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Academia Română
la 150 de ani de
la făurirea sa
Născută în urmă cu 150 de ani,
Academia Română avusese vocaţia
României unite încă înainte de a
exista această Românie. Proiectul
național s-a aflat la bazele Academiei
Române din secolul al XIX-lea, cînd
părinții săi fondatori au unificat
România sub aspect cultural, oferind
conducătorilor modelul unificării
politico-teritoriale. Astfel, la 1866,
cînd Locotenenţa Domnească
decidea crearea Societăţii Literare
Române şi-i numea pe cei dintîi
membri – 14 la număr – ai marelui
for academic, toţi aceşti fondatori
proveneau din provincii aflate sub
dominaţii străine: trei erau din
Transilvania propriu-zisă (George
Baritiu, Timotei Cipariu şi Gavril
Munteanu), doi din Banat (Andrei
Mocioni şi Vincenţiu Babeş), doi
din Maramureş (Iosif Hodoş şi
Alexandru Roman), doi din Bucovina
(Alexandru Hurmuzaki şi Ambrosiu
Dimitrovici), trei din Basarabia
(Alexandru Hasdeu, Constantin
Stamati şi Ioan Stăjescu), doi
din Vlahiile sud-dunărene (Ioan
Caragiani şi Dimitrie Cozacovici).
Abia în anul următor (1867) li s-au
alăturat acestora şi reprezentanţii
Moldovei unite la 1859 (Vasile
Alecsandri, Costache Negruzzi, V.
A. Urechea, Nicolae Ionescu) şi
ai Ţării Româneşti (Ion Heliade
Rădulescu, August Treboniu Laurian,
C. A. Rosetti, Ion C. Massimu, Titu
Maiorescu). Doi dintre „munteni”,
adică Laurian şi Maiorescu,
proveneau din Transilvania sau
din familii de origine transilvană.
Prin urmare, Academia Română
s-a întemeiat la 1866 cu forţele
intelectuale ale „celeilalte Românii”,
cea care era încă în aşteptare,
cea care urma să dea la 1918
dimensiunea adevărată a patriei. Se
împlinea astfel predicţia lui Mihail
Kogălniceanu – alt membru al
Academiei, originar, prin familie,
dintr-o provincie înstrăinată – de la
1843, cînd, la deschiderea cursului
de istorie naţională la Academia
Mihăileană, definea patria ca toată
acea întindere de loc pe care se
vorbeşte româneşte. Pînă la Marea
Unire, transilvănenii, bucovinenii şi
basarabenii şi-au dat măsura valorii
lor intelectuale, a capacităţii de
creaţie, a talentului organizatoric,
a vocaţiei europene. Astfel, istorici
precum Papiu-Ilarian, Eudoxiu
de Hurmuzaki, Vasile Maniu,
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Nicolae
Densusianu, Ioan Puşcariu, Ioan
Bogdan, Dimitre Onciul, Augustin
Bunea, Ioan Mihalyi de Apşa,
Ion Nistor, Ioan Lupaş, Alexandru
Lapedatu, Silviu Dragomir, Ioan
Ursu, folclorişti ca Simeon Florea
Marian, Enea Hodoş, botanişti ca
Florian Porcius, literaţi şi filologi
ca Iosif Vulcan, Sextil Puşcariu,
Ioan Bianu, Ioan Slavici, George
Coşbuc, Ovid Densusianu, Gheorghe
Bogdan-Duică, Octavian Goga,
medici ca Victor Babeş, teologi ca
Ioan Micu Moldovanu sau Andrei
Şaguna au intrat, oficial, sub cupola
înaltului for, înainte de 1918.

Acad. Ioan-Aurel POP
(continuare în pag. 18)
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INEDIT
Toți sîntem sortiți să ne întoarcem ...
Octavian Vuia către Petru Comarnescu

								
Sibiu, 14 nov. 1940
Iubite Domnule Comarnescu,

„LUCIAN BLAGA”, portret, tehnică mixtă
Radu-Anton MAIER, 2015

Roza vînturilor
Î: În 1926, anul cînd aveați prima expoziție la București, ați
semnat și scenografia piesei „Cruciada copiilor”, de Lucian Blaga.
Înțeleg, deci, că l-ați cunoscut îndeaproape pe Blaga!
R: Să nu-mi cereți să vă vorbesc de Blaga în cîteva minute. Mă
indispune tipul ăsta de amintiri despre oameni ca Lucian Blaga,
care au marcat generația noastră atît de adînc, de semnificativ în
cultura unei națiuni. Credeți că l-am cunoscut îndeaproape; nici nu
știu dacă l-am și cunoscut cu adevărat. N-am descifrat niciodată
tăcerea lui atît de grăitoare. Întîlnirea mea cu el a fost o fericire,
izvorîtă din conștiința că Blaga îmi aprecia arta. Atît și nimic mai
mult!... Ba da, o întîmplare care a avut loc puțin după ce ne-am
întîlnit prima oară. Era într-o după-amiază de august, cătră seară.
Mă aflam pe Feleac, la vreo 7 km de oraș, în marginea pădurii.
L-am văzut pe Blaga plimbîndu-se tăcut. Cînd m-a zărit, a venit spre
mine cu o surprinzătoare lumină în priviri. De dincolo de deal se
auzea doinind fluierul unui cioban. Era un sunet îndepărtat, adus
de vînt. Venea parcă din cer, ca și lumina aceea puțină a înserării.
,,Uite Tase, am senzația că pe aici, pe unde trecem noi, a trecut și
Burebista. Iarba asta, pe care o strivim noi sub picior, a strivit-o și
el acum 2000 de ani. Nu-i extraordinar că rădăcinile astea, codrul,
ciobanul doinind, dumbrava, dăinuie de 2000 de ani? Toată tradiția
noastră se consumă aici!” Cuvintele lui Blaga m-au urmărit de atunci
întreaga viață. Mă mai urmăresc și astăzi.
Anastasie Demian, din volumul Biografii posibile, editura
Eminescu, 1984, interviu realizat de Nicolae Florescu

Deși mă complac în atmosfera de cetate a Sibiului nu pot să uit
prieteniile ce mă leagă de București. Îndeosebi convorbirile avute împreună
mi-au deschis noi orizonturi și înțelegerea lucrurilor a devenit pentru mine
ușoară. Sper că ați scăpat teafăr din ultimele încercări geologice. Se vede
că toate lucrurile se întîmplă pe deasupra ori pe dedesubtul nostru, nimic
de la noi ori prin noi. E întristător, totuși nu pot să nu sper în timpuri
mai bune pentru destinul românesc.
Am găsit aici un cerc literar din care a făcut, altădată, și Cioran parte
și căruia astăzi dl. Papilian și Grigore Popa încearcă să-i dea viață. Se
pare că singura noastră armă a rămas literatura. Poate cea mai puternică
și, desigur, cea mai nobilă. Atmosfera de aici e foarte prielnică pentru
lucru intens. Singurătatea de aici și farmecul împrejurimilor îți dă elan și
imbold creator. Sper că vă vom putea satisface curiozitatea de a putea, în
fine, ceti ceva scris de mine. Săptămîna ce vine mă voi ocupa să redactez
un articol.
Mă gîndesc chiar să-mi public într-o broșură studiul pe care l-am scris
la Paris despre Blondel. Paradoxul este că e scris în franțuzește și va
apărea poate la Sibiu. Ce credeți despre acest plan al meu?
Regret că nu pot discuta cu D-voastră întrevederile politice de la
Berlin. Ele ar fi revelatorii. Sper că la începutul lunii decembrie voi fi la
București unde voi avea din nou plăcerea de a vă vedea. Încă nu mi-am
fixat linia de activitate în viitor, sper că voi putea vedea din nou Parisul
oricît de jalnic și întristător este.
Cu prietenie,
Octavian Vuia

Eveniment editorial

Convorbiri esențiale

VINTILĂ HORIA
Călătorie
la centrele
Pămîntului

Nicolae Florescu
în dialog cu
Victor Popescu

Pentru versiunea extrem de
dificilă a acestei masive cărți
(editura Art, 2015) pe care Vintilă
Horia o consacră centrelor cercetării
de vîrf ale planetei (căci nu avem de
a face cîtuși de puțin cu o simplă
operă de popularizare la nivel scăzut
de accesibilitate), traducătoarea,
Sanda Popescu Duma, a consultat,
desigur, o serie de specialiști dintre
cele mai variate domenii, cărora
nu uită să le aducă mulțumirile
cuvenite, îndeosebi lui Basarab
Nicolescu, reputatul promotor al
multidisciplinarității și prieten al
scriitorului.

Andrei IONESCU
(continuare în pag. 4)

LUCIAN BLAGA,
o dimensiune multilateral estimabilă
Acum vreo 60 de ani am avut
șansa de a-l portretiza pe Lucian
Blaga, un titan care în anii „dictaturii
întunericului” a rezistat temerar,
cu superioritatea inerentă geniului,
acelei forme de atac la care era
supusă integra intelectualitate de
vîrf.
Situat într-o agoră ancestrală
proprie, poetul-filosof a fost
susținut de o întreagă pleiadă de
nume ilustre, din care făceau parte
D. D. Roșca, Ion Negoițescu, Radu
Stanca, Ștefan-Aug. Doinaș, dar mai
ales de cunoscutul folclorist Ion
Mușlea, cu care se întreținea aproape
zilnic, rezultînd astfel o serie de
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intermezzo-uri foarte fructuoase
pentru ambii.
Pentru a-i menține un „tonus
vital” de consistență benefică,
interveneau și personalități din
domeniul medicinii, care-i rezervau
lui Blaga nu numai o atenție de
strictă specialitate, ci și una cu
caracter monden - un adevărat
suport împotriva unui eventual
„naufragiu social” - care, deseori,
părea a fi inevitabil. În acest context
îmi amintesc de familia Prof. Dr.
Daniello și, evident, de Prof. Juliu
Hațieganu, un nume care - nu
întîmplător! - stă pe frontispiciul
Universității de Medicină din Cluj.
Subsemnatul, pe vremea aceea
student al Institutului de Arte Plastice
„Ion Andreescu” din Cluj, am avut
șansa de a o cunoaște pe Doina
David (Manta), o ființă superbă,
cu proporții oricînd recomandabile,
dar rar atinse, cu simț al realității,
anatomie competitivă și scară
intelectuală.

(continuare în pag. 4)

Nicolae Florescu: Domnule
Victor Popescu, am citit acum un
an și ceva, în Lupta, le Combat,
care apare la Paris, un serial de
articole, de fapt una dintre cele mai
interesante priviri asupra personalității tatălui dv., Stelian Popescu.
V-aș propune să începem discuția
noastră, de aici. În primul rînd, cu
unele date biografice, pentru care
v-aș fi recunoscător, dacă le-ați
înfățișa cititorului din România.
Și anume, ce credeți că datorați
tatălui dv.?
Victor Popescu: Ca întotdeauna,
cînd mi se pun întrebări, oricare ar
fi ele – și din prezent și din trecut
– răspund cu greutate, pentru că
sînt un om destul de rezervat. Dar,
ceea ce aș putea răspunde totuși la
această întrebare, ar fi impresia că
ceea ce tatăl meu mi-a dăruit este
cumințenia.

(continuare în pag. 6)

Reflecții

Răul nostru cel de
toate zilele
Academia Română
la 150 de ani
Discursul
Acad. Ionel-Valentin VLAD,
Președintele
Academiei Române

(v. pag. 18,
secțiunea LA MAISON ROUMAINE)

În cursul vremurilor, preocuparea
omului pentru cei doi poli ai vieții
nu a încetat niciodată. Binele și răul,
iată ce a determinat existența, ceea
ce a constituit un fapt esențial, fără
de care nimic nu este imaginabil.
S-au scris tomuri nesfîrșite, s-au
formulat teorii filosofice, subiecte
de dezbateri niciodată definitive.
Pe bună dreptate, între aceste
două noțiuni gravitează viața, se
desfășoară, se caută explicații pentru
tot ceea ce se întîmplă. Curios, toate
formulările, teoriile, opiniile, deși
anunțau discuții asupra răului ca
fenomen singular, s-au ocupat pe
nesimțite, ca și cum s-ar fi temut să
aducă în actualitate prezența răului,
doar cu problema binelui, dar nu
legînd totdeauna binele de Binele
cel adevărat.

Radu-Anton MAIER

Lidia STĂNILOAE

(continuare în pag. 2)

(continuare în pag. 6)

München, mai 2016

Freiburg, im Br., 2016

2 Jurnalul literar

Idei, oameni, fapte
Memoriile
unui om liber
Îmi dau seama (scriu aceste rînduri
la începutul lui iunie 1986) că lucrul
cel mai greu de ajuns în secolul al XX
-lea este să poţi rămîne liber, să fii un
om liber, desfăcut de orice grupare, de
orice partid, de orice fel de mafie mai
mult sau mai puţin secretă. Mi-am dat
seama de această dificultate de cînd
eram foarte tînăr, însă pot spune că,
în afară de grupări literare şi artistice,
de Academii de acelaşi fel ţinînd de
mai multe ţări, am izbutit să rămîn
în afara oricărui fel de înregimentare,
deci în afara oricărui fel de sprijin
partinic. Tot ce am reuşit să realizez,
în mai mic sau în mai mare, a fost
opera teribilei mele înfruntări solitare
cu viaţa şi cu societatea. Îmi dau seama
cît e de greu pentru cei mai mulţi dintre
contemporanii mei să creadă că o astfel
de poziţie e posibilă.(Vintilă Horia,
Memoriile unui fost Săgetător, editura
Vremea, Bucureşti, 2015, p.207)

Ceea ce spune Vintilă Horia în memoriile
sale este valabil pentru toţi cei care se
încăpăţînează să rămînă liberi, pe cît e
omeneşte posibil, în orice caz să gîndească
lumea pe cont propriu, în afara ideologiilor
de orice fel. Bineînţeles că libertatea are un
preţ sau chiar mai multe, iar acest lucru se
vede în biografiile unor asemenea oameni,
intelectuali sau nu. Cel mai vizibil preţ este
neacceptarea şi, uneori, stigmatizarea venite
dinspre ideologiile aflate în opoziţie. S-a
întîmplat multor intelectuali care au rămas
fideli propriilor idei, propriului mod de a
gîndi şi de a simţi şi care, mai ales, au avut
curajul să se exprime pe sine, indiferent de
simpatiile sau antipatiile stîrnite.
Vintilă Horia credea în valorile şi principiile,
deprinse şi în familie, ce formau un complex
de calităţi, numite de el însuşi omenie. De
aceea tot ce era în afara omeniei trebuia
respins: violenţa, totalitarismele, intoleranţa,
extremismele.
Vintilă Horia îşi rememorează anii formării
urmărind astfel de nuclee de gîndire, adunînd
evenimentele din viaţa sa în jurul acestor
valori. Încheagă o linie de destin, cum
spune adesea, din nenumărate întîmplări
aparent banale, dar care îşi desfac mai tîrziu
semnificaţiile şi construiesc o viaţă. Îşi scrie
memoriile ca să înţeleagă, să justifice, să
descifreze sensurile spre care l-au condus
deciziile ferme, ezitările sau îndoielile.
Începute în 1985, într-un peisaj elveţian
ce îi evoca frumuseţea locurilor natale, atît
de iubite, paginile de amintiri vor continua în
1986 şi vor fi reluate în 1991, cu o perspectivă
nouă datorată schimbărilor politice din ţară.
Sînt aduşi la suprafaţă anii copilăriei, cu magia
lor, apoi formarea şi devenirea pînă în 1957,
cînd, deja în exil, Vintilă Horia se stabilise în
Spania şi se pregătea să dea romanul care l-a
făcut celebru, Dieu est né en exil. De alftel,
cînd se hotărăşte să-şi scrie amintirile în 1985,
primele legături le face cu premiul Goncourt,
atribuit în 1960 pentru carte, ca şi cum ar fi
vrut să închidă perioada într-un cerc, ca şi
cum semnificaţiile vieţii sale ar fi descris în
acest cerc o etapă bine definită.
Că nu-şi scrie memoriile fără să caute
un înţeles al destinului, o demonstrează tot
începutul textului, cînd îşi aminteşte că, pe
urmele unei previziuni astrologice, făcute de
prietenul său Raymond Abellio în privinţa
premiului Goncourt, a fost surprins să afle că,
deşi se considerase Săgetător pînă atunci, era,
de fapt, născut în zodia Capricornului, prilej
de alte reflecţii şi reinterpretări. Este conştient

