multiseculară a structurii teritoriale
a României, cu părțile ei favorabile sau mai puțin
favorabile, este parte integrantă a istoriei Româ-
niei, a complexității acesteia.

Rezultatele ei au modelat înfățișarea materială
și spirituală a societății românești, conștientizate
prin situația actuală, de ansamblu, prin perspecti-
vele acesteia în cadrul lumii contemporane.
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Academia Română anunță cu profund regret
stingerea din viață a profesorului Grigore
Brâncuș, membru titular al Secției de filologie și
literatură a Academiei Române din 15 noiembrie
2011 (membru corespondent din 2006). Profe-
sorul Grigore Brâncuș, cel mai bun specialist
român în cer cetarea fondului lingvistic autohton,
și-a dedicat întreaga viață studiului din perspec-
tive multiple al limbii române. 

Grigore Brâncuș s-a născut la 20 martie 1929,
în Peştişani, judeţul Gorj. 

Studii liceale le-a urmat la Târgu Jiu, la Liceul
„Tudor Vladimirescu” (1940–1948), şi pe cele
universitare la Facultatea de Filologie
(1948–1953) din Bucureşti, unde, în 1968, a
obținut titlul de doctor în filologie, sub conduce-
rea acad. Al. Rosetti. În 1958–1959 şi 1965 a
urmat studii de speciali zare în Albania. A fost
cadru didactic la Facultatea de Litere a Universi-
tăţii din Bucureşti, din 1990 a fost conducător de
doctorat, iar din 1999 profesor consultant. A
fost şef al Catedrei de limba română a Facultă-
ţii de Litere (1972–1980, 1986–1996). În perioa-
da 1968–1969 a funcţionat ca lector de limba
română la universităţile din Amsterdam şi
Groningen (Olanda). În 1970–1972 a fost prode-
can al Facultăţii de Litere din cadrul Universită-
ţii din Bucureşti.

În 1965, Grigore Brâncuș a făcut anchete dia-
lectale în câteva sate de aromâni din Albania. Are
contribuţii ştiinţifice în istoria limbii române,
lingvistică balcanică şi filologie. 

Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în
numeroase lucrări, între care: Limba română con-
temporană. Morfologia verbului (1976), Vocabu-
larul autohton al limbii române (1983), Cercetări

asupra fondului traco-dac al limbii române
(1995, versiune albaneză în 2009), Gramatica
limbii române (1998, în colaborare), Concordanţe
lingvistice româno-albaneze (1999), Introducere
în istoria limbii române (2002), Morfologia limbii
române (2002), Istoria cuvintelor (ediţia a doua,
2004), Studii de istorie a limbii române (trei volu-
me, 2007, 2008, 2013), Expresia populară în
ciclul „La lilieci” de Marin Sorescu (2014).

A realizat ediţii critice: B.P. Hasdeu, Etymolo-
gicum Magnum Romaniae (trei volume,
1972–1976), B.P. Hasdeu, Istoria critică a româ-
nilor (1984, 2021), B.P. Hasdeu, Studii de lingvis-
tică şi filologie (două volume, 1988, 2012), Ion
Creangă, Opere (2014, în colaborare).

A făcut traduceri din limba albaneză: Migjeni,
Fructul oprit (1976).

A colaborat la Dicţionarul limbii române al
Academiei Române (1950–1952, 1960–2012, fără
întrerupere).

In memoriam

grigore Brâncuș (1929–2022)
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A fost membru în Comisia naţională de
evaluare şi promovare a cadrelor didactice uni-
versitare de pe lângă Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, membru în Comitetul Internaţional
de Tracologie, membru în comitetele de redacţie
ale unor reviste de lingvistică şi filologie
(„Revue roumaine de linguistique”, „Limba
română”, „Fonetică şi dialectologie”, „Studii şi
cercetări de onomastică”). 

A fost distins cu Premiul „Timotei Cipariu” al

Academiei Române (1976), cu Ordinul „Meritul

Cultural pentru Învăţământ” (2010); conferenţiar

emerit (1980), profesor emerit (2010).

Cercetător profund și excelent profesor, va

rămâne în amintirea tuturor, colegi, colaboratori și

studenți, pentru gândirea sa dreaptă și pentru

modul direct de a transmite ceea ce gândea.
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Membrii Secţiei de știinţe matematice aduc un
pios şi respectuos omagiu la ceasul despărţirii (10
martie 2022) de academicianul Radu Miron,
cercetător pasionat şi profesor eminent, care şi-a
dedicat întreaga viaţă studiului în domeniul
geometriei. Radu Miron a fost membru titular al
Aca demiei Române din 21 aprilie 1993 şi mem-
bru corespondent din 9 martie 1991. 

Radu Miron s-a nǎscut la 3 octombrie 1927, în
Codăeşti, județul Vaslui. A urmat Facultatea de
Matematică-Fizică a Universității din Iași. În
1957 a susținut teza „Geometrizarea sistemelor
mecanice neolonome”, devenind doctor în
matematică, iar în anul 1973 a primit titlul de doc-
tor docent în științe. 

Radu Miron a desfăşurat o bogată acti vitate
didactică. Încă din ultimii ani de studii (1950) a
devenit preparator și apoi asistent la Facultatea de
Matematică-Fizică a Universității din Iași (1956).
În 1963 a devenit conferențiar la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar din 1969 pro-
fesor titular. A fost decan al Facultății de
Matematică în perioada 1972–1976. În paralel, a
fost cercetător, cercetător principal și apoi șef de
sector la Institutul de Matematică „Octav Mayer”
din cadrul Filialei Iași a Academiei Române. A
fost visiting professor la universități din Canada,
Germania, Ungaria, Italia, Japonia și SUA. A par-
ticipat la congresele internaționale de matematică
de la Nisa (1970), Varșovia (1981) și Kyōto
(1990) şi a făcut parte din grupul de organizatori
al celui de al 5-lea Congres al Matematicienilor
Români (2003). 

Preocupările sale științifice au grupat șase
direcții principale: geometria diferențială, funda-
mentele geometriei, topologia algebrică, me ca -
nica teoretică și aplicații ale geometriilor lui Joseph
Louis Lagrange și William Rowan Hamilton în

fizica teoretică. Începând din 1975 a descoperit
geometriile lagrangiene, iar din 1987 geometriile
hamiltoniene. În anul 2007 a introdus conceptele
de mecanică finsleriană, lagrangiană și hamil -
toniană, a căror geometrizare a realizat-o integral.
A elaborat metode noi de investigare a fibratelor
vectoriale, pe care le-a aplicat la studiul modelelor
geometrice în fizica teoretică. O consecință a fost
descoperirea unor domenii noi de cert interes
științific și aplicativ: geometriile Lagrange și
Hamilton de ordin superior, spațiile Finsler și Car-
tan de ordin superior. Noțiunea de conexiune
neliniară, introdusă în premieră în aceste
geometrii, i-a permis rezolvarea unei probleme
celebre formulate acum peste o sută de ani de
Luigi Bianchi: prelungirea de ordinul k mai mare
decât 1 a structurilor riemanniene. Acestea au
făcut obiectul a zece monografii, redactate singur
sau în colaborare și publicate în edituri presti-
gioase din SUA, Singapore, Germania, Olanda,

Radu Miron (1927–2022)
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Canada și România. Numeroase noțiuni și rezul-
tate îi poartă numele: „repere Miron”, „ecuații
fundamentale ale reperelor Miron”, „conexiuni
Miron” (denumiri specificate în celebra carte a lui
Makoto Matsumoto: The Foundations of Finsler
Geometry, 1986). Alte concepte definite de Radu
Miron au fost: „geometrie Lagrange”, „geometrie
Hamilton”, „energii de ordin superior”, „meca -
nica Lagrange”, „mecanica Hamilton”,
„configurație Myller” etc., sunt utilizate de
specialiști în mod curent. 