însă că memoriile sînt importante şi pentru că
ele reprezintă mărturia unui scriitor despre o
epocă, despre nişte personaje, despre o situaţie
politică a unui timp, care poate interesa o
generaţie sau alta, tocmai fiindcă aparţine unui
scriitor. Cred că aşa este, pentru că, citind
memoriile şi articolele multora dintre scriitorii
interbelici, am observat că multe puncte de
vedere coincid în ceea ce priveşte soluţiile
politice, evoluţia istorică, portretizarea epocii,
chiar dacă vin de la autori cu opinii politice
diferite. Contează deci perspectiva unui creator
de literatură, pentru că, avînd percepţii mai fine
asupra realului, detectează mai uşor şi cu mai
mare precizie decît alţii mişcările posibile ale
unui moment, deşi, paradoxal, se poate înşela
foarte tare cînd îmbrăţişează o idee politică
în liniile ei de forţă.
O biografie bine scrisă, ca şi o viaţă bine
trăită, sînt un adevărat itinerar iniţiatic.(…)
…toate evenimentele din care sîntem făcuţi
oglindesc în acelaşi timp trecutul care le
determină şi viitorul din care se desfac într-un
singur fel, în acord perfect cu trecutul. Fiecare
eveniment în parte oglindeşte fără cusur tot
ceea ce vom fi, după cum microcosmosul e
o imagine perfectă a universului cel mare. E
de ajuns o corectă citire.
Pe această corectă citire îşi întemeiază
Vintilă Horia întreaga existenţă adăugînd
la descifrarea elementelor vizibile pe cele
invizibile, din care, spune, omul e cu adevărat
creat.
În copilărie începe totul şi nimic nu iese din
copilărie, mărturiseşte memorialistul în timp ce
uneşte firele formării sale de această perioadă
magică a vieţii, într-un coerent bildungsroman,
construit cu gîndul de a fi un fel de manual,
de îndrumar al devenirii spirituale.
Pune mare preţ pe întîlnirile semnificative
sau pe ceea ce numeşte, deseori, luări la
cunoştinţă, les prises de conscience, fiindcă
ele sînt nucleul desfăşurărilor ulterioare de
evenimente sau de evoluţie interioară.
Întîlnirea cu natura - natura liberă - este o
astfel de luare la cunoştinţă, pentru că scriitorul
este un senzitiv: un vizual şi un olfactiv. Un
Proust de la Dunăre.

Vintilă Horia, 1971

(sursa foto: arhiva familiei, pusă la dispoziție prin
amabilitatea doamnei Cristina Horia)

Apoi, întîlnirea cu Dumnezeu, cu spaima
de oameni, cu mîndria şi demnitatea, cu
prietenia, cu filoanele morale şi românismul,
toate descoperite în peregrinările copilăriei de
la Segarcea, locul naşterii, la Aldeşti, Bălţaţi
sau Basarabia, primul exil, cum numeşte
Vintilă Horia perioada de restrişte din acei
ani, cînd, din cauza Primului Război Mondial,
familia inginerului agronom Caftangioglu
(tatăl scriitorului) a luat drumul pribegiei.
Familia a fost un formator esenţial: Au fost
cu toţii (…)o seminţie românească din care-mi
trag cu siguranţă încăpăţînarea de a fi, în
faţa unor renunţări, a unor trădări şi a unor
minciuni în primul rînd autodistrugătoare, care
n-au fost niciodată ale mele, vreau să spun că
n-au ţinut niciodată de familia mea, în sensul
cel mai larg şi mai etic al cuvîntului. Pe astfel
de filoane morale un neam e posibil în istorie.
Descoperirea naturii libere şi a religiosului
reprezintă primul pas spre poezie. Avid
de explorări, copilul se impregnează de
poeticitatea din jurul său şi începe să viseze
şi să imagineze un teritoriu literar pe care,
mai tîrziu, poetul îl va stăpîni la un înalt nivel
expresiv. Legătura cu vegetalul şi cu metafizica
locurilor copilăriei este atît de intensă, încît tot
ce va întîlni peste ani, în exilul său îndelungat,
scriitorul va suporta comparaţia cu peisajele şi
spiritualitatea românească, precum şi nostalgia
permanent exprimată.
Românitatea devine un concept vital
pentru exilatul din biografia căruia nu lipsesc
totuşi călătoriile în multe locuri mirifice sau
autenticitatea trăirilor spirituale găsite la alte
popoare.
Tînărul Vintilă Horia îşi doreşte o carieră
literară, dar şi una diplomatică, pe urmele unui
scriitor - diplomat pe care îl admiră, Duiliu

Zamfirescu, de aceea urmează studii de Drept
şi Litere şi Filosofie, dar se declară nemulţumit
de calitatea învăţămîntului şi de posibilităţile
oferite de disciplinele studiate. Sistemele
educative sînt pretutindeni falimentare, prin
urmare se întoarce la literatură, îl descoperă
pe Eminescu şi literatura deşteptătoare
în contrast cu literatura adormitoare şi
conchide că rezistenţa poporului român, a
existenţei sale culturale se datorează literaturii
deşteptătoare şi scriitorilor: Noi am redevenit
un neam şi nimeni, niciodată, nu va trebui
să uite acest lucru – pentru că am avut
nişte poeţi demni de trecutul şi probabil şi
de viitorul nostru. Au fost Văcăreştii, Eliade
Rădulescu, Grigore Alexandrescu, marele
Alexandrescu, Nicolae Bălcescu, Costache
Negri, Kogălniceanu, Alecsandri, Ion Ghica,
Bolintineanu şi inegalabilul Eminescu cei
care au refăcut istoria Românilor şi au
transformat-o în lecţie vie.
Viul istoriei îl va afecta însă dramatic
începînd chiar cu anii premergători celui de-al
Doilea Război Mondial, cînd domnia lui Carol
al II-lea şi ascensiunea legionarismului au dat
naştere unor violenţe extreme, pe care Vintilă
Horia le-a resimţit ca pe lovituri grele date
omeniei, cum spunea adesea.
Conştientizarea dezvoltării enorme a
corupţiei şi a simulacrului de democraţie în
perioada interbelică a constituit pentru tînărul
intelectual o nouă luare la cunoştinţă plină de
semnificaţii, la fel cum a fost şi prima aventură
politică (participarea la manifestaţia împotriva
suspendării ziarului Calendarul condus de
Nichifor Crainic, omul pe care l-a admirat
poate cel mai mult dintre contemporanii
săi). Efervescenţa vieţii de student, dornic
de cunoaştere în cît mai multe direcţii,
participarea la viaţa culturală bucureşteană,
sub puternica impresie a personalităţilor
vremii, încercarea de a realiza ceva nou în
cultură prin fondarea revistei Meşterul Manole
şi desprinderea de Gîndirea începeau să se
completeze, din cauza situaţiei politice, cu
implicarea în prezentul tulburat şi brutal.
De acum datează articolele sale, incriminate
azi, din cuzistele Sfarmă- Piatră şi Porunca
Vremii, în care entuziasmul faţă de posibila
schimbare în bine a României îl determină
să scrie inflamat şi elogios despre Mussolini
sau Hitler. Bineînţeles, s-a convins destul
de repede că era un exces, un elan juvenil,
contaminat fiind de curentul de dreapta foarte
ofensiv al acelor ani. Sigur, Vintilă Horia a
rămas toată viaţa un om cu convingeri de
dreapta, dar nu extremist. Experienţele directe
l-au obligat să vadă o realitate „la faţa locului”
care nu l-a lăsat indiferent şi nici să se înşele
pînă la capăt. Era oricum un om de 22 de ani,
cam tot atît de tînăr ca şi Mihail Sebastian
la vremea cînd scria articole antisemite în
Cuvîntul lui Nae Ionescu. Iată ce spune Vintilă
Horia după ce asistă pe Ştirbei Vodă, chiar
în faţa sediului cuzist, la molestarea unui
bătrîn evreu: spaima de pe chipul lui, tăcerea,
nerezistenţa în faţa unui destin implacabil,
aspectul de victimă (…) m-au smuls pentru
totdeauna de pe locul provizoriu pe care
începusem să-l ocup, într-un prim elan de
adeziune politică. Face parte şi această scenă
din şirul de prises de conscience cu urmări
semnificative în parcursul scriitorului. La
fel se întîmplase în cazul tinerilor asasinaţi
din ordinul lui Carol şi în cazul bătăii celor
doi deputaţi în Parlament: distanţarea cu
amărăciune de politică şi de orice formă de
violenţă.
Anticomunist visceral, Vintilă Horia n-a
justificat nici extremismul legionarilor, nici
cruzimile dictaturii regale, în care a văzut
chiar explicaţiile pentru duritatea de mai tîrziu
a comunismului. M-am rugat pentru ruşi, scrie
Vintilă Horia şi impresionează prin spiritul
autentic creştin pe care îl dezvăluie. În pofida
acestor atitudini de respingere a răului din
orice parte ar fi venit, a avut de suferit din
cauza politicului de fiecare dată cînd s-a aflat
într-un moment important. Îşi vede împlinit
visul diplomaţiei, dar este rechemat de la post
din Italia în vremea dictaturii legionare, pleacă
din nou, dar e internat, împreună cu soţia,
într-un lagăr german după ce România întoarce
armele împotriva Germaniei hitleriste, revine
în lumea liberă, însă în 1946 află că în ţară
a fost condamnat la 25 de ani de închisoare
pentru crime de război de regimul comunist
proaspăt instaurat, obţine premiul Goncourt
în 1960, dar decide să-l refuze în urma
scandalului declanşat de Securitate.
Memoriile descriu cu toate acestea (la care
se adaugă sărăcia, nesiguranţa din primii ani
ai exilului în Italia, Austria, Franţa, Argentina
şi, în cele din urmă, Spania) un om nealterat
sufleteşte şi un intelectual preocupat permanent
de idei şi de scris. Bucuria de a trăi i-a rămas
intactă, prietenia a rămas şi ea la mare preţ,
ca şi iubirea. Dragostea de ţară şi dorul de
acasă intacte şi ele.
Un an la Assisi, după ieşirea din lagăr a
fost fericirea maximă pentru împătimitul de
natură, pace şi credinţă, mereu cu gîndul la
România, unde n-a mai reuşit să se întoarcă.

LUCIAN BLAGA,
o dimensiune
multilateral estimabilă
(urmare din pag. 1)
Prin intermediul mamei sale, Vera
Munteanu, ea a exercitat asupra mea decizia
de a mă încumenta să portretizez un gigant
și un enorm recipient de valori și definiții,
care însoțeau - din optica mea - dimensiunea
plastică a lui Lucian Blaga și m-a atenționat
atît asupra importanței, cît și a responsabilității
care ar apăsa pe umerii unui student (!) la
artele plastice, care se încumetă să eternizeze
nu o persoană, ci „…un monument filosofic
de scară (inter-)națională…!.
În inițiativa de a-l portretiza pe Lucian
Blaga – ei da! – din perspectiva de astăzi,
mi se re-conturează acea secvență nu numai
ca o sarcină sau o „comandă”, ci mai degrabă
ca o chemare, ca o obligativitate de a întruchipa importanța geniului printr-o viziune
aprofundată și stratificată. Acest imbold m-a
determinat să revin în ultimii ani la șevalet,
față în față cu maestrul-filosof, pentru a întregi
seria de portrete simbolice, expusă pentru
prima dată în sălile Muzeului de Artă din Cluj,
în 2014, în cadrul unei expoziții personale de
anvergura unei retrospective.
O atare „inițiere” creatoare, presărată cu
multe „invenții”, aș defini-o, mai degrabă,
ca o… aventură artistică dedublantă, avînd
„menirea” de a mă transpune în permanență
între trecut și prezent, într-o trăire continuă
în care elementele simultane si succesive se
potențează permanent, dînd naștere la noi
forme și contururi distincte. Astfel, s-a născut
portretul simbolic neuronal al lui Lucian Blaga.
La o modestă încercare de reconstituire
a „maldărului” tematic al numeroaselor
monologuri, la care am asistat pe parcursul
celor 22 de ședințe-portret, constat că nu
îmi stăteau la dispoziție și nu dispuneam,
la acea vîrstă, de un filtru adecvat și de
un instrumentariu intelectual de analiză,
prevăzute cu un focus filosofic (trebuie să
reamintesc, de asemenea, că în acei ani ne
aflam - nu numai noi studențimea - într-o
sălbatică perioadă de îndoctrinare cu întreaga
maculatură comunistă).
Abia după cîteva decenii, din perspectiva
unui decor filosofic oferit de o țară ca
Germania, am dispus de „uneltele” necesare
pentru a aprecia unele monologuri, idei - ba
chiar îndrăznesc să le definesc „teze” - pe care
acest mare gînditor le-a enunțat, monoton și
din păcate (în ceea ce-mi vizează prezența)
monologat…
Îmi amintesc detaliat de cîteva dintre ele
pe care îmi propun să le prezint fragmentar în
continuare. „Neutralitatea - zicea Blaga - nu
există în proporție de 100%. Ceea ce generează
utilizarea frecventă a acestui instrument, este
o specie de angoasă, generată de instinctul
nostru de conservare…. Obiectivitatea se
deosebește de neutralitate - afirma Blaga –
doar în măsura în care există o preponderență,
o necesitate sau somație de a lua o anumită
poziție…”.
Într-o discuție relativ controversată între
Blaga și Mușlea – și țin să menționez că astfel
de dialoguri existau relativ des între cei doi,
mai ales cînd eram și eu la șevalet – a fost
disecată deformarea/disecarea/denaturarea
realității în jurnalistică. Ambii porneau de la
certitudinea că totalitarismul gazetăresc sub
regim comunist, redarea realității, ba chiar
REALITATEA ca atare nu numai că nu avea
șansa de a fi relatată, ci o atare intenție era
însoțită de inestimabile pericole.
Deși aceste aspecte – astăzi – ne sînt
cunoscute, îmi amintesc cu nostalgie de
flacăra de revoltă din ochii maestrului, cînd
afirma irevocabil și sentențios, fraza-cheie a
unei discuții:
Neutralitatea și obiectivitatea absolută
nu există…! Dacă ar exista, ne-ar lipsi
tuturor. Ceea ce ne dorim cu toții este doar
UN CONTUR, a cărui desăvîrșire nu o vom
atinge niciodată!