Rezultatele cercetărilor sale se găsesc în peste
200 de lucrări ştiinţifice. Un număr impresionant
dintre acestea (peste 20) sunt cărți, monografii și
tratate scrise singur sau în colaborare și apărute în
prestigioase publicații din lume (Kluwer-
Springer, Editura Academiei Române ș.a.). Dintre
cărțile sale se pot menționa: Configurații Myller
(1966, distinsă cu Premiul „Gh. Țițeica” al Aca -
demiei Române); Geometria analitică și
diferențială (2 vol. 1968, 1969, în colab.); Funda-
mentele aritmeticii și geometriei (1968, în colab.
cu prof. Dan Brânzei; ed. în engleză Backgrounds
of Arithmetic and Geometry, Singapore, 1995);
Topologie algebrică (1974, în colab.); Fibrate
vectoriale. Spații Lagrange. Aplicații în relativi-
tate (1987, în colab.); The Geometry of Lagrange
Spaces. Theory and Applications (1994, în
colab.); The Geometry of Higher-Order Lagrange
Spaces. Applications to Mechanica and Physics
(1997); The Geometry of Higher-Order Finsler
Spaces (1998); The Geometry of Hamilton and
Lagrange Spaces (2001, în colab.); The Geometry
of Higher-Order Hamilton Spaces. Application to
the Hamiltonian Mechanics (2003); Finsler-
Lagrange Geometry. Applications to Dynamical
Systems (2007, în colab.); Lagrangian and

Hamiltonian Geometries. Applications to Analy -
tical Mechanics (2011) ș.a. 

Sub conducerea sa științifică, la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, au obținut doc-
toratul în matematică 25 de matematicieni români
și zece matematicieni din Japonia. Radu Miron a
fost fondatorul Seminarului Național de Geome-
trie Finsler și Lagrange (1980); fondator și primul
președinte al Societății Balcanice a Geometrilor
(1995); membru în societățile Institute of Basic
Researches (SUA), Tensor (Japonia), Mathemati-
cal Society (SUA), Finsler Geometry (Japonia)
ș.a.; membru de onoare al Academiei de Științe a
Republicii Moldova; doctor honoris causa al
Universității din Tiraspol cu sediul la Chișinău;
doctor honoris causa al Universităților din Bacău,
Brașov, Constanța, Craiova, Galați și Oradea. A
fost distins de Consiliul Național al Cercetării
Științifice din Învățământul Superior cu Premiul
„Opera Omnia” (2004). A susţinut o intensǎ acti -
vitate editorială, fiind membru în conducerea
revistelor „Tensor” (Japonia), „Algebras, Groups
and Geometries” (SUA), „Journal of the Egyptian
Mathematical Society” (Egipt), „Progress in
Mathematics” (India). La 24 aprilie 1996 a
susţinut discursul de recepţie în Academia
Română, intitulat „Contribuţii româneşti la
fundamentarea şi dezvoltarea din punct de vedere
teoretic şi aplicativ a geometriilor de ordin supe -
rior”. Radu Miron a fost un excepţional profe-
sionist, care s-a impus ca un reputat specialist în
domeniile sale de cercetare şi s-a bucurat de
recunoaştere internaţionalǎ. Dispariția sa este o
grea pierdere pentru comunitatea ştiinţificǎ
matematicǎ şi pentru Academia Română. Îi vom
pǎstra o vie amintire.
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Academia Română anunță cu profundă tristețe
stingerea din viață a artistului plastic Viorel
Mărginean, membru de onoare al Academiei
Române.

Viorel Mărginean s-a născut la 12 decembrie
1933, în Cenade, judeţul Alba. A urmat Şcoala
medie de arte plastice din Cluj (1948–1953) şi
Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”
din Bucureşti (1953–1959). A avut burse de studiu
acordate de Departamentul de Stat al SUA (1970,
1984) şi de Italia (1982). A ocupat diferite funcţii:
membru în Biroul Executiv al Uniunii Artiştilor
Plastici din România (1973), secretar
(1975–1976) şi vicepreşedinte al Uniunii Artişti-
lor Plastici din România (1978–1989), director
general al Muzeului Naţional de Artă al României
din Bucureşti (1993–1995), ministru al Culturii
(1995–1996). 

Între anii 1957 şi 2007, Viorel Mărginean a
participat la toate expoziţiile regionale, bienale,
republicane de desen şi de gravură, anuale de pic-
tură şi de sculptură, precum şi la expoziţii de grup
din ţară şi din străinătate. A expus în ţară, la Sala
Dalles din Bucureşti (1970), Galeria Orizont din
Bucureşti (1975), Galeria Uniunii Artiştilor Plas-
tici din Cluj-Napoca (1978), la Alba Iulia (1983),
la Cluj-Napoca, Târgu Mureş şi Timişoara (1984),
Muzeul de Artă din Tulcea (1994), la Palatul Cul-
turii din Iaşi, Muzeul Bruckenthal din Sibiu
(1995), la Muzeul de Artă din Craiova (1996), la
Muzeul Naţional de Artă al României (2003) etc.
În străinătate, a expus la Galeria „Hartmann” din
New York (1970), Galeria „Bausback” din
Mannheim (1979), Galeria „Palatul Palffy” din
Viena (1980), Galeria Uniunii Artiştilor Plastici
din Sofia (1982), Galeria „Kutscha” din Salzburg

(1988), la Palatul UNESCO din Paris (1992,
2006), la Accademia di Romania din Roma şi la
Centrul Cultural din Viena (1993), la Institutul
Român de Cultură din Madrid (1996), la Parla-
mentul European în Bruxelles (2006) etc.

Viorel Mărginean a fost membru al Uniunii
Artiştilor Plastici din România (1962), membru al
Academiei Europene de Ştiinţe, Arte şi Litere din
Paris (1981), membru al Academiei Naţionale de
Artă Modernă din Roma (1999).

A fost distins cu „Meritul Cultural”, clasa IV
(1968) şi clasa II (1979), Marele Premiu şi Di -
ploma de Onoare la Trienala Internaţională de Cul-
tură de la Sofia (1979), Marele Premiu al Uniunii
Artiştilor Plastici pentru întreaga activitate (1984),
Premiul „Ion Andreescu” al Academiei Române
(2004). A fost decorat cu Ordinul Naţional „Servi-
ciul Credincios” în grad de Cavaler (2003) şi cu
Ordinul „Stella della Solidarita Italiana” (2005).

Viorel Mărginean (1933–2022)
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Martie

4 martie: Sala „Theodor Pallady” a Biblio -
tecii Academiei Române a găzduit expoziția
„Albrecht Dürer. Gravura germană în secolul al
XVI-lea”. Evenimentul a fost prezentat de acad.
Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Aca -
demiei Române și președinte al Secției de arte,
arhitectură și audiovizual. La vernisaj au luat
cuvântul prof. ing. Nicolae Noica, directorul
general al Bibliotecii Academiei Române, și
Cătălina Macovei, curatoarea expoziției.
Expoziția a adus pe simeză întreaga colecție de
lucrări semnate Albrecht Dürer deținută de Cabi-
netul de stampe al Bibliotecii Academiei Române.
Au fost expuse 67 de gravuri pe metal și în lemn
realizate de renumitul pictor și gravor german, cel
care a contribuit în mod decisiv la impunerea gra-
vurii ca artă. Alături de acestea au fost expuse zeci
de alte gravuri, opere aparținând discipolilor sau
rivalilor săi artistici: Lucas Cranach, Hans
Burgmair, Georg Pencz, Hans Sebald Beham. În
total, peste 150 de gravuri care redau atmosfera
lumii germane de la sfârșitul secolului al XV-lea
și primele decenii din secolul al XVI-lea, măci -
nată de frământări politice și religioase, și
demonstrează puternica conectare la realitate a
artiștilor plastici din epocă. 