Radu-Anton MAIER

Georgeta DRĂGHICI
Radu-Anton MAIER,
Autoportret
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Cronica literară
Ştefan Aug. Doinaş
în monografie

Logica întîmplării – iată un oximoron ce
este adeseori demonstrat de cele ce se petrec
întîmplător. Aşa şi în cazul de faţă: după ce
comentasem în Jurnalul Literar monografia
Nadiei Vesa despre Cornel Regman, am
primit pentru a scrie despre ea cartea Mariei
Cheţan despre un alt reprezentant de frunte
al Cercului literar de la Sibiu – Ştefan Aug.
Doinaş: evocări, proze, teatru, aforisme (ed.
Junimea, 2015). Prima întrebare pe care cartea
o suscită chiar din titlu: de ce este omisă poezia
doinaşiană, răspunsul aflîndu-l, parţial, pe
parcursul lecturii: ea este diseminată în întrega
structură a comentariului. Ni se pare totuşi
că este nedreaptă faţă de opera doinaşiană,
caracterizată, în primul rînd, prin poezie,
care formează, dincolo de poeticitatea textelor
sale, un sector distinct şi bine articulat. De
altfel, autoarea însăşi recunoaşte, în Argument,
că Doinaş este cunoscut îndeosebi ca poet,
filon puternic în conturarea personalităţii
sale complexe ca om de cultură, fortificînd
două componente hotărîtoare: pasiunea pentru
poezie şi preocuparea filosofică. Autoarea
înclină spre complementaritatea măştilor faţă
de cei care cred că ele reprezintă ipostaze
ale poetului.
Dacă în general zona generos valorizată
din opera lui Doinaş a fost poezia, atenţia
autoarei se îndreaptă, în cazul de faţă, spre
ipostaze mai puţin sau deloc cercetate:
scrierile în proză, evocările, teatrul, cronicile
dramatice, eseurile şi aforismele. Cu toate
că formele eului auctorial definesc întregul
fiinţei, valoric se distanţează poezia şi eseurile,
ca manifestări ale aceleiaşi sensibilităţi
scriitoriceşti, exteriorizate prin limbaje diferite,
dar infuzate toate de lirism.
Maria Cheţan acordă un spaţiu larg şi un
comentariu pertinent perioadei cerchiste, prin
care analizează formaţia lui Doinaş, influenţele
suferite atît din partea unor dascăli iluştri –
Lucian Blaga, D.D.Roşca, Liviu Rusu -, cît
şi din partea colegilor. După cum mărturiseşte
Doinaş, Cercul a realizat un nivel superior
de sinteză culturală la noi în ţară (noi am
preluat ceea ce era mai viu şi interesant atît
din cultura franceză, determinantă pentru
modernitatea noastră, cît şi din cultura
germană, garantă orientării noastre spre
tradiţie). Cercul literar de la Sibiu s-a străduit
să realizeze şi să proclame îmbinarea spiritului
nordic cu respiraţia Maditeranei.
Perioada lui Doinaş de profesorat în
judeţul Arad este atent caracterizată de
autoare, reliefînd influenţa pe care a avut-o
absenţa dezbaterilor, a cercului de prieteni,
ceea ce a făcut ca ea să constituie pentru
scriitor un adevărat exil, umplut cu acţiuni ce
veneau în contradicţie cu interesele propriei
familii, iar vizitele sporadice la Cluj şi
Sibiu îi adîncesc scriitorului sentimentul de
singurătate, iar corespondenţa din această
perioadă cu I.Negoiţescu nu poate suplini
absenţa climatului intelectual. Singurătatea îi
accentuează gravitatea şi îi zăvorăşte tăcerea,
este o vreme contraproductivă pentru un om
al cuvîntului. Sibiul a reprezentat un substitut
al întoarcerii acasă, iar pierderea acestui loc
al înfloririi scriitoriceşti i-a conturat singura
soluţie posibilă: impunerea propriei sale opere,
unde evoca şi vîrsta fericită din acel oraş al
umbrelor - ceea ce era un eroism acceptat ca
susţinere a unor valori umane perene.
Aşadar, Cercul literar de la Sibiu apare
validat, în perspectiva istoriei literare, prin
influenţa puternică asupra membrilor săi,
resimţită adînc de Ştefan Aug. Doinaş cînd
a fost nevoit să părăsească Sibiul pentru
cîteva localităţi rurale arădene. De aceea, este
binevenită evocarea cîtorva profesori, ca şi a

unor membri cerchişti care au avut o înrîurire
asupra celorlalţi.
Interesează, desigur, cum sînt aceştia
înfăţişaţi în volumul Evocări al lui Ştefan Aug.
Doinaş, care este o operă literară captivantă
atît prin informaţiile oferite cititorului, cît
şi prin stilul marcat de fluiditatea frazei
şi de eleganţa discursului. Pornind de la
autocaracterizarea blagiană mut ca o lebădă,
Doinaş defineşte tăcerea drept element constitutiv şi unificator al personalităţii marelui
poet. Profesorul Liviu Rusu era un profesor
excelent, care avea drept trăsătură definitorie
,,pasiunea cu care transforma orice luare de
poziţie într-o adevărată campanie culturală”.
Dintre colegii cerchişti, sînt de reţinut
portretizările lui I.D.Sîrbu (Capacitatea de a
sintetiza în formule memorabile anumite stări
de fapt, sensibilitatea în alertă, imaginaţia
debordantă, spontaneitatea şi verva), Cornel
Regman (un critic exigent şi profund, care a
realizat analize savuroase şi sinteze consistente, cu gust estetic şi nealterat simţ al
valorii), Ion Negoiţescu (Tăria sa de caracter
consta tocmai în faptul că labilitatea psihică
nu-l împiedica – dimpotrivă – de a face gesturi
de adevărat luptător: era ca un om care se
aruncă în apă pentru a salva ceva, conştient că
nu are destule forţe să înoate). În portretele pe
care le oferă volumul, Doinaş caută generalul,
realizează o galerie complexă de prieteni şi
apropiaţi, doreşte să evidenţieze situaţii care
conduc spre portrete finale asamblate în galerii
complexe (,,Crohmălniceanu este definit drept
o personalitate culturală bine conturată, dar,
în acelaşi timp, un soldat disciplinat pe care
opţiunea sa politică l-a obligat să suporte
restricţiile ideologiei comuniste, scriitorul
Geo Bogza este catalogat drept un om al
principiilor umaniste, ce prin producţiile
conformiste de prin anii ’50 se aliniase
ideologiei roşii, dar a avut o serie de gesturi
publice care i-au modificat profilul”). În felul
acesta, se creează o viziune originală asupra
persoanelor şi personalităţilor evocate /prin/
eleganţa stilului, sobrietatea, căldura umană
ce se degajă din texte.
La proza lui Doinaş, autoarea se loveşte
de dificultatea încadrării, deoarece el a trăit
mereu în orizontul ideilor şi nu al faptului
cotidian. Pe de altă parte, scriitorul s-a raliat
recunoaşterii (pe linia Goethe – Blaga) a
structurii bivalente a tot ce există în univers,
el a încercat proza ca o tehnică diversă de cea
poetică sau eseistică, pe care Maria Cheţan o
numeşte discurs mixt (proză infuzată consistent
de aspectul eseistic, cu inserţii de filosofeme
sau de consideraţii morale, de meditaţii
şi de parcurs poematic). O altă credinţă a
autorului prozelor investigate este că există
un amestec inextricabil de tragic şi demonic
/.../. lumea antică fiind cu preponderenţă un
teren de manifestare a tragicului, iar în lumea
actuală, un univers populat de către demonii
cu caracter tragic.
Efectul comunismului, divulgat de Doinaş,
este că toate problemele societăţii pot fi
reduse la justa administrare a Logos-ului,
iar instinctul libertăţii poate fi redus la
iluzii. El dezvoltă, analizînd-o, politica de
înlocuire, o ambiţie faraonică de a se măsura
cu natura, ceea ce dă vastitate aplicării
politicii de înlocuire (se duce o politică de
promovare a susţinătorilor regimului şi de
eliminare a indezirabililor, a elementelor
suspecte, ameninţare sumbră planînd
asupra celor neînregimentaţi). Societatea
descrisă aici de Doinaş prezintă similitudini
cu epoca ceauşistă: aluziile la dărîmarea
bisericilor, a satelor, mutarea bisericilor,
cenzura omniprezentă, convocarea Marii
Adunări pentru a fi ovaţionată promulgarea
unei legi noi. Ea ilustrează cum spiritul
demonic acţionează în istorie, ca diferite
ipostaze ale spiritului faustic. Dexteritatea
apropierilor - ale lui Doinaş - i se transmite
şi autoarei atunci cînd foloseşte elemente ale
literaturii comparate, pe care le evidenţiază:
Autonomia personajelor, statutul ontologic
incert, relaţionarea personaj – scriitor,
translaţia unor fiinţe ,,de hîrtie” între lumi,
jocul instanţelor auctoriale, prezenţa unui
topos comun sînt elemente care pot apropia
fragmentul de roman, Kilometrul zero al lui
Doinaş de Negura lui Unamuno.
Se impune ca revelantă elogioasa imagine
a lui Borges pe care o face Doinaş, care este
de fapt aproape o suprapunere a imaginii
prototipului din povestirile borgesiene peste
aceea a scriitorului: omul marcat de o
dualitate funciară, avînd ambiţia de a avea
atributele divinităţii, dar, în acelaşi timp, ros
de îndoieli, a cărui erudiţie este o armă cu
două tăişuri, încercînd să ordoneze lumea
în aceeaşi măsură în care o destructurează.
Apropierea fastuosului de real, cum se întîmplă
în proza doinaşiană, se petrece prin intermediul
operei de artă, observă autoarea (atît în
povestirea Sinuciderea unui fluture, cît şi
în Pictură naivă, intruziunea fantasticului
în real are loc prin intermediul unei ,,opere
de artă”. Este vorba despre o sculptură, în
prima situaţie, şi despre un tablou, în al doilea
caz.) Proza Mersul pe jos este de natură să
contrarieze lectorul, dar impactul este dominat
de precizările ulterioare, cum că el ar fi
apanajul exclusiv al poeţilor supraponderali,
al ţînţarilor şi al îndrăgostiţilor, iar Rîsul

descifrează ideea insignifianţei fiinţei umane
în raport cu universul, pentru a concluziona
asupra caracterului livresc şi eseistic al
întregii proze doinaşiene (Fiecare povestire
are o particularitate inconfundabilă, unele
transfigurînd experienţe personale, altele fiind
reflexe ale preocupărilor eseistice sau poetice).
Maria Cheţan a elaborat o lucrare doctă fără
a fi aridă, în care a transferat disponibilităţile
sale interpretative care nu reduc textul la
care se referă, ci îl înconjoară cu afecţiune
intelectuală. Simplificările îi sînt străine,
în aceeaşi măsură în care rezonează cu
posibilităţile neîngrădite ale imaginarului,
pe care le salută oriunde le întîlneşte. În
aceasta constă şi originalitatea abordării
operei lui Ştefan Aug. Dionaş: în claritatea
şi disponibilitatea textului interpretativ.
Modernitatea cărţii stă în inteligibilitatea
noţiunilor operative şi felul limpede al aplicării
lor (de pildă, se apreciază că formează un
tot inextricabil cunoscuta cerebralitate a lui
Doinaş cu luxurianţa imaginaţiei).
La analiza prozelor doinaşiene, autoarea
aduce în joc atîta inventivitate şi supunere
neobedientă la text, încît se afirmă ca un
veritabil critic literar. Ea îşi transpune informaţia temeinică în remarci concluzive (un
exemplu: e ca şi cum povestitorul, pe care
lectorul îl credea unul cu un statut obişnuit,
şi-ar dezvălui deodată o altă faţă, demonstrînd
accesul său la un segment superior al
realităţii, ori transformîndu-se într-un creator
capricios, care se joacă de-a realitatea).
Precizările din biografia doinaşiană sînt
rezultatul unei documentări minuţioase, de
unde se vede că-şi investighează obiectul
cu scrupulul exactităţii, ceea ce confirmă
siguranţa ei interpretativă. Astfel, fixează
începuturile pasiunii poetului pentru teatru
în perioada cînd era student la medicină,
cînd citea piesele lui Shakespeare în sala de
disecţie. Ideea lui Doinaş de a alcătui un an
aforistic o conduce la investigarea experienţei
personale a artistului, de unde rezultă că
literatura era o formă de supravieţuire, de
rezistenţă a spiritului.
La finele întregului excurs monografic,
autoarea scrie un portret definitiv al lui
Doinaş, surprinzîndu-i trăsăturile supreme:
Viaţa scriitorului nu poate fi disociată de
scrisul său: ,,opera certifică existenţa, a
scrie” nu este pînă la urmă o opţiune, ci un
,,mod de a fiinţa, jurnalul unui an” transpus
în ,,aforisme” înseamnă de fapt ,,jurnal de
idei literare, filosofice, morale şi politice”,
scrieri în formă eliptică ce îşi cîştigă, prin
densitate, profunzime şi frumuseţe dreptul de
a spori domeniul generos al spiritului.

De stau cuvintele-ntre noi ca zidul,
E că ne cununăm pe veci în dor,
Și ne-mpărțim luceferii și blidul
Cu foametea de rai a tuturor.
Icoane-s astăzi urmele de cuie.
Sîngele scurs: culoare și parfum.
Prăpastia-n adîncul ei ne suie,
Și desnădejdea ni-se-ntinde drum...
Ne ninge vremea roze-n amintire,
Și știm strălimpede doar ce-am uitat:
Un fir fragil de fire și nefire
Ce stă cu veșniciile la sfat.
Ni s-a luat în lumea asta țara,
Ca s-o zidim din sînge și lumini,
Și neamului să-i înmulțim comoara,
Din drumuri și din lacrimi prin străini...
Fugari pe dimensiunea verticală,
Murim a nuntă, și-nviind mereu:
Crescînd din jertfă, rugă și greșeală,
O-mpărăție a lui Dumnezeu.

Pulberea pămîntului
S-adună-n mine liniști de ruină
Și-n gînd își face noaptea adăpost;
Îmi amintesc de unde vin, ce-am fost,
Și ard cumplit de-o sete de lumină.
Scrîșnesc ca piatra sub călcîi străin,
Și inima durerii geme-n glie.
Dau să mai cred în viața ce-o să vie,
Dar sufletu-i mi-i baltă de venin.
Mi-i dor nestins de cer, mi-i dor de țară
Mă-ngîn cu munți și ape, din lăută,
Și steaua-mi ia mormîntul și mi-l mută
Mai în singurătate, mai în seară.
Pun mîna streșină, mă uit la lume,
Jelind luceferii uciși de fiară,Și zodii noui fac semne, și coboară
Sub lespedea vînzării să mă-nsume.
Tîrziu, în murmur de mistere
Înviu în mine cete de străbuni,
Și par-că-s cuib de vulturi în goruni,
Scriind răscruci de doruri și tăcere...

Titu POPESCU

Poeți români din exil
În marea și-n
mormintele din noi

Fără țară
Mi-i inima poemul fără țară,
Iar mintea, vîntul bîntuit de dor;
Doar pribegia, cu fereastra-n seară,
Îmi țese din tăceri și lacrimi, spor...
Drept libertate, m-au strivit zăvoare.
Răsplată jertfei, ură și prigoane.
Și tinerețea vifor greu de soare,
Îmi face semn din umbre de icoane.
Mă pasc meridianele străine,
Cum bivolii în secetă și foame,
Se-nsîngeră, mușcînd un mărăcine.
În suflet, clipa stă să se distrame...
Mă-groapă vestul, grohăind minciună.
Din neam și lege mi-au făcut suplicii.
Așa cum ne-au ucis în Patria străbună,
Hienele din tîrguri, veneticii...
Pribeag, de lacrimi mi-am umplut ulciorul,
Precum în basmul mamei Lăcrimuș.
Azi, cînd mă răfuiesc cu vînzătorul,
Mi-i gura cetluită de căluș.
Și de-ngenunchi pe drum, strivit de cruce,
Urcănd Rarăul vrerii românești,
E că sub crucea jertfelor străluce
Un neam și-o țară mare, ca-n povești...
Mi-a fost să-mi știu în alt tărîm comoara.
Aici am fost al doinelor: stingher...
Vrea Dumnezeu ca să ne pierdem țara
Și s-o găsim, mai scumpă, lîngă cer...

Vasile POSTEUCA

Chemare
Cinstim pe creste văile și glodul,
Și bem curaj din lepădări de ieri,
Știind că-n secetă se coace rodul,
Și că furtuna-i ușă spre tăceri.
Se poate că sfărmîndu-ne pe roată
Călăii ne-au iubit (doar prea intens),
Avizi de-o-nfrigurare luminată,
Săpînd în stînca nebuniei, sens...

Madrid, 1967
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Eveniment editorial
VINTILĂ HORIA
Călătorie la centrele
Pămîntului
(urmare din pag. 1)

În Cuvîntul său înainte, traducătoarea
subliniază oportun importanța cărții de față
pentru cititorii români: aceea de a-l cunoaște
pe romancierul Vintilă Horia în postura de
uomo universale, de intelectual însetat de
cunoașterea larg cuprinzătoare a esențelor
universului sub fațetele cele mai diverse și
complementare. Cititorii scrierilor de ficțiune
ale lui Vintilă Horia și-au putut da seama, de
altfel (lucru confirmat și de corespondența cu
fratele său, relativ recent publicată de Fundația
Memoria), că romanele despre Ovidiu, Boețiu
sau El Greco se întemeiază pe o îndelungă și
minuțioasă documentare și reflecție istorică.
Scriitorul nu pornește de la cutare sau cutare
figură istorică pentru a divaga, așa-zicînd
liber, pe marginea unor simple pretexte, ci
meditează grav, împreună cu cititorul pe care-l
„obligă” să-i fie părtaș, la problemele esențiale
ale omului dintotdeauna așa cum apar ele, de
fiecare dată altfel, în momente (alese cu grijă)
de răscruce și/sau de maximă concentrare
sintetică și cu întreaga lor substanță ideatică,
adesea foarte complexă și contradictorie.
Ultima piesă a aparatului preliminar este
Nota autorului însuși, care ne explică rosturile,
împrejurările și etapele parcurse de Călătoria
sa la centrele Pămîntului sau, cum le numește
tot el, nucleele de gîndire reprezentate de
savanții contemporani creatori de energie în
cele mai variate domenii ale cunoașterii, de
la teologie și filosofia istoriei pînă la teoria
relativității, cibernetică și fizica cuantică.
Călătoriile sînt, în intenția autorului,
încercări de a măsura temperatura spirituală
a acestei toamne a epocii moderne. Le
intitulează călătorii din două motive: mai
întîi, pentru că au presupus deplasări (adesea
dificile) pînă în localitățile unde lucrează
centrele, adică savanții cu care a convenit să
poarte discuții. În al doilea rînd, și acesta e
motivul principal, pentru că centrele sînt cele
mai prețioase călăuze prin hățișul cercetării
contemporane, înlesnind celor dispuși să
le asculte mesajele accesul la problematica
majoră a lumii de azi. Am putut întîlni –
scrie Vintilă Horia cu o neascunsă vibrație de
recunoștință și respect – persoane privilegiate,
alese de destin și hărăzite să trăiască lîngă
noi cu unicul scop de a fi călăuzele noastre,
lumina noastră de fiecare zi.
Seria de interviuri care urmează se deschide
cu filosofii, aleși cu precădere pentru a trasa
împreună linia directoare a vieții. Pe cîțiva (și
același lucru se întîmplă și cu personalitățile
altor domenii reprezentate în carte) îi cunoștea
dinainte, ceea ce facilitează evident dialogul
și, mai mult decît atît, asigură acea încredere
indispensabilă oricărui schimb rodnic de idei.
Primul interlocutor este Gabriel Marcel,
filosoful creștin în existențialismul căruia vede
valorificarea omului ca vocație, înscriindu-se
astfel în acel efort care este și al lui Vintilă
Horia însuşi, susținut de dorința arzătoare și
disperată de a găsi o platformă comună pentru
dezbaterile lumii de azi.
Comentariul-cadru al scriitorului, prezent
frecvent în interviuri, însoțește complementar
profesiunile de credință ale interlocutorilor.
Iată, în cazul lui Marcel, încadrarea de rigoare:
Continui să cred că marea luptă care a izbucnit
după 1945 între libertate și totalitarism, sau
între două sau trei fațete ale libertății, are
în cultura franceză trei nume: Sartre, Camus
și Marcel. Și îmi dau seama că, în definitiv,
greutatea luptei a fost dusă de Gabriel Marcel,
pe de-o parte, în numele unei libertăți fără
echivoc, sprijinită de un Camus indecis, care
nu a știut și nu a putut să găsească un drum

drept și sigur pînă la tragica sa moarte, și,
pe de altă parte, de Sartre, a cărui poziție
de purtător de cuvînt al unui umanism fără
Dumnezeu s-a cufundat puțin cîte puțin într-o
pierdere totală a libertății, într-o adeziune, cu
alte cuvinte într-o robie politică ce a epuizat
în puțini ani existențialismul sartrian.
Formulările sînt adesea tranșante, pentru
că Vintilă Horia gîndește drept și formulează
ideile răspicat, ducîndu-le consecințele pînă
la capăt. Paragraful citat mai înainte e
caracteristic în acest sens, și nu e singurul.
Scopul urmărit de scriitor în această
carte a clarificărilor de atitudine în fața
problemelor este un scop plural. Pe lîngă
accesul la esențele sau centrele lumii, la
cercetarea de vîrf călăuzitoare întreprinsă de
mințile privilegiate, cartea ne înlesnește, prin
intermediul dialogurilor, cunoașterea reflecției
personale de acut interes general a autorului
asupra omului de azi ca destin politic și menire
culturală. Opțiunile sale sînt nete, fără tatonări
și fără ocolișuri diplomatice, dezvăluind
acea integritate luminoasă ce l-a caracterizat
întreaga viață pe Vintilă Horia.
De aceea, în încheierea Notei sale
preliminare, poate afirma cu vibrantă
convingere că a scris cartea din dorința de
a ne face să înțelegem că adevărul este unul
singur și numai modalitățile noastre de a
ne apropia de el diferă. Şi la fel de bine
putem spune, reluînd cuvintele traducătoarei,
distinsa hispanistă Sanda Popescu Duma,
bună prietenă a autorului în anii petrecuți
la Madrid, care pune un binevenit accent
definitoriu pe dreapta lui credință creștină
care i-a călăuzit întotdeauna pașii: Toate
acestea (le-a împlinit n.n.) pentru a demonstra
convingerea sa că este momentul ca știința,
religia și artele să se recunoască, pentru
a demonstra prin cunoaștere existența lui
Dumnezeu, sau imposibilitatea existenței
universului fără El, chiar dacă unii nu-i pot
dovedi prezența, dar nici nu Îl neagă. În
funcție de această teză și-a ales și savanții,
literații, artiștii și personalitățile marcante pe
care i-a intervievat.
Să amintim cîțiva dintre ei. Dintre filosofi:
Gabriel Marcel, apoi (pe urmele lui) Husserl,
Jung și Unamuno, în dialog cu urmași și
discipoli ai lor. Dintre teologi: Urs von
Balthasar, Karl Rahner. Dintre artiști: Joyce,
Jünger, Messiaen, Fellini. Dintre filosofii
istoriei: Soustelle, Toynbee, McLuhan. Dintre
oamenii de știință: Gouseth, creatorul filosofiei
deschise, atît de dragă lui Vintilă Horia, apoi
Ștefan Lupașcu, Heisenberg și Wiener. În
sfîrșit, din domeniul medicinei și biologiei,
dialogurile cu García Sabell, Aldo Masturzo
și (despre structura celulei) cu George Palade,
laureat al premiului Nobel.
Nu putem intra aici, în această scurtă
recenzie de semnalare, în miezul problemelor
și nici în detaliile discuțiilor purtate de
scriitor. Putem și trebuie să spunem însă
că impresia cea mai puternică și lipistă de
orice șovăială ce se deprinde din aceste texte
este că, pregătindu-se cu mare seriozitate
în vederea interviurilor, scriitorul ajunge să
înfăţişeze în profunzime şi inteligibil totuşi
pentru nespecialist problemele pe care avea de
gînd să le abordeze și să le discute cu acea
implicare afectivă indispensabilă dezbaterilor
autentice. Dialogurile se poartă de la egal la
egal. Vintilă Horia e tratat de personalitățile
intervievate drept o personalitate de prim rang
el însuși, drept laureatul Premiului Goncourt
și romancierul de factură filosofică înrudit
cu Jünger, scriitorul pentru care preocupările
științifice constituiau componente esențiale
și permanente, nu simple ornamente sau, cu
atît mai puțin, curiozități frivole sau capricii
de moment.
În sfîrșit, într-un final precipitat al cărții
sale, parcă panicat că a spus prea puțin, că
n-a reușit să atingă nici măcar în treacăt
cutare sau cutare aspect important, ține să
pună, nevrînd de astă dată să-l lase să-i scape,
acel accent inconfundabil de meditație gravă
ce caracterizează toate scrierile sale: Fiecare
urcuș spre centru presupune din partea
celui care urcă riscul martirului și al morții
personale, al supraviețuirii și al succesului
viitor al operei sale.
Iar în chip de încheiere sau un al doilea
sfîrșit, mi se pare potrivit să reproduc chiar
concluzia sa: Sper să nu fi dezamăgit decît pe
cei care ar fi putut să călătorească mai bine
decît mine (în care cred că trebuie să vedem
buna-cuviință sau modestia autentică la care
ne îndeamnă pedagogia socratică: știu că nu
știu nimic, n.n.), precum și – adaugă scriitorul
n.n. – pe unii conformiști confortabili, care
ignoră din vocație frumusețea a ceea ce
reprezintă navegare necesse est.
Sau, cu un spor de claritate, varianta italiană
actualizată și la fel de bine cunoscută: non
è necessario vivere; è necessario navegare.

Andrei IONESCU

VINTILĂ HORIA
în Romanian Literature
Platon nu are rival în scrierea textelor
literare, cunoscute sub denumirea de dialoguri
dramatice, atît în Antichitate, cît și în prezent,
însă el are un discipol iscusit, numit Vintilă
Horia. El este cîștigătorul premiului Prix
Goncourt din 1960, scriindu-și romanele în
franceză și eseurile în spaniolă și italiană. Titlul
noii sale cărți nu ar trebui să inducă cititorul
în eroare. Spre deosebire de călătoria lui Jules
Verne, voiajul lui Vintilă Horia nu pretinde să
atingă centrul geodezic al pămîntului. Țelul
său este să problematizeze ideile referitoare la
,,centrele spirituale ale pămîntului” și să afle
unde anume ne poziționăm în acest moment
cu statutul ,,misterului ființei umane”.
Găsindu-și seva inspirației în operele lui
Gabriel Marcel, Arnold Toynbee, Werner
Heisenberg, Marshall McLuhan, Ferdinand
Gonseth , Sir Bernard Lowell, Oliver Messiaen,
Ernst Jünger, Hans Selye, Anthony Wiener și
alte nume remarcabile ale litaraturii, Vintilă
Horia a înregistrat cu succes ideea de mal
du siècle, denotată de Weltschmerz și, de
asemenea, minunile naturii (Wonderlands),
prezentînd, într-o manieră fascinantă, cîteva
dintre întrebările fundamentale ale secolului
nostru. Dacă aceste dialoguri vor fi privite
cu frică, speranță, sau o combinație a celor
două, depinde în mare parte de cunoștințele
deja acumulate de cititor. Poate că întotdeauna
ar trebui lăsat acel gram de mister care
nu poate fi cuantificat de nici o formulă a
omului, pentru că nu știm dacă încrederea
în cunoștințele noastre este una iluzorie sau
nu. Dar acest aspect nu este unul important.
Pentru Horia, ca și pentru oricare alt scriitor
serios, problematizarea este o călătorie, pentru
că ,,a naviga este necesar” (navegare necesse
est). Și acesta este singurul lucru ce contează.
Acum zece ani, cînd a publicat romanul
Dumnezeu s-a născut în exil, roman cu care
a cîștigat premiul Prix Goncourt, am văzut cu
claritate poetul din spatele autorului. Acum,
cu eseul Călătorie, un amestec erudit între
dialog și eseu, descoperim filosoful din Horia

și maniera sa proprie de adresare a întrebării
incontestabile. Practic, orice eseu pe care
acesta îl scrie devine un bestseller pentru elita
intelectuală a societății. Dar acest eseu este
un manual (vade mecum) indispensabil pentru
oricine. Nu este de mirare că această carte a
fost tradusă în principalele limbi europene.
(tr.red.)

Nicholas CATANOY

INEDIT
Corespondență
Octavian Vuia - Petru Comarnescu

				
Certitudinea întoarcerii în spațiul cultural românesc, exprimat în scrisoarea din 11 mai 1941
– toți sîntem sortiți să ne întoarcem odată este, desigur, cel mai tulburător mesaj transmis
în scrisorile publicate aici. Spre deosebire de Constantin Noica la a cărui revenire în țară se
face referire, întoarcerea lui Octavian Vuia a fost tîrzie, în 1995, odată cu volumul postum,
Întîlnire cu oameni și idei, apărut la editura Jurnalul Literar.
Grupajul epistolar din arhiva Petru Comarnescu de la Biblioteca Academiei Române
ilustrează o importantă etapă a peregrinărilor culturale și filosofice ale autorului lor, anii
1940-1941 cînd, după doi ani, la Institutul Român de Înalte Studii de la Paris, Octavian Vuia
pleacă în Germania pentru a audia cursurile lui N. Hartmann, la Berlin, și seminarul lui Martin
Heidegger despre esența libertății umane la Schelling, la Freiburg.
Relația cu Petru Comarnescu datează din scurtul răgaz între Paris și Berlin (1939 – 1940),
cînd Octavian Vuia a efectuat un stadiu militar la București și a întîlnit pe cîțiva dintre
reprezentanții „tinerei generații”: Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Emil Cioran, Petru
Comarnescu ș.a. Mi-a umplut oarecum – spune O. Vuia – această lipsă pe care o aveam de
a cunoaște intelectualitatea noastră bucureșteană, fiindcă, studiind la Cluj, cunoscusem mai
mult pe cei ardeleni.
Informațiile transmise lui Petru Comarnescu despre Germania, al cărei climat intelectual
l-a marcat, și unde a aprofundat cunoașterea filosofiei grecești și germane sînt detaliate și
aprofundate în scrisorile exemplare, publicate în paginile revistei Vremea, la 2 februarie, 23
martie, Paști 1941, 4 mai 1941 cu titlurile Scrisori din Germania sau Scrisori din Berlin.
Interesul strict cultural și filosofic al autorului este ilustrat de subtitluri: Expozițiuni, Muzica,
Cultura italiană la Berlin, Actualitatea lui Hauptmann, E cuvîntul prizonier?, Întîietatea
cuvîntului, Metafizica: o întîmplare ș.a. ori scurtul eseu Nietzsche (Vremea, 30 martie 1941).
Corespondența cu Petru Comarnescu, redactor atunci la Revista Fundațiilor Regale, relevă
într-o etapă existențială timpurie vocația dialogică a lui Octavian Vuia, pe care o va evoca
Nicolae Stroescu-Stînișoară în prefața la volumul amintit și, deopotrivă, nevoia de implicare
în mișcarea de idei a zbuciumatului deceniu al războiului.

			

Mihaela CONSTANTINESCU-PODOCEA

Joi, 22 nov. 1940
Iubite Domnule Comarnescu,

(urmare din pag. 1)

Am avut o rară bucurie citind scrisoarea d-tale. Te rog să mă ierți dacă am
întîrziat atît un răspuns. Am fost copleșit cu unele chestiuni familiale, mi-a sosit
mama de la Cluj. În sfîrșit, a trebuit să ne aducem încă o parte din mobila de la
Cluj cu mare greutate. Astfel, în loc să am răgazul spiritual pe care-l speram,
funcțiunile minimale ale vieții mi-au redus activitatea intelectuală. Totuși, am cetit
două cărți interesante despre Nietzsche, scrise de Karl Löwith, cărți ce depășesc
tot ce am cetit eu pînă acum despre Nietzsche. Am hotărît în mod definitiv –
bineînțeles dacă împrejurările nu vor fi potrivnice – să plec la Berlin. Pasiunea
pentru absolut a devenit atît de puternică încît filosofia îmi este pîinea de fiecare
zi. Aș fi putut pleca și în Franța însă toate motivele m-au determinat să aleg
Germania. Dezastrul moral și intelectual al Franței de astăzi m-ar fi întristat
peste măsură, încît nu aș fi putut suporta climatul sufletesc de acolo. Pentru cel
ce cunoaște o altă Franță (nu aceea a lui Daladier și Blum), aceea a libertății
spirituale fără margini, nu poate suporta una atît de decăzută cum este cea de
astăzi. Astfel, cel puțin în amintire vom păstra imaginea aceleia pe care mi-am
făcut-o cît timp am stat acolo.
Aș dori în Germania să iau contact cu N. Hartmann și cu M. Heidegger.
Subiectul tezei mele, de altfel, reclamă același lucru. Am obținut autorizația de
ieșire din țară și sper ca înainte de Crăciun să fiu deja acolo. Dacă aș rămîne
în Țară aș risca să fiu mereu concentrat. De la ultima d-tale scrisoare, multe
lucruri s-au întîmplat în politică, ce ar merita a fi discutate „more geometrica”.
Am meditat mult în ultima vreme, de cînd cu războiul în Grecia, asupra politicei
noastre externe, înainte de prăbușire. Mi-am dat atunci seama de factorii externi
care au determinat prăbușirea „țerii” noastre. Atitudinea actuală a Bulgariei e
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foarte lămuritoare: lipsa ei de pregătire nu îi permite un război cu Grecia. Ceea
ce înseamnă că nu ar fi potrivit nici războiul cu noi. Mai ales o alianță militară
cu Turcia ar fi anulat orice posibilitate de reacțiune a Bulgariei. O alianță cu
Jugoslavia, [ori] război cu Ungaria. Am fi fost atunci față în față cu Rusia. Rusia
nu ne-ar fi atacat dacă am fi avut o înțelegere directă și sinceră cu Germania de
la început. Sau poate am fi putut face figura Finlandei. Dar pe vremea aceea o
atitudine demnă era [text lipsă, pagină ruptă – cu fragmente lizibile: cum să faci
istorie cu ..., Prima noastră bătălie trebuie ..., îndreptar Eminescu ... și despre cele
ce se petrec ... poate ne va salva ... nu și-a pierdut opera ... ]
Zilele trecute a sosit Cioran, o surpriză plăcută. Poate ai ascultat conferința lui
la radio. Eu sper să fiu luni sau marți la București. Vă anunț telefonic de sosirea
mea. Probabil o să stau la Excelsior. Voi rămîne la București pînă îmi termin
formalitățile pentru obținerea pașaportului.
Cu cele mai bune sentimente,
Octavian Vuia