4 martie: Secţia de știinţe geonomice a Aca-
demiei Române, prin Comisia pentru Reducerea
Efectelor Dezastrelor Naturale, Institutul de Geo-
grafie – în colaborare cu Inspectoratul General
pentru Situații de Urgenţă, Ministerul Afacerilor
Interne şi cu Institutul Național de Cercetare-Dez-
voltare pentru Fizica Pământului – au organizat
sesiunea de comunicări științifice și dezbateri
„Evaluarea integrată a riscurilor naturale din
România – 45 de ani de la cutremurul din 4 mar-
tie 1977. Dezbatere asupra proiectului Strategiei
Naționale privind Reducerea Riscului de Dezas-
tre”. Evenimentul s-a desfășurat în Aula Acade-
miei Române (fizic și online). Sesiunea a fost
moderată de acad. Dan Bălteanu, dr. Constantin

Ionescu, prof. Radu Văcăreanu, col. Francisc
Senzaconi. Au susținut alocuțiuni: 

– acad. Dan Bălteanu, Institutul de Geografie
al Academiei Române, Considerații introductive; 

– dr. Constantin Ionescu, prof. Mircea Radu-
lian, membru corespondent al Academiei Româ-
ne, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizica Pământului, Seismicitatea Româ-
niei. Lecţiile trecutului; 

– col. Bogdan Grigore, lt. col. Victor Graure,
col. Francisc Senzaconi, Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență, Conștientizarea,
informarea și pregătirea populației – necesitate și
provocări în reducerea riscului de dezastre; 

– Matei Sumbasacu, Alberto Groșescu,
RE:RISE, ONG ARCEN, Vulnerabilitatea zonei
centrale a Municipiului București – comunitate,
clădiri, accesibilitate; 

– Zuzana Stanton-Geddes, senior expert,
World Bank, Presentation of the proposed
National Disaster Risk Reduction Strategy draft
(online).

Dezbatere asupra proiectului Strategiei
Naționale privind Reducerea Riscului de
Dezastre, instituții participante: Ministerul Lucră-
rilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Minis-
terul Educației, Ministerul Cercetării, Inovării şi
Digitalizării, Ministerul Mediului, Apelor și Pădu-
rilor, Ministerul Culturii, Institutul Național al
Patrimoniului, Administrația Națională de Meteo-
rologie, Administrația Națională Apele Române,
Institutul de Hidrologie și Gospodărire a Apelor,
Agenția Spațială Română, Centrul Național de
Cartografie, Universitatea Tehnică de Construcții
București, Universitatea București, Universitatea
„Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Universitatea
„Al.I. Cuza”, Iași, Institutul Naţional de Cerce -
tare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi
Dezvol tare Teritorială Durabilă „URBANIN-
CERC”, Insti tutul Național de Statistică, ONG
ARCEN – Asociația Română pentru Cultură,
Educație și Normalitate, ONG RE:RISE – Asocia-
ţia pentru Reducerea Riscului Seismic. 

10 martie: Acad. Ioan Dumitrache, secretarul
general al Academiei Române, a primit vizita
delegației Uniunii Consulilor Onorifici din Româ-
nia (UCOR). Delegația a fost condusă de Andreas
Huber, președinte UCOR și consul onorific al
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Austriei la Sibiu. În cadrul întâlnirii, acad. Ioan
Dumitrache a prezentat oaspeților misiunea Aca-
demiei Române și activitățile pe care aceasta le
desfășoară. Cei 16 membri ai delegației au bene-
ficiat de un tur ghidat la sediul Academiei
Române și au vizitat expoziția „Albrecht Dürer.
Gravura germană din secolul al XVI-lea”, organi-
zată la Biblioteca Academiei Române.