1 martie 1941, Berlin
Iubite Comarnescu,
Scrisorile dumitale îmi fac o adevărată plăcere. Ele sînt mai mult decît o
corespondență, viața lor este un roman întreg. În ele pot trăi tot ce îmi povestești.
Sînt poate pentru documentele timpului cele mai prețioase și fidele imagini. Poate
te vor mira aceste „trei scrisori exemplare” pe care ți le trimit ca să fie publicate
în ,,Revista Fundațiilor”, bineînțeles dacă ele cadrează cu seriozitatea revistei și
dacă au calitate proprie. În caz contrar, te rog să le treci prietenului meu Marcel
Ciuntu din str. Episcopiei, 5 (tel. 43032) pentru a fi publicate în „Vremea”. Cred că
ai citit între timp modestul meu foileton berlinez și cele ce vor urma. Crede-mă și
pe mine mă miră această „intrare” a mea în literatură. Mă gîndeam să trimit pentru
R.F.R. studiul pe care l-am trimis pentru „Vremea” și care cred că va apărea, în
curînd, sub titlul Nietzsche și tema timpului nostru, dar pe care tot din reticență
față de clasicismul R.F.R l-am trimis „Vremii”. Este aceasta o teamă a mea în fața
[ori] a perfecțiunei, a criticii voastre severe!
În orice caz, sper că vei găsi ceva care să te delecteze în acele trei umile scrisori
ale mele. De ce scrisori. Sînt unele lucruri care nu se pot spune decît într-o scrisoare,
chiar dacă nu sînt adresate nimănui. Exemplare, nu înseamnă perfecte, ci generale.
Totuși ele nu se adresează oricui, ci celui ce o înțelege ca atare.
Te rog să crezi în discrețiunea mea, altfel nu vei putea scrie tot ce ai pe inimă.
Cioran a fost în trecere spre Vichy aici. Zilele petrecute împreună cu el și Dinu
nu le egalează decît seratele petrecute cu Dta.
Te rog să-mi scrii des, îmi face mare plăcere și eu voi reveni curînd. Te rog
să-mi scrii de soarta acestor scrisori, aș dori mult să apară. Voi trimite și o cronică
despre o carte a profesorului meu E. Grassi, heideggerian.

Adresa Freiburg im. Br. Marienstrasse 2, Pension Vogt.
Iubite Comarnescu,
Nu știu dacă ai primit, nu demult, o scrisoare de la mine. Zilele trecute am
primit, prin amabilitatea unui prieten, cele două numere din R.F.R. în care au
apărut articolele mele. Îți mulțumesc pentru aceasta foarte mult. Mă oblig să mai
trimit încă, însă expedierea întîmpină greutăți. Totuși o voi face. La Ciuntu (din
str. Episcopiei, 5) am două articole scrise pentru „Vremea”. Cum aceasta publică
numai reportaje de război, ar putea apărea la ,,Fundații” dacă merge. De altfel, nu
o să mai scriu decît pentru R.F.R., dacă îmi îngăduiți. În altă parte nu are nici un
rost, muncă pierdută zadarnic. Am profitat enorm aici în ceea ce privește studiul
filosofiei. Pot spune că îl încep din nou. Heidegger pe lîngă că e un filosof profund
e și un pedagog. Seminariile lui sînt adevărate concerte spirituale. Ți-aș fi foarte
recunoscător dacă aș putea primi regulat R.F.R.. Astfel nu aș pierde legătura cu cei
rămași în țară. Cioran îmi scrie regulat de la Paris unde va mai rămîne. Ce face
Dinu, Axente Popovici. Aștept să-mi scrii. Eu sper, să […]
Îmi pare rău că nu ești aici, ca să poți gusta, împreună cu mine, un teatru bun
și un concert select. Mîine vom lua drumul cărții, o bibliotecă imensă îmi va stinge
pasiunea de a ști și a înțelege. Pe Dinu nu l-am întîlnit, deoarece a plecat în țară,
poate îl voi vedea la București. El îmi lipsește mult. Pentru mine prietenia e ceva
cu totul necesar, aș spune chiar o fatalitate. Regret de aici că nu pot lua parte la
acele „Symposioane” din str. Lahovary ori de la Cafe de la Paix.
Aștept cu nerăbdare vești de la Dta, în ele voi avea icoana fidelă și integrală a
României intelectuale. Timpul e frumos aici, ceea ce îmi permite să colind mult,
„capitala”, muzeele și palatele ei. Transmite, te rog, d-lui cpt. Atanasiu cele mai
alese salutări.
Cu cele mai bune sentimente,
Octavian Vuia
[un rînd indescifrabil]

Poeți români din exil
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Cu cele mai bune sentimente,
Octavian Vuia

din Freiburg, 11 mai 1941
Iubite Comarnescu,
Am primit cartea poștală drept răspuns la scrisoarea mea și la „cele trei scrisori
exemplare”, cum le-am intitulat eu. Bănuiam însă că ele nu cadrează cu stilul sever
al „Fundațiilor”. Ele erau unele exerciții la unele teme care mă preocupă, forma
lor era accidentală. Acum încerc să-ți trimt o cronică despre lucrarea unui profesor
de la Berlin, de filosofie, E. Grassi, heideggerian și el. Dacă poți să-l publici la
„cronică” aș fi foarte mulțumit, dacă nu, transmite-l lui Ciuntu, str. Episcopiei, 5 (tel.
804042, cred) pentru „Vremea”, imediat. Dacă însă „merge” am să-ți trimit și altele.
Desigur, cînd vei primi această scrisoare îl vei vedea pe Dinu care, regret foarte
mult, pleacă. Mi-a fost un îndrumător în filosofie. M-am convins tot mai mult de
„esențialitatea” lui. Regret prietenia lui care a fost pentru mine edificatoare. Însă
acum o să-l aveți pentru voi. În definitiv, toți sîntem sortiți să ne întoarcem odată.
Eu aș dori să mai rămîn un an aici dacă se poate. Acest dacă se poate depinde
de M. St. Major dacă binevoiește să-mi prelungească pașaportul. Sper însă să obțin
acest favor.
Eu am asistat la seminarul lui Heidegger despre Schelling: Problema libertății.
Dezvoltările sale au fost pur și simplu „uluitoare”. Față de care toți profesorii de
filosofie sînt niște simpli învățători.
Mă simt bine aici și mulțumit cu tot ce am putut profita în acest an, care întrece
tot ce am făcut pînă acum. Orașul e fermecător prin împrejurimile sale, un fel de
Brașov mai frumos însă. Toată viața se reduce la cea universitară, într-un sens,
un „colegiu” mai liber. Încep să cunosc profesorii și pe camarazii mei, unii foarte
simpatici.
Ce mai e la București? Nu știi adresa lui Axente Sever Popovici? Dacă îl vezi,
te rog comunică-i, neapărat, adresa mea. Întreabă-l dacă a depus cererea pentru
bursa în chestiune, în forma în care am scris eu?
Ce face „nenea” (St. Teodorescu). Am aflat de urmele lui pretutindeni. Aici am
antecesori în acest oraș: pe Erasmus, Albert cel Mare și ...„nenea” care au rămas în
amintirea timpului. Mă aștept mereu să-l văd apărînd de undeva. Lui Sorin Pavel
am auzit că i s-a retras delegația de consilier cultural și, astfel, va fi nevoit să se
întoarcă. De la Cioran, de cînd a plecat de aici, nici o veste.
Precum vezi sînt totalmente singur aici, departe de „lume” și de oameni. Prilej
însă de meditațiune. Dacă ai putea să-mi trimeți un număr din „Fundații” m-ai bucura
foarte mult. În orice caz, dacă apare cronica, te rog să-mi trimeți un exemplar.
Cu cele mai bune sentimente,
Octavian Vuia
Adresa – Freiburg im Breisgau, Marienstrasse 2, Pension Vogt

20 mai 1941		
Iubite Comarnescu,
Ți-am trimis data trecută o cronică despre o lucrare filosofică a profesorului
Grassi din Berlin. Ai putut s-o publici la Fundație?
Alăturat îți trimit un articol pe care doresc să-l publici în „Revista Fundațiilor
Regale”. O să fac de aici înainte următorul lucru. Tot ce scriu trimet înainte pentru
Fundație și numai dacă nu merge acolo, te rog să le treci la „Vremea” prin prietenul
meu Ciuntu, str. Episcopiei, 5. Astfel încît îți acord un drept de prioritate. Sper că, în
curînd, o să-ți trimet și un articol despre Heidegger, de care sînt foarte entuziasmat.
M-am înțeles cu Dinu Noica, care e acum în țară, să fac un fel de reportaj filosofic
inspirat de la cursurile lui Heidegger, sub forma de eseuri. Ar merge la Fundații?
Te rog să-mi scrii ce s-a făcut cu aceste două articole. În orice caz, te rog foarte
mult să le păstrezi, trecîndu-le la „Vremea”, dacă nu sînt bune pentru Fundație.
Aștept să-mi scrii. Mă bucur mult cînd primesc cîte o scrisoare mai ales de la tine
un filosof. Sînt cît se poate de mulțumit aici la Heidegger, păcat că nu pot să-ți
împărtășesc tot ce aș vrea. Dar poate altădată.
Cu prietenie,
Octavian Vuia
Articolul acesta nu are nimic comun cu cel apărut în „Vremea” tot despre
Nietzsche, dar în alt sens și cu altă temă.

Viața avea chip frumos

Prea susă-i fereastra cu zeii

Viața avea chip frumos,
înălțam pe-atuncea zmeie,
azi o-mbiu ca să mai steie
nu mai sînt așa fălos

Prea susă-i fereastra cu zeii
în lung unde turlele sună,
pe unde pășim împreună
și-ți porți cu mîndrie cerceii

și nici ea acea femeie
și nu sîntem de folos.
Viața avea chip frumos,
înălțam pe-atuncea zmeie.

Și visele-mi vin de pe lună
și-n ceruri behăie mieii.
Prea susă-i fereastra cu zeii
în lung unde turlele sună.

acum totu-i de prisos
am pierdut și-această cheie.
N-am aflat dincolo ce e
și-nălțările s-au ros.

Și jocul de-o clipă-a scînteii
e doar o greșeală, o glumă
și eu prea bătrîn lîngă-o jună
Ci poartă-ți frumoasă cerceii.

Viața avea chip frumos.

Prea susă-i fereastra cu zeii.

►
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Reflecții

Răul nostru cel de
toate zilele
(urmare din pag. 1)

De multe ori, s-a vorbit de un bine fără
Bine, ducînd la diverse explicații departe de
binele real, avansînd ideea unui bine idealizat,
nerealist, ideologizat. Binele a fost întors pe
față și pe dos, s-a explicat, s-a justificat, i
s-a căutat originea, motivele, consecințele.
S-au dat definiții binelui rămînînd ca, de la
sine, răul să fie opusul acestora. Binele a
fost luat în antrepriză de partide politice, de
oameni ai puterii, a fost dezbărat de ideea
religioasă, mai ales de cea creștină. În numele
lui se instaurează dictaturi, în numele lui s-a
persecutat, s-a torturat, s-au făcut reforme care
numai reforme nu erau.
Binele este ceea ce creează valori, a spus
Spinoza. Și răul? Poate că instinctiv, răul
înseamnă teama de el? Deci răul este ceva
ce distruge, creează lipsuri. Nu este conform
naturii, după Marc Aurelius. Atunci răul este
neconformitate (Hegel) între ceea ce ar trebui
să fie și ceea ce este în realitate.
Răul îşi este identic lui însuşi. O identitate
monotonă, care cheamă nenorocul, lipsa
de culoare, banalitatea. Care răneşte. Nu
degeaba iadul este văzut ca locul unde nu se
întîmplă nimic. Sufletele suferă chinul acestei
neschimbări, al repetiţiei eterne a unui „fără
sfîrşit”, ca în Infernul lui Dante, în care eul
izolat, singuratic se dizolvă în uniformitate.
Dar viaţa ne-a fost dată ca să trăim
varietatea, culoarea ei, noutatea, pe care numai
prezenţa celuilalt, a celorlaţi ne-o poate dărui.
Prin ei ne înnoim şi ei se înnoiesc crescînd
împreună cu noi, descoperim împreună
existenţa, ne pregătim pentru un dincolo infinit
în strălucirea lui nepieritoare.
După Leibniz, răul se poate împărți în mai
multe categorii, cum ar fi răul fizic, adică
suferința, răul metafizic, adică o imperfecțiune
a naturii, răul moral ceea ce înseamnă greșeala
ca noțiune generală. Și iarăși dăm de noțiunea
de non conformitate, veritabilă problemă a
omenirii. Este evident faptul că un popor
în care individul, indiferent de pregătirea
culturală, de împrejurările în care a fost crescut
şi educat, păstrează o fermitate a religiozităţii,
o conştiinţă a faptului că singura cale de a
rezista în faţa tuturor încercărilor este de a
pune interesul colectiv înaintea micilor interese
personale, meschine, găsește o modalitate de
a lupta împotriva răului.
Se mai afirmă că răul se naște din frică,
dintr-un defect de gîndire a omului… Oricum
nu se poate trece peste existența lui, peste
cunoașterea lui, chiar dacă, uneori, această
frică se referă la neperturbatul snobism al
unora care se tem că prin acceptarea binelui nu
vor mai părea „rafinaţi”, subtili”, „moderni”,
„europeni” şi „europenizaţi”. Da, e curios că,
în opinia unora, aceste expresii mult rîvnite nu
sînt posibile fără un apetit pentru rău, devenit
dintr-odată atractiv.
Și nu sînt conștienți de necesitatea
combaterii lui care este dată de certitudinea
valorii, a tradiţiilor moştenite de la predecesori,
de o spiritualitate proprie, făcînd parte din
însăşi structura sufletească, pe care omenirea a
ştiut s-o păstreze intactă în cursul atîtor veacuri
de rezistenţă fermă. Am învățat din istorie că
suferinţa nu alterează, nu deformează, nu ne
poate face să ne credem inferiori altor popoare.
În comunitatea acestora putem trăi cu capul
sus, afirmîndu-ne caracteristicile, avînd curajul
opiniei, al rezistenţei în faţa unor tendinţe
de exagerată egalizare a neamurilor, care nu
duce decît la treptata desfiinţare a tot ceea
ce fiecare popor aduce în corul omenirii, pe
care Dumnezeu a voit-o înzestrată cu calităţi
şi caractere specifice.
Ne mai spunem că secularizarea este
o traiectorie firească a vieţii moderne. O
secularizare în care problema binelui și a
răului nu se pune, sau se trece sub tăcere. Ni
s-ar părea demodat să ne întrebăm dacă e bine
sau rău să ne amintim de ele. Ne mîndrim
chiar cu această opinie, care, chipurile, ar
dovedi evoluţia omului, deprins, din păcate,
să evolueze prin vocabularul unui modernism
incolor ca printr-o pădure în care indicaţiile
drumurilor sînt bine scrise pe scoarţa copacilor.
Doar că aceste indicații nu spun nimic, nu
ne îndreaptă către nimic. Ne închipuim că
ele ne vor scoate la limanul fericirii pe care
o visăm cu toţii. Rezolvăm pseudoecuaţii,
încercînd să găsim în ele soluţiile sensului
existenţei. Formulăm precepte care să anihileze
nesiguranţa, ignoranţa, teama. Oare ce realizăm
astfel? Dacă încercăm să trecem dincolo de
semnificaţia directă, formală a acestora, ne
dăm seama că ele reflectă doar o parte infimă
a realităţii. E adevărat, poate ne ajută să
trăim o viaţă mai comodă, scutită de orice

încercare de cunoaștere proprie, de găsire a
unei direcții reale.
Se cunosc cuvintele lui Pascal: Dacă cred
că există Dumnezeu şi El nu există, n-am
pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi
El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte
mult. Nu ştiu dacă problema se poate pune în
felul acesta. Parcă ar avea aerul unei socoteli
pe care ne-o facem, astfel ca pînă la urmă
să avem numai de cîştigat. Al unui contract
avantajos pe care, dacă nu l-am încheia, am
regreta consecinţele. Se poate, deşi cred că
gîndirea lui Pascal avea alte temeiuri. Cu
inima se crede spre dreptate, iar cu gura se
mărturiseşte spre mîntuire. (Rom. 10, 10).
Cred că aceasta a fost gîndirea lui Pascal,
„contractul avantajos”, ale cărui consecinţe
constituie însăşi taina existenţei noastre. Într-o
lume în care capcanele pîndesc la tot pasul, a
rămîne conştient de semnificaţia parcursului
nostru înseamnă o ancorare fermă în sensul
existenţial, singurul posibil, dacă nu ne lăsăm
amăgiţi de pseudorealităţi. Să le spunem
pseudorealităţi pentru că le lipseşte putinţa
unui zbor spre infinit, dincolo de timp şi
spaţiu, deschiderea către o nemărginire pe
care o numim viaţa de dincolo. Ştim, ele sînt
ale lumii acesteia, în care trăim, ne mişcăm,
suferim şi ne bucurăm. În care, spunem, ne
construim un sistem imbatabil de a ne dovedi
nouă înşine atotputernicia unui anumit fel de
raţiune, a gîndirii noastre, a independenţei
omului care crede că îşi construieşte singur
existenţa. Oare aşa să fie? Absența binelui nu
înseamnă o singurătate magistrală, superbă a
omului pe care ne place să-l definim ca stăpîn
pe viaţa şi moartea sa? Să fie astfel? Nu ne
lipsesc aripile pentru a zbura în eternitate? E
trist dar trebuie să o recunoaştem. Avem la
îndemînă inteligenţa, ştiinţa, cu care vrem să
dovedim totul. Ştiinţa a dovedit oare totul?
S-a simţit obligată să adune argumente pentru
a nega existenţa lui Dumnezeu, a unei Fiinţe
Superioare, de care, spunem, că nu avem
nevoie. Un singur lucru n-a putut dovedi
cu argumentele ei ştiinţifice: inexistenţa lui
Dumnezeu. După cum crede Kant, existenţa
lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată cu
argumente ştiinţifice, dar nici nu poate fi
negată. Pentru că drumul spre Dumnezeu
este calea încrederii în El. Nici un argument
raţional nu mă sileşte, dar numai dacă cred
în El, spune teologul german Hans Küng,
cunosc Unde şi Încotro ale vieţii mele, cunosc
valorile şi normele etice, am o patrie spirituală
şi capăt mereu puterea de a mă împotrivi
răului, nedreptăţii din stat, din societate, de
pretutindeni. A ne împotrivi răului, nu e oare
aceasta o atitudine esențială în viața noastră?
Oare aceste Unde și Încotro nu înseamnă un
drum spre Bine?
N-ar fi cazul să învăţăm pe acest drum
lecţia demnităţii? Noi, care ne ruşinăm cu
limba noastră, cu tradiţiile noastre, cu credinţa
şi spiritualitatea noastră? Noi, care adoptăm
fără socoteală obiceiuri şi năravuri ce nu
ni se potrivesc, făcînd din poporul nostru
o adunătură penibilă, ce imită cu umilinţă
atitudini care ne fac ridicoli, slăbănogi, fără
vlagă şi în care crima, corupţia şi ridicolul
se simt la ele acasă? Noi care înlăturăm din
viaţa noastră orice frînă care să ne împiedice
a aluneca în cele mai murdare situaţii, uneori
greu de crezut că sînt posibile? Dacă am
încerca, în mod voit, conștient, să scoatem
acest rău din zilele noastre, să-l înlocuim cu
altceva. Să renunțăm a vedea existența doar
ca o supunere în fața răului, a acceptării lui,
a identității lui monotone, a falsei modernități.
Să aflăm acel Unde și Încotro al vieții pe
care doar binele adevărat ni-l poate oferi. În
el se află culoarea, varietatea, adevărul ei,
așa cum ne-a fost destinat dintru începuturi.
Să ne asumăm responsabilitatea unei căi
care duce acolo unde trebuie să ne aflăm. Să
înțelegem modernitatea binelui, o modernitate
nesupusă unor tendințe distrugătoare și,
tocmai de aceea, o modernitate nepieritoare.
Să înțelegem că viața se sprijină pe noțiuni
aparent contradictorii, pentru că doar astfel se
poate explica infinita ei varietate, modernitatea
ei eternă. Așa cum spune un părinte spiritual al
Bisericii noastre să nu avem o minte strîmbă,
care să strice lucrurile drepte.

Lidia STĂNILOAE

Convorbiri esențiale

Nicolae Florescu
în dialog cu Victor
Popescu
(urmare din pag. 1)

Și, îmi dau seama acum de acest lucru,
pentru că eu nu am fost cuminte, de departe
de a fi așa de-a lungul vieții mele. Și poate
că nu sînt nici astăzi cuminte. Dumnezeu știe!
Dar, de cîte ori mă lovesc de anumite probleme
ale vieții, îmi dau seama, cînd mă gîndesc la
ceea ce aș putea face sau la ce am făcut sau
cum se întîmplă evenimentele, mă cuprinde
un fel de spirit de cumințenie și, implicit,
atunci, mă gîndesc la el, la tatăl meu. Mă
gîndesc la el, pentru că, într-adevăr, în această
linie de atitudine l-am regăsit întotdeauna. Îmi
spunea să fiu prudent, să nu mă angajez în
ceva înainte de a gîndi bine ce fac, să admit
că nu știu tot și, dacă nu știu tot, să nu mă
aventurez unde nu știu. Și-mi mai spunea cînd
eram copil și, apoi, adolescent, și, probabil,
că nu-l ascultam. Astăzi îmi dau seama cît
de mult a insistat asupra acestui aspect și,
de-asta, cred că esențial în ceea ce mi-a dat
este cumințenia. Restul, sigur că reprezintă
educația, instrucția. Toți părinții le dau. Dar,
această cumințenie i-o datorez lui.
N.F.: Ce înseamnă pentru un tînăr, un
adolescent chiar, să știe că are în spate, în
familie, un ziar ca Universul?
V.P.: Trebuie să vă spun că această întrebare
este, pentru mine, fără răspuns, în sensul
că nici atunci și nici astăzi nu mi-am pus
problema moștenirii. Nici un moment nu m-am
gîndit că eu voi fi acela care va lua acest ziar,
la un moment dat.
N.F.: Eu mă gîndeam la o moștenire
spirituală.
V.P.: Nu, nu m-am gîndit nici într-un fel.
Și astăzi cînd nu-l mai am, nu mă gîndesc că
mi s-a luat ceva. Mi-am făcut viața în felul
meu și nu m-a preocupat această chestiune.
N.F.: Dar, tatăl dv., Stelian Popescu, se
gîndea la acest capitol?
V.P.: Probabil! Se gîndea pentru că atunci
cînd am pus Universul Literar pe picioare,
cred că el a văzut în asta un gest care l-a
interesat. L-a interesat pentru că acest lucru
îi dădea posibilitatea să se agațe de ceva în
care el, însuși, să fie antrenat mai departe.
La vîrsta pe care o avea atunci nu putea fi
altceva decît la nivelul ăsta.
N.F.: Și cum ați pus pe picioare Universul
Literar?
V.P.: L-am pus pe picioare destul de simplu,
și asta, probabil, pentru influența care era în
jurul meu prin forța lucrurilor. Chiar cînd
eram la liceu, la Spiru Haret, simțeam asta.
N.F.: Vorbiți-ne despre această perioadă
din viața dv.. Este foarte importantă chiar și
pentru istoria literară românească.
V.P.: Este așa de departe vremea aceea și eu
sînt așa de departe de literatură… în fine…nu
sînt deloc un literat. Am anumite preocupări,
actualmente, de ordin istoric, pentru că am
timp acum să mă ocup de ele, dar viața mea
a fost cu totul pe alt plan.
N.F.: Pe ce plan a fost viața dv.?
V.P.: Pe plan comercial. Trebuia să cîștig
pentru a mă întreține în viață și am cîștigat
cum am putut. Nu am fost un mare om de
afaceri, ci, mai degrabă, un modest om de
afaceri, care și-a dus bine viața, dar nu a
avut timp să se ocupe de altceva decît să-și
apere familia.
N.F.: Dar, a existat o perioadă de cîțiva ani,
cînd Universul Literar însemna ceva în elita
culturală românească. Acolo, vreți nu vreți,
ați fost totuși un literat important.
V.P.: Nu! Îmi dau seama cît de slab am
fost, pentru că atunci mă criticau nu puțini.
Țin minte chiar că Vintilă Horia spunea – și
nu o dată – că m-am lăsat antrenat în ceva
ce nu cunosc. Sigur că m-am supărat, dar el
avea, de fapt, dreptate. Am scris, de pildă,
despre romanul românesc. Hodoronc-tronc,
cum se spune, eu despre romanul românesc.
Nu-l cunoșteam nici atunci și nici astăzi nu-l
cunosc. Repet, atunci m-am mîhnit, dar astăzi
îmi dau seama că nu eram, în nici un caz,
ceea ce se cheamă un literat. Am avut această
deschidere pentru că trăiam într-o familie de
jurnalist. Era o ambianță, și cred că toți tinerii
se simt chemați de literatură, cînd sînt la o
anumită vîrstă, la adolescență. Este o chemare
instinctivă. Vrei să spui că ți se pare că ai
descoperit lumea. Exista o revistă a liceului
Spiru Haret, care se chema Vlăstarul.
N.F.: Unde debutase și Mircea Eliade.
V.P.: Da! Însă eu, cum aveam Universul
în spate, m-am gîndit să facem o altă revistă
a noastră. Și asta, pentru că Vlăstarul era
pusă în sarcina ultimei clase. Noi, cei care
eram cu o clasă sau două în spate, am lansat
atunci Mlădița. Ei, și asta ne-a dat, într-un fel,
contactul cu literatura. Am realizat-o numai
cu colegii de clasă.
N.F.: Și Alexandru Paleologu era printre ei.
V.P.: Da, și, de asemenea, Aristide
Steinhardt pe care l-am întîlnit după război,
la Bruxelles, unde trăia cu familia.
N.F.: Cum vi-l amintiți pe Alexandru