16 martie: O delegație a Prezidiului Acade-
miei Române s-a întâlnit la sediul Academiei cu
delegația Ministerului Cercetării, Inovării și Digi-
talizării. La reuniune au participat acad. Ioan-
Aurel Pop, președintele Academiei Române, acad.
Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Acade-
miei Române, acad. Ioan Dumitrache, secretarul
general al Academiei, acad. Maya Simionescu,
președintele Secției de științe biologice, acad.
Nicolae Panin, președintele Secției de științe
geonomice, și acad. Florin G. Filip, președintele
Secției de știința și tehnologia informației din
cadrul Academiei Române. Ministerul a fost
reprezentat de Marcel Ioan Boloș, ministrul Cer-
cetării, Inovării și Digitalizării, Tudor Prisecaru și
Alexandru Andrei, secretari de stat. Discuțiile
s-au axat pe problematicile esențiale din domeniul
cercetării-dezvoltării, cu accent pe promovarea
unui ecosistem de #CDI competitiv și pe întocmi-
rea unui inventar al provocărilor din domeniu.

25–26 martie: Biblioteca Academiei Româ-
ne a găzduit sesiunea internațională omagială
dedi cată prof. univ. dr. Basarab Nicolescu,
membru de onoare al Academiei Române, la
împlinirea vârstei de 80 de ani. Manifestarea s-a
desfășurat în două părți: prima parte în format
hibrid în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu”
al Bibliotecii Academiei Române, la 25 martie
2022, și în format exclusiv online la 26 martie
2022. Prima zi a sesiunii s-a constituit într-o
Laudatio și a fost deschisă printr-un cuvânt al
acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei
Române. Au urmat discursul omagial rostit de
prof. univ. dr. Emil Constantinescu (pre ședintele
României între anii 1996–2000) și alocuțiunea
acad. Mircea Dumitru, președintele Secției de
filosofie, teologie, psihologie și pedagogie din
Academia Română. În cadrul sesiunii omagiale,
moderată de dr. Magda Stavinschi, a fost pre-

zentat filmul „Basarab Nicolescu – omul cos-
modern”, realizat de Anca Filoteanu, și a fost
lansat volumul omagial cu același titlu. A doua
parte a sesiunii omagiale, intitulată In honorem,
a cuprins 13 lucrări științifice circumscrise
domeniului pluri-, inter- și transdisciplinarității
și au fost abordate teme, precum educația, lim-
bajul, etica, conștiința, spiritualitatea, transisto-
ria. Evenimentul a fost organizat în parteneriat
de Academia Română, Institutul de Studii
Transdisciplinare în Știință, Spiritualitate,
Societate – IT4S, Centrul Internațional de
Cercetări și Studii Transdisciplinare – CIRET,
Academia de Studii Transdisciplinare – ATLAS
din Texas, SUA şi de comitetul de organizare al
celui de-al treilea Congres mondial de transdis-
ciplinaritate din Mexic.

Membru de onoare al Academiei Române din
anul 2001, în cadrul Secției de filosofie, teologie,
psihologie și pedagogie, prof. Basarab Nicolescu
a dedicat decenii întregi transdisciplinarităţii; este
fondatorul Centrului Internațional de Cercetări și
Studii Transdisciplinare – CIRET şi un susținător
al reconcilierii transdisciplinare între științele
exacte și științele umaniste. În 2021 a fost nomi-
nalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace. 