Paleologu în acea vreme?
V.P.: Ca pe un tînăr care, de pe atunci, se
simțea foarte cultivat, superior – să zicem –
intelectual înaintea tuturor, fără nici o îndoială.
Avea o bună cultură și o foarte bună memorie
pe care și-o punea în valoare. Se simțea din
plin că este un băiat de litere.
N.F.: Și, de la Mlădița…
V.P.: Mlădița, după aceea, a dispărut. Am
intrat la liceu și am trecut într-o altă etapă a
vieții. În acel moment, eu am fost preocupat
de o problemă care era, de fapt, un adevăr,
adevăr care este greu de spus sau, mai bine zis,
greu de definit. Sînt probleme există și astăzi.
Intelectualitatea este de stînga, în mare parte.
N.F.: Da, așa este.
V.P.: Iar, în jurul Universului, nu erau
intelectuali mari. Mai degrabă, aceștia erau
atrași de Dimineața, de Adevărul, unde găseau
poziții de stînga. Exista acolo, mai bine zis, o
mentalitate în sensul acesta. Ca și astăzi, de
altfel. Și m-am gîndit atunci că Universul nu
poate să fie rupt de intelectuali. Cum trecusem,
în acest sens, examenul în școală cu Mlădița,
mi-am propus să scot o revistă în care să încerc
să atrag cît mai mulți intelectuali, să fie și
ei astfel în jurul meu. Așa mi-a venit ideea
reluării, în 19 februarie 1938, a Universului
Literar. Pentru că eram student la Drept, am
început, bineînțeles, cu tinerii.
N.F.: Și colegii de la Drept au venit și ei
spre dv.?
V.P.: Nu. Au fost atunci în jurul meu, cînd
a început această aventură, ca să spun așa, pe
de o parte tatăl meu, Stelian Popescu, care mi-a
pus, imediat, la dispoziție, un colaborator de
primă mînă, pe Mihai Niculescu.
N.F.: Este, probabil, unul dintre cei mai
mari critici literari pe care i-a avut literatura
exilului românesc. Din păcate, este încă foarte
puțin cunoscut în țară.
V.P.: Aveți dreptate. Mihai Niculescu putea
să facă o carieră bună în exil, dar a rămas
foarte român. Spunea mereu că el nu poate
scrie decît în românește. Știu că a murit în
Anglia, unde și-a trăit anii de exil, alături
de familie.
N.F.: Mihai Niculescu era mai mare decît
dv.?
V.P.:Puțin mai mare decît mine. Avea
cîțiva ani în plus. Era și el începător întrale gazetăriei. Secretariatul îl ținea Stelian
Popescu. Și, ca atare, tatăl meu, care avea
o intuiție extraordinară, a simțit calitatea lui
și s-a gîndit să-l pună lîngă mine ca fiind
elementul valabil. Așa încît cu el, cu Mihai
Niculescu, am putut să relansez Universul
Literar. Țin minte că atunci am semnat
editorialul. Reapare Universul Literar.
N.F.: Cine mai făcea atunci parte din
echipă?
V.P.: A fost Constantin Fîntîneru, ați auzit
de el, nu?
N.F.: Sigur că da, o figură cu totul
remarcabilă. Un scriitor de primă mînă,
cunoscut, mai ales, cu volumul lui de proză
Interior, care a avut parte, în 1932, la apariție,
de o primire entuziastă din partea criticilor
vremii. Dar Fîntîneru a fost și un critic literar
excelent. Sînt de amintit comentariile sale la
poezia lui Lucian Blaga.
V.P.: Apoi, a fost Ștefan Baciu cu care am
fost atunci în cei mai buni termeni. Spunea
chiar că noi sîntem Generația de aur a acelor
vremi. Într-adevăr, într-o oarecare măsură, eu
avînd Universul în spate, asiguram acestui
tineret literar o posibilitate de manifestare,
găsindu-și, practic, o menire. Am fost buni
prieteni, dar ne-am despărțit, pentru că eu
am plecat din țară și a urmat ce știm cu toții.
Cînd i-a apărut volumul memorialistic Praful
de pe tobă, am reacționat, pot să spun chiar
că m-am certat cu el. I-am reproșat un fapt
care era o invenție pură și care, oricum, nu
avea nici o bază ca să știe așa ceva, dacă chiar
s-ar fi întîmplat. S-a apărat, chipurile, că nu
a vrut să spună așa ceva. N-a vrut, n-a vrut,
dar a spus-o și nu oricum, în cartea amintită.
Ideea era că eu am obținut Universul Literar,
forțînd mîna tatălui meu, căruia, fiind om de
afaceri, ideea mea de a face un ziar literar i
s-a părut o aberație, dar eu am insistat pînă
cînd Stelian Popescu a cedat. Ceea ce este un
neadevăr pentru că, așa cum a ieșit Universul
Literar, care nu era rentabil, tot așa au fost
publicate toate cărțile știute. Nici unele dintre
ele nu erau rentabile.
N.F.: Să ne întoarcem la aceste cărți. De
fapt, Universul Literar a lansat și o editură
excelentă, cu cărți fundamentale, unele. Dacă
ar fi să ne referim doar la Victor Papilian și
tot ar fi o descoperire extraordinară, pe piața
literară a perioadei. Sînt și alții, desigur.
V.P.: Și Constantin Virgil Gheorghiu și Ion
Frunzetti. Din nou vreau să-l apăr pe tatăl
meu. Scotea cărțile astea, cum spuneam, în
pierdere și, totuși, a continuat să le publice.
După cum știți, eu am părăsit România, și
Universul Literar a continuat să apară și tot
în pierdere. Nu a fost suprimat așa cum s-a
mai întîmplat în alte cazuri.
N.F.: Totuși, cum vă explicați că, în ciuda
faptului că Universul a reprezentat ceea ce a
reprezentat în gazetăria românească, tatăl dv.
și-a adunat în viață foarte multe adversități.
De ce s-a scris și s-a vorbit atît de critic
despre tatăl dv. chiar în lumea literară. Care
ar fi explicația unei astfel de
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atitudini? Una dintre ele o dau
și eu. Este invidia.
V.P.: Pe de o parte. Pe de altă parte, revine
ceea ce am spus acum cîteva clipe, faptul
că intelectualitatea românească era, în mare
parte, de stînga. Asta explică foarte mult.
Sînt elemente variate care se concretizează,
este un fel de focalizare a tuturor aspectelor.
Dar și însăși intelectualitatea de dreapta,
deoarece tatăl meu era un om de dreapta, un
om care a privit cu destulă simpatie mișcarea
legionară, însă a fost foarte sever cu aberațiile
și exagerările, și a fost violent împotriva lor
în acele momente. Atunci, bineînțeles, și-a
atras și dușmănia lor prin forța lucrurilor.
Era o mișcare și în dreapta și în stînga contra
lui. Asta ar fi, invidia și faptul că el era un
om de mijloc. A fi național nu înseamnă și
a fi excesiv. Poți să-ți aperi nația, fără să fii
un sălbatic.
N.F.: În momentul acesta, al desprinderii
de Universul, cînd a plecat tatăl dv. din țară
ce s-a întîmplat cu publicația în anul 1944, an
foarte tulbure. Dv. erați plecat deja la studii,
în Elveția.
V.P.: El a plecat fără să-și dea seama că,
în felul acesta, s-a salvat.
N.F.: A avut o intuiție extraordinară?
V.P.: Nu, nici gînd. El nu vroia să plece
din țară. Cel care a avut intuiția proastă a fost
cumnatul meu, Ion Lugojanu. S-a înșelat în
privința asta, pentru că putea și el să plece
și ar fi fost mai bine. Trupele rusești veneau
spre țara noastră fără nici o îndoială, și l-a
îndemnat pe tatăl meu să plece neapărat, mai
ales că mama mea era bolnavă. Deci, s-a gîndit
că ar fi un moment excelent de a fi îngrijită
mai bine în Elveția. Țin minte că le-a spus
chiar: plecați liniștiți că eu, Ion Lugojanu, pot
salva Universul. Avusese raporturi amicale
cu un diplomat sovietic și că, folosindu-se
de aceste relații, ar fi putut discuta problema
Universului altfel decît Stelian Popescu. S-a
văzut mai apoi că nici Maniu și nici altcineva
nu a mai putut discuta cu nimeni. Universul
a mai continuat să apară numai cîtăva vreme,
pînă cînd au venit schimbările catastrofale.
N.F.: Pînă-n `47-`48. Eram copil și țin
minte că mă trimitea bunicul meu să-i cumpăr
Universul.
V.P.: Și atunci, cum spuneam, cătră sfîrșit,
director a rămas Lugojanu, cumnatul meu.
Codirector era Iosif Fermo, responsabilul
cronicilor externe. A rămas pînă la sfîrșit și
a fost plătit la negru, cum se spune, pentru
că altfel nu se putea. Lugojanu îl cooptase pe
Iosif Fermo în ideea că va salva Universul.
Dar amîndoi au pierit în închisorile comuniste.
N.F.: Cum spuneați, tatăl dv., Stelian
Popescu, s-a stabilit atunci în Elveția. Încerc
o întrebare dificilă pentru dv. și îmi cer scuze.
Știu că ați trecut cu familia dv. printr-o mare
tragedie, pe care foarte mulți n-o știu bine. Au
circulat diverse zvonuri, dar tragedia în sine nu
este cunoscută. Practic, ce s-a întîmplat atunci?
V.P.: Este un moment al vieții mele, pe
care am vrut să-l uit. Ce pot să spun este
că a zdrobit viața noastră. Tatăl meu, Stelian
Popescu, la vîrsta pe care o avea, a fost lovit
într-un mod de neimaginat, după moartea
mamei mele.
N.F.: Credeți că a fost o repercusiune de
ordin politic?
V.P.: În nici un caz! N-am avut nici o
indicație în acest sens. Din nefericire, nu am
avut atunci cumințenia despre care am vorbit
mai înainte. Da, nu am avut-o. Tatăl meu s-a
opus acestei căsătorii. Ea era sora lui Radu
Cîmpeanu. Nu l-am ascultat. Și, iată, a fost
o nebunie pur și simplu pe care nu pot să o
interpretez altfel. Cum pot unii oameni să
aibă, la un moment dat, o judecată amorală,
nu imorală, ci amorală. Probabil că viitoarea
mea soție de atunci a pus ochii pe mine și eu
m-am lăsat prins. Pentru că eu eram fiul lui
Stelian Popescu, în țară, și aveam o situație,
aveam bani. Ei, dar cînd ne-am trezit în

Elveția, destul de strîmtorați, într-o situație
financiară foarte dificilă, pentru că tatăl meu
nu mai avea bani, din cîte știam eu, ea s-a
gîndit atunci să pună mîna pe ce mai putea.
De asta am numit-o amorală.
N.F.: A mai existat o versiune cum că
această persoană a fost strecurată în familia
lui Stelian Popescu, și asta pentru a distruge
această familie.
V.P.: Nu văd de ce. Pentru că, dacă ar fi
fost așa, ar fi trebuit să acționeze cînd noi
eram
într-o situație materială bună. Dar,
eram deja doborîți. Ce rost mai avea să facă
asta? Nu se fac asemenea inepții, să ia viața
mamei mele. Numai o persoană amorală, repet,
putea să facă o asemnea inepție. Mai mult, la
un moment dat, mai tîrziu, a fost organizată
o emisiune chiar de către fosta mea soție, la
o televiziune elvețiană din Geneva. Era prin
anii ‘70. A găsit, bineînțeles, sprijin ca să
pună, din nou, problema în discuție. Și iarăși
au început să vorbească împotriva tatălui meu,
a vorbit și ea și alți invitați și am auzit, din
nou, despre mine că sînt un om dubios cu un
trecut discutabil.
N.F.: Totuși, cum a fost posibil ca fosta
dv. soție să poată organiza o emisiune la
televiziunea elvețiană, din Geneva, cu acest
subiect? Ea nu a fost condamnată în urma
unui proces?
V.P.: Maria Cîmpeanu nu a recunoscut
niciodată acuzația. A negat totul, dar a fost
condamnată la 20 de ani de detenție și, pentru
bună purtare, a fost eliberată înainte de termen.
Trăiește, și acum este în țară, în România.
N.F.: Totuși, nu credeți că situația a fost
mai complicată?
V.P.: Nu, pentru că o condamnare de 20
de ani, este o condamnare serioasă, mai ales
pentru elvețieni. A făcut două procese de
revizuire. Au fost respinse, deci nu a cîștigat,
dar, pentru bună purtare, cum spune legea,
poți fi eliberat înainte de termen. Și atunci,
evident, a găsit prieteni și, țin minte că a venit
cineva de la acea televiziune să mă invite să
particip la emisiunea respectivă. L-am trimis
la plimbare, într-un mod elegant, spun eu.
N.F.: Să trecem peste acest moment foarte
greu al vieții dv. și aș vrea să ne întoarcem la
acea colecție pe care ați scos-o la Universul
Literar. Și asta pentru că ea este legată de
o serie întreagă de scriitori de prima mînă.
V.P.: Da, așa este. Ideea mea a fost să-i
captez pe acești scriitori să stea în jurul
Universului Literar, și, încetul cu încetul,
într-o zi să fie colaboratori permanenți ai
Universului, în lumea literară. Era, de fapt,
o banalitate culturală, comercială, cam așa
aș defini-o.
N.F.: Da, dar această banalitate a avut
repercusiuni favorabile în cultura românească.
Îmi aduc aminte și de o rubrică pe care o
ținea Radu Sterescu. Erau acele dialoguri
cu văduvele marilor scriitori. Iată idei foarte
interesante pentru publicistica acelei vremi. Și
aceste idei v-au aparținut, probabil.
V.P.: Nu, de fapt, aceste idei ne-au aparținut
tuturor. Acționam ca un fel de cenaclu, în
sensul că ne întîlneam cu toții aproape în
fiecare zi. Se pomenește asta și în amintirile
bietului Ștefan Baciu. Ne întîlneam într-un
birou al redacției. Eram gălăgioși, zgomotoși,
zurbagii și vorbeam mult. Și așa ieșeau ideile.
N.F.: A venit și Eliade acolo.
V.P.: Eliade a venit, a colaborat, dar nu a
rămas mult. Nu știu de ce. Probabil că a plecat
atunci din țară. El era mai în vîrstă decît noi
și avea deja o situație și un nume literar. Și
el și Vintilă Horia nu veneau la acest așa-zis
cenaclu, cum l-am numit noi. Ei veneau numai
să colaboreze. Acolo veneau numai cei tineri,
cum am spus, copilașii. Făceam scandal la
întîlnirile astea. Discutam tare cu înfocare și
alături erau birourile unde redactorii munceau
și se ocupau de probleme serioase și-mi dau
acum seama că-i deranjam. Tatăl meu însă
niciodată nu ne-a reproșat ceva.

N.F.: Problema politică nu v-a interesat?
V.P.: În perioada aceea, nu. Și-i mulțumesc
lui Dumnezeu că nu m-am lăsat tentat de
nici o idee politică, nici de dreapta, nici de
stînga, absolut deloc. Tatăl meu, de fapt, îmi
spunea să nu intru în politică. Fiindcă am avut
invitații de colaborare diverse. Îmi spunea,
repet: nu te bagi deloc. Tu scrii ce vrei, în
Universul Literar. Și dacă vrei să scrii și în
Universul, scrii și acolo tot ce vrei, dar nu
cumva să scrii în altă parte. Nu te băga, ești
prea tînăr, nu ești capabil să știi și să înțelegi
toate pericolele care te așteaptă.
N.F.: Domnule Victor Popescu, după
tragedia prin care ați trecut în Elveția, cum
s-a desfășurat viața dv., trecînd și reușind să
vă refaceți moral, după o asemenea lovitură,
care, practic, pe mulți i-ar fi dărîmat complet?
V.P.: Oricine ajunge, într-un final, să se
repună pe picioare. A fost greu, foarte greu.
Apoi, ne-am stabilit în Franța, am reîntemeiat
o altă familie și datorez soției mele de atunci…
N.F.: Era franțuzoaică?
V.P.: Nu, elvețiancă. Cum spuneam, îi
datorez echilibrul pe care mi l-a dat, pentru
că eram zdruncinat și m-a ținut de mînă, ca
să zic așa. Îmi spunea: sigur, este o tragedie,
dar trebuie luptat, trebuie mers mai departe.
N.F.: Cum ați reluat relațiile cu exilul
românesc?
V.P.: Foarte puțin. Pe de o parte, fiindcă
soția mea nu era româncă. Și, pe de altă
parte, trebuie s-o spun, cu toată tristețea, că,
în momentul acelei tragedii, românii din afara
țării
ne-au întors spatele, pur și simplu. A
fost îngrozitor! Și, îmi amintesc, că atunci,
în momentul acela critic absolut, cînd toate
ziarele din Elveția vorbeau despre această
tragedie, unii români cu care eram în relații,
chiar de prietenie, în Geneva, treceau pe
celălalt trotuar cînd ne întîlneam.
N.F.: Da, dar acolo era și Gafencu în acel
moment.
V.P.: Gafencu era într-adevăr acolo, Gafencu
nu pot spune că ne-a întors spatele, dar cu el
nu eram în relații strînse. Oricum, nu ne-a
întors spatele, dar nici nu a luat o poziție.
Sînt trei telefoane care mi-au fost date atunci.
Un elvețian și doi evrei care au vrut să-mi
strîngă mîna, să fie alături de mine, pentru
catastrofa prin care familia mea a trecut. În
schimb, nici un român.
N.F.: Asta reflectă ceva. Cum reacționăm
noi, în afara țării, în momentele de cumpănă.
V.P.: Să vă mai spun ceva. Un român,
din Elveția, în timpul procesului, ca martor,
chemat de apărare, nu a spus neadevăruri,
propriu-zis, dar suficient ca să lase un dubiu,
un semn de întrebare, zicînd de pildă că
Stelian Popescu a fost o personalitate foarte
discutabilă în România, chiar și eu.
N.F.: De fapt, ce legătură avea declarația
acestui martor cu cauza procesului în sine?
V.P.: Era un întreg montaj atunci, în ceea
ce reprezenta procesul în sine. Din acest
motiv, unii și-au închipuit că este o cauză
politică. Montajul a fost legat și de ceea ce
se întîmpla în țară. Se scria în toate ziarele
despre Stelian Popescu, ca fiind criminal de
război, condamnat de noile autorități. Ei, și
cînd vine un român la bară și declară că și
eu sînt o persoană discutabilă, asta a fost
prea mult. Putea să tacă, pentru că nu i-a
cerut nimeni ce să spună. De fapt, nici nu
a spus ceva.
N.F.: Relațiile dv. cu exilul s-au reluat
atunci?
V.P.: S-au reluat mult mai tîrziu. Nici eu
nu am încercat mai mult. Aveam foarte multe
probleme de rezolvat.
N.F.: De fapt, cum ați reintrat în exilul
românesc pînă-n momentul de față, cînd
coordonați activitatea Casei Românești, de
la Paris?
V.P.: Destul de complicat de dat un răspuns,
dar dacă, totuși, îl dau, o fac în amintirea soției
mele. Cum spuneam, pierdusem contactul
complet cu exilul și, pe de altă parte, recunosc
că, spiritual, și vîrsta mea fiind înaintată, nu
mai aveam nici o legătură strînsă cu religia.
Eram convins că totul este pierdut, soția
mea era protestantă și eu, atunci, cînd am
avut copiii noștri am zis nu, noi trăim în
Franța, copiii trebuie să fie catolici, într-o țară
majoritar catolică. În ideea că trebuie să se
integreze mai repede, atunci i-am botezat pe
amîndoi în ritual catolic. Și, după aceea, viața
și-a urmat cursul și, din nefericire, cea de-a
doua soție a mea a fost răpusă de un cancer
agresiv. La sfîrșitul vieții ei mi-a spus că ar
vrea, dacă este posibil, să treacă la ortodoxie.
Eu rămăsesem ortodox. Am întrebat-o, dar de
ce? Ei, mi-a răspuns ea, poate așa ne vom
regăsi pe lîngă strămoșii tăi. Atunci am reluat
legătura cu biserica noastră de la Paris și așa
am ajuns să urmez și niște cursuri privind boala
nefericitei mele soții. Apoi, am participat și
eu la diferite acțiuni. Am fost ales secretar
general la biserică. În urma scandalurilor de
la Biserica Română din Rue Jean-de-Beauvais,
am fost atît de dezgustat că, vă spun sincer,
am trecut la greco-catolici. M-am gîndit că,
în fond, Dumnezeu este pe deasupra acestor
lucruri. Confesiunile sînt omenești, sînt variații
omenești.
N.F.: Și cînd ați venit la Casa Românească?
V.P.: În momentul acela eram în legătură
cu Biblioteca Română din Freiburg, im Br. Și

asta pentru că eu căutam să găsesc un răspuns
la tot ce se întîmplase în familia mea. Virgil
Ierunca a fost cel care m-a îndrumat spre
această bibliotecă, fiind convins că acolo aș
putea găsi o documentație. Și așa am mers la
Freiburg, la Biblioteca Română, unde director
era Virgil Mihăilescu. M-a primit cu brațele
deschise și trebuie să vă spun că am înțeles
repede că acolo era constituită, de fapt, o
instituție valoroasă, cu posibilități mari pentru
exilul cultural românesc. Și, în felul acesta,
am rămas foarte legat de Freiburg și am
început chiar să frecventez colocviile anuale
ale acestei instituții. N-a trecut mult timp și
m-am gîndit că așa cum există Biblioteca din
Freiburg s-ar putea face ceva și pentru Casa
Românească. M-am dus la Sandu Ghica, pe
care-l cunoscusem la biserică și care era atunci
președintele Casei Românești, ca să discut cu
el problema asta. A fost foarte deschis și mi-a
propus să-i fiu alături în acest proiect.
N.F.: Am redeschis această discuție pentru
că totuși Casa Românească este singurul
organism activ al exilului românesc de la
Paris. Mai este Centrul Român de Cercetări
care, practic, a murit, are foarte puțină
activitate, Fundația Regală Universitară
Carol I a dispărut și ea, iar biblioteca acelei
fundații, preluată, la un moment dat, de Casa
Românească, a ars și ea. Deci, dv. ați realizat
o nouă bibliotecă pornind de la zero, și, acum,
ați reușit să aveți o activitate susținută. Ce
intenționați în viitor?
V.P.: Mă întrebați ce intenționez? Multe,
aș răspunde, dar, din păcate, sîntem din ce
în ce mai puțini. Cei care eram, nici eu nu
mai sînt tînăr, și mulți alții care erau, nu mai
sînt. Încetul cu încetul, sîntem din ce în ce
mai puțini, și alții noi nu vin! Nu apar nici
ca participanți, nici să pună umărul alături de
noi, veteranii, ca să spun așa. Că mai vine,
din cînd în cînd, cîte unul, da, dar nu asta este
problema. Problema este lipsa continuității.
Cînd este cîte o ședință extraordinară, cum a
fost cea consacrată lui Emil Turdeanu, a venit
ceva lume. Dar nu putem avea numai ședințe
extraordinare, avem și ședințe normale cum
are orice institut cultural modest, ca al nostru,
care nu poate avea totdeauna numai invitați
profesori vestiți. În rest, trebuie să ne ajutăm
între noi, ca într-un cenaclu, cu invitația: veniți
și să stăm de vorbă!
N.F.: Deci, revenirea practic la unele tradiții
ale Casei Românești. Dar, în ceea ce privește,
situația asta, are un rol și schimbarea scenei
politice așa cum apare ea - cel puțin – din
România, în momentul de față?
V.P.: Nu știu ce să răspund. În sensul că
această mișcare negativă am văzut-o de mult
timp. Ne urmărește încetul cu încetul. Poate
continuă ceva care a început mai demult. Pe
de altă parte, nu este mai puțin adevărat că
foarte mulți români consideră că exilul nu mai
este ce era în anii de după război. Situația
s-a schimbat. Sînt cei care s-au stabilit în
străinătate în mod definitiv, cum este și cazul
meu, și ceilalți care sînt aici, și care vor, totuși,
să aibă și o situație și în România, și care,
deci, nu au nevoie de noi. Preferă să vadă
cum se pot întoarce, într-un fel sau altul, în
țară. Ceea ce este normal.
N.F.: Nu v-ați gîndit să încurajați, în țară,
din punct de vedere moral – sigur bănuiesc
că nu aveți resursele necesare să faceți așa
ceva – revenirea în peisajul publicistic și
refacerea Universului?
V.P.: Așa este. Nu am resursele financiare
pentru un asemenea proiect. Departe de a
le avea. Universul a fost, după părerea
mea, un fel de monument în sensul că, și
pe vremea aceea, dar și astăzi, așa cum văd
eu presa, este de o calitate discutabilă, în
genere. Și în această ambianță, cred că Stelian
Popescu a încercat să facă un ziar de o ținută
morală deosebită și a avut o idee, respectiv
ideea națională, o idee valabilă pentru Țara
Românească. Ori, felul cum a interpretat-o el,
cum a apărat-o el, i-a permis să obțină faima
pe care a atins-o, dar și valoarea Universului.
Cred, și mi-e teamă, că nu se poate repeta
o asemenea poveste. Prin urmare, este un
monument și trebuie să rămînă un monument.
N.F.: Domnule Victor Popescu, privind
lucrurile în acest fel, ca un om de aici, care
este departe de țară, analizînd cu un ochi critic
și pe românii din exil, dincolo de experiențele
dv. personale, credeți că exilul românesc și-a
făcut datoria în cei cincizeci de ani?
V.P.: Unii și-au făcut datoria, au fost
personalități deosebite – Leontin Jean
Constantinescu, George Ciorănescu, Gafencu,
Cristu – care au luptat efectiv, fără îndoială.
Spunea cineva: în fond, la ce servește să lupți
așa în neștire? Ei, în neștire a rămas lupta.
N.F.: V-ați gîndit să vă scrieți memoriile?
V.P.: Nu! Nu știu dacă dumitale sau altcuiva
i-am spus ieri că nu pot să fiu memorialist
pentru că nu am memorie. Toată viața mea
a fost numai în viitor și niciodată în trecut.
În trecut, nu caut decît elemente care să-mi
justifice cercetările de natură istorico-politică.
Dar, deloc personale sau impresii despre
oamenii din jurul meu. Asta nu mă interesează.
Mă interesează faptele mari și studiul acestor
fapte mari, și nu experiențele personale.
N.F.: Vă mulțumesc.
12 octombrie 1997, Freiburg, im Br.
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Reevaluări
Inconsecvența formalismului relațional al
erosului implementat în țesătura narativă a
prozei lui Mircea Eliade
3. Problematica erosului conjugal

(urmare din numărul trecut)

Preocupat de funcţia metafizică a erosului, justificată, de altfel, şi în Jurnal1, şi mai puţin
de cea morală, Eliade, încă din zorii tinereţii, problematizează asupra iubirii conjugale şi al
impactului acesteia, în special, asupra condiției creatorului, asupra insului care doreşte să
acceadă la o altă dimensiune existenţială.
Instrumentînd, deopotrivă, modele mitice ale gîndirii indiene şi greceşti şi concepte filosofice
aparţinătoare istoriei religiilor, dătătoare de sensuri, îmbogăţite şi reînnoite ce vizează condiţia
omului în Univers, autorul eseului Apologia virilităţii propune soluţia salvării din ghearele
nemiloase ale erosului mistuitor prin eroic, idee ce va urmări existenţa tuturor personajelor
eliadeşti, fiind teoretizată în studiile şi operele ştiinţifice, conexate, îndeosebi, eroticii mistice,
respectiv tantrismului.
Expunerea ideatică din acest eseu anunţă problematica erosului şi relaţia dintre retortele
lăuntrice ale sufletului în care fierb neostoitele doruri, iniţial ale puberului, ulterior ale
adolescentului şi ale tînărului şi aspiraţia la o condiţie superioară, hărăzită eroicului, relaţie
monitorizată de înfrînare şi renunţare, valorificate, preponderent, în romanul Gaudeamus şi
inserate, sporadic, în romanele Isabel şi apele Diavolului, Lumina ce se stinge, Întoarcerea
din Rai şi Huliganii, în romanul indirect Şantier, în Nuntă în cer şi Noaptea de Sînziene,
precum şi în nuvelele Fata căpitanului şi Uniforme de general.
Eseul, receptat ca un program-manifest al tinerei generaţii, propune un nou tipar al bărbatului
în lume, cel care impune porunca virilităţii, ancorat permanent în primejdie, în senzualitate,
cu o viaţă lăuntrică fulminantă, care-şi asumă înfrîngerile, ducînd o viaţă eroică, precum şi o
panoplie tipologică a masculilor vlăguiţi de mediocritate, respectiv diletantul agreabil, amatorul
snob, neputincioşii, cei cu minţile turburate, mediocrii maimuţărind paradoxele [...] ilustru
pederastru, filosofi gîngurind capitole din cărţi, diletanţii cu suflet de ţiplă bariolată, poeţii
şi poeticaştrii cerşind genialitatea, glumeţii erudiţi şi îndrăzneţi, gazetarii bătrîni şi îngîmfaţi
într-o dubioasă perversitate, misticii îngînînd o jalnică sfinţenie,2 dominante caracteriale
ale portretelor conturate în ţesăturile epice ale schiţelor şi nuvelelor ce aparţin perioadei de
tinereţe a scriitorului şi tiparelor inserate în operele literare menţionate. Nu este neglijată nici
claviatura sufletească a femeii şi nici elogiul adus trupului ei, balsam al aprigelor dezlănţuiri
dionisiace, în care neîntinata lor feciorie se transformă în oază de nelinişti pentru masculul
mistuit de amarnicu-i patos, născut din dorinţa de pervertire.
Erosul ca viziune a năzuinţelor proprii nu reprezintă numai un mijloc întru expunerea
crezului individual, strategie de disciplinare a spiritului şi a existenţei, ci şi extirparea unei vieţi
decăzute, prin glorificarea trăirilor erotice şi experimentarea lor, urmărindu-se o palingeneză
personală, o modalitate de constituire a unei noi stări, a unei noi condiţii.
Perpetuarea dezlănţuirii proceselor sufleteşti prin prospectarea erotică, transpusă, ipotetic, atît
la nivel senzorial, cît şi spiritual, culminînd cu o finalitate racordată, uneori, incertului, precum
şi rodirea prin procreare, consecinţă a căsătoriei, ilustrată, eterat, în operele eliadeşti, sau a
procesului poietic destinat creaţiei, este valorificată stăruitor în morfologia şi fenomenologia
personajelor, înfrînarea fiind calea de ajungere, de atingere a unui ţel, din perspectiva eroicului,
de şlefuire a personalităţii creatoare, iar săvîrşirea fapt-ului, realizat prin experienţă şi detaşare,
un mod de transfigurare a iubirii:
Omul suie singur, tăcut, neştiut de nimeni – o culme fără trepte, fără drum, fără frînghii.
Înfrîngerile şi biruinţele sînt ale lui. Prietenul şi logodnica nu i le cunosc. Cu fiecare ceas vieţuit
aspru, masculin – se apropie de sfîrşitul acelei opere pentru care s-a născut: personalitatea.
.........................................................................................................................................................
Orice mascul e dator să creeze. Fecundarea sexuală a fost, poate, semnul ursitei cereşti. Plodul
continuă carnea, iar sufletul lui va continua sufletul părintelui, dacă acesta îi este şi un părinte
spiritual. În conştiinţa masculină e neadormită pofta creaţiei, a depăşirii de sine prin cuceriri de
cetăţi, prin artă, prin toate eliberările duhului. [...] Sufletul îmbogăţit de experienţe se trezeşte,
într-un amurg, frînt de cele două esenţiale curente ale vieţii spirituale: dionisiacul şi christicul.
Senzualitate, desfătări păgîne, melancolia simţurilor obosite, sălbatecă vitalitate consumată fără
rod, libertatea în Pan, gîndirea în Apolon. De cealaltă parte- sensibilitate disciplinată, ierarhia
satisfacerii simţurilor, încordări către neostoită purificare şi depăşire spirituală, elanul către
efectiva contopire cu Dumnezeu, libertatea în Christos, libertatea cerească izvorîtă din înfrînări.
.........................................................................................................................................................
[...] sublimarea potenţelor sexului îl apropie de Dumnezeu şi-l înlănţuie, în acelaşi timp, prin
ispită, de trupul diavolului alb, de Dionysos. [...] răul nu piere prin actualizarea binelui, ci creşte
odată cu el, şi-l ispiteşte mai ispititor, şi-l pîndeşte, şi-l primejduieşte. Tragicul masculin al unui
strident dualism, cînd sufletul nu se apără numai împotriva trupului, ci şi a sufletului născut din
trup. Esenţa cristică împotriva păgînismului senzual al lui Dionysos, şi împotriva păgînismului
nostalgic al lui Apolon.3

Receptarea duală a femeii ca agent ce îngrădeşte libertatea bărbatului, echivalînd cu moartea
acestuia, cu refuzul de a trăi eroic, rupîndu-l, în acelaşi timp, de lanţurile căsătoriei şi de
dorinţa procreării, fapt ce-l ancorează în sterilitate, şi ca manifestare a divinităţii, participant
ritualic şi expresie a coexistenţei contrariilor şi a principiilor cosmologice, favorizănd împlinirea
bărbatului atît în plan erotic, spiritual, cît şi în plan creator, redîndu-i rodnicia, este diseminată
în majoritatea operelor literare.
Doctorul din romanul Isabel şi apele Diavolului cultivă acut obsesia sterilităţii sale creatoare,4
încercînd să-şi înalţe eul prin experienţe erotice, proiectate în concret şi oniric, instituind
opoziţii între căsătoria văzută ca izvor de energii şi mutilare a sufletului:
[...] nu înţeleg nimic din căsătoria mea neaşteptată şi înmărmuritoare cu Isabel. Ştiu că e o
schimbare, aşadar un nou izvor de viaţă.5
.........................................................................................................................................................
Mă deşteptam dimineaţa alături de Isabel şi mă recunoşteam în fiecare dimineaţă tot mai mult
cel desemnat de Isabel, cel înţeles şi iubit de ea. S-ar fi spus că „forma» mea din gîndul Isabelei
s-a coborît ca un duh şi ca un Procust asupră-mi, modelîndu-mă şi mutilîndu-mă.6

Introducerea în scenariul oniric a dragostei filiale, prilejuită de amnezie, divulgă funcţia
procreatoare a erosului şi eliberarea de sterilitate prin fii, simboluri ale unei gîndiri fiziologice,7
[...] singurul sentiment pe care nu mi-l pot aminti cu nici un chip e dragostea pentru copiii
noştri. Îi priveam curios şi zîmbind. Poate mă desfătam rostogolindu-i pe covorul cel mare,
cumpărat în primul an al venirii noastre la Labong. Poate îi îmbrăţişam cu destulă sinceritate.
Dar nu-mi amintesc să fi simţit că sînt carne din carnea mea, braţe noi întinse de vijeliile mele
spre cucerire şi erezii. Nu-i simţeam continuîndu-mă, nu simţeam veşnicia personalităţii împlinită
prin şirul de verigi vii.8

eroul încercînd o reconciliere cu sine prin căsătoria cu Isabel, ipostază a parakiya, femeia
altuia,9 şi, totodată, o cale de realizare a stării androgine:
[...] refuzînd tinereţea fără de bătrîneţe, tînjesc viaţa fără de moarte, şi mă căsătoresc cu Isabel.
Căsătoria fiind legătura transcendentală, e nemuritoare – în cer. Iar pe pămînt, voi trăi prin fiii
mei, în veacuri. Pentru că, Lucy, crede-mă, voi avea zece mii de fii. Cu aceeaşi prietenie etc.10

Cei zece mii11 de fii transpun mitic12 totalitatea primordială, semn al reintegrării spiritului
1. Eliade, Mircea, Jurnal, vol. I, 1941-1969, ediţie îngrijită de Mircea Handoca, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993, p. 22.
2. Eliade, Mircea, Apologia virilităţii, în vol. Maddalena, Editura Jurnalul Literar, București, 1996, pp. 21-26.
3. Ibidem, pp. 21-28.
4. Spiritul daimonic al Doctorului, deşi încapsulează matricea unei lumi, croite după chipul şi asemănarea sa, nu cunoaşte încă
potenţa creativităţii, deoarece modelul său conţine antinomii, date şi de inconsecvenţa manifestărilor erotice (v. postura de
stăpîn şi sclav), care nu se armonizează, ci se anulează.
5. Eliade, Mircea, Isabel şi apele Diavolului, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1990, p. 71.
6. Ibidem, p. 73.
7. Eliade, Mircea, Oceanografie, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 58.
8. Eliade, Mircea, Isabel şi apele Diavolului, ed.cit., p. 78.
9. Eliade, Mircea, Erotica mistică în Bengal, Editura Jurnalul Literar, Bucureşti, 1994, pp. 109-113.
10. Eliade, Mircea, Isabel şi apele Diavolului, ed.cit., p. 148.
11. Zece mii simbolizează plenitudinea, fertilitatea, abundenţa, totalitatea fiinţelor, esenţelor, lucrurilor pe pămînt, [...] număr
ce rezultă dintr-o transfigurare a pămîntului şi a oamenilor considerată ca o nouă zidire. (cf. Chevalier, Jean, Gheerbrant,
Alain, Dicţionar de simboluri, vol.3, P-Z, Editura