29 martie: Amfiteatrul „Ion Heliade Rădu-
lescu” al Bibliotecii Academiei Române a găzduit
lansarea volumului Stalin și poporul rus...
Democrație și dictatură în România contempo -
rană al istoricului Gheorghe Onișoru. Evenimen-
tul, organizat de Institutul Național pentru Studiul
Totalitarismului al Academiei Române în partene-
riat cu Biblioteca Academiei Române, a fost pre-
zentat de acad. Victor Spinei, vicepreședinte al
Academiei Române și președintele Secției de
științe istorice și arheologie, și de acad. Răzvan
Theodorescu, vicepreședinte al Academiei
Române și președintele Secției de arte, arhitectură
și audiovizual. Au luat cuvântul prof. ing. Nicolae
Noica, directorul general al Bibliotecii Academiei
Ro mâne, prof. univ. Gheorghe Onișoru, dr. Vasile
Buga, coordonator al Centrului de Studii Ruse şi
Sovietice „Acad. Florin Constantiniu” din cadrul
Institutului Național pentru Studiul Tota li -
tarismului, și cercetătorii dr. Florian Banu, dr.
Constantin Buchet, dr. Dan Cătănuș, dr. Florin-
Răzvan Mihai.
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30–31 martie: Academia Română, Secția de
științe chimice, împreună cu Institutul de Chimie
Fizică „Ilie Murgulescu” al Academiei Române
au organizat simpozionul „120 de ani de la
nașterea academicianului Ilie Murgulescu”, care
s-a desfășurat în două sesiuni. În cadrul primei
sesiuni a fost evocată personalitatea academicia-
nului Ilie Murgulescu și au luat cuvântul: 

– acad. Bogdan Simionescu, vicepreședinte al
Academiei Române; 

– acad. Marius Andruh, președintele Secției de
științe chimice; 

– dr. Niculae I. Ionescu, membru de onoare al
Academiei Române, Academicianul Ilie Murgu-
lescu – omul și opera; 

– profesor emerit dr. Ioana Demetrescu, Facul-
tatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor,
Universitatea Politehnica din București, Academi-
cian I.G. Murgulescu, profesor, cer cetător și un
om de excepție;

– acad. Maria Zaharescu, Academicianul Ilie
Murgulescu și primele cercetări în domeniul
compușilor oxidici în Institutul de Chimie Fizică; 

– prof. dr. Claude Nicolau, membru de onoare
din străinătate al Academiei Române, Ilie G.
Murgulescu, dascăl incomparabil; 

– dr. Speranța Tănăsescu, Institutul de Chimie
Fizică „Ilie Murgulescu” al Academiei Române,
Profesor Ilie Murgulescu, mentor și model profe-
sional; 

– dr. Nicolae Totir, Institutul de Chimie Fizică
„Ilie Murgulescu” al Academiei Române, Profe-
sorul Ilie Murgulescu – Părintele Școlii de Chimie
Fizică din România; 

– dr. Dan-Florin Anghel, Institutul de Chimie
Fizică „Ilie Murgulescu” al Academiei Române,

Academicianul Ilie Murgulescu – Întemeietorul
Laboratorului Chimia Coloizilor din Institutul de
Chimie Fizică al Academiei Române; 

– dr. Vlad Tudor Popa, Institutul de Chimie
Fizică „Ilie Murgulescu” al Academiei Române
Profesorul Ilie Murgulescu – amintiri din cea
de-a doua sferă de coordinație.

Partea a doua a simpozionului a fost dedicată
direcțiilor actuale de cercetare ale Institutului de
Chimie Fizică „Ilie Murgulescu”.

Aprilie

4 aprilie: Academia Română a celebrat
156 ani de la fondare printr-o Adunare generală
festivă. Manifestarea s-a desfășurat în Aula
Academiei Române și a fost deschisă de acad.
Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.
A urmat un grupaj de filme documentare despre
principalele momente din istoria de peste un veac
și jumătate a Academiei Române.

13 aprilie: Sala „Theodor Pallady” a Biblio -
tecii Academiei Române a găzduit expoziția „Ion
Heliade-Rădulescu – 220 de ani de la naștere”,
organizată în parteneriat cu Muzeul Național al
Literaturii Române. Au luat cuvântul acad.
Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Acade-
miei Române, prof. ing. Nicolae Noica, directorul
general al Bibliotecii Academiei Române, prof.
univ. Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național
al Literaturii Române, și Gabriela Dumitrescu,
curatorul expoziției.
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DINcoLo DE STRUcTURALISM.
ScRISoRI cĂTRE EUgENIU coŞERIU
ŞI ISToRIA LINgVISTIcII  îN SEcoLUL AL

XX-LEA
corespondenţa Marius Sala – Eugeniu coşeriu

Ediţie îngrijită de Jonannes KABATEK
cristina BLEoRŢU

Publicarea corespondenţei dintre Marius Sala
şi  Eugeniu Coşeriu se înscrie în demersul Cate-
drei de iberoromanistică a Universităţii din Zürich
de prezentare în cadrul proiectului „Dincolo de
structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi
istoria lingvisticii în secolul al XX-lea” a scriso-
rilor trimise şi primite de lingvistul român.

Textele sunt reproduse fidel, pornind de la
scrisorile originale. Se observă două etape de
corespondenţă între Coşeriu şi Sala: mai întâi,
când Eugeniu Coşeriu îşi asumase deja condu -
cerea Catedrei de lingvistică de la Universitatea
din Montevideo şi a Institutului de Cercetări afi -
liat acesteia, iar Marius Sala era doar un tânăr
cercetător, care lucra cu Rosetti şi Iordan, dornic
de a citi mai multe cărţi de dialectologie şi de a
învăţa spaniola de la sefardiţii din Bucureşti;
apoi, când cei doi se ajută reciproc prin schimb de
opere, studenţi şi idei, din România şi Uruguay.

ATLASUL LINgVISTIc RoMâN 
PE REgIUNI. 
MUNTENIA șI DoBRogEA
Volumul VI

Institutul de Lingvistică 
„Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti”

Volumul, consacrat verbului, încheie publi-
carea Atlasului lingvistic român pe regiuni.
Muntenia și Dobrogea. Acesta pune în evidență
complexitatea și particularitățile specifice flexiu-
nii verbale în graiurile din Muntenia și Dobrogea.
Materialul dialectal reprezentat pe hărţile lingvis-
tice din acest volum înfăţişează răspunsurile
înregistrate la „chestionarele speciale” cu care
s-a lucrat pe teren în perioada anilor 1970–1978.

Apariții la Editura Academiei
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gHID PENTRU AUToRI

Propunerile de articole se predau la redacţie în
format electronic (CD, stick) sau se trimit prin e-
mail, ca fişiere ataşate.

Sunt returnate autorilor propunerile de articole
care nu corespund indicaţiilor  din prezentul ghid,
care nu sunt culese cu toate semnele diacritice pen-
tru limba română sau franceză şi care nu sunt corect
scrise în limba română sau străină.

Sunt respinse propunerile de articole care au fost
publicate (parţial sau integral), care nu au conţinut
ştiinţific pertinent, elemente originale, resurse
biblio grafice relevante şi de actualitate. 

Consiliul editorial decide acceptarea sau respin-
gerea manuscrisului. Autorii sunt singurii respon -
sabili asupra opiniilor şi ideilor exprimate.

Manuscrisele nepublicate nu se înapoiază!
Din cauza volumului mare de lucru, nu se

primesc materiale dactilografiate sau scrise de mână
care necesită culegere.

Pentru a scurta timpul de pregătire editorială,
lucrările trebuie redactate, după cum urmează:

- Redactarea manuscriselor va respecta standar -
dele precizate de Dicţionarul explicativ al limbii
române – DEX (ediţia 2007, Editura Univers Enci-
clopedic sau http://dexonline.ro/), Dicţionarul
ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române –
DOOM (ediţia 2005, Editura Univers Enciclopedic),
Hotărârea Adunării generale a Acade miei Române
din 17.02.1993 privind revenirea la grafia cu „â„ şi
„sunt„ în grafia limbii române (www.acad.ro/ alte-
Info/pag_norme_orto.htm). 

- Cuvintele străine inserate în textul în limba ro -
mână se vor culege italic. 

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

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

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

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

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

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

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

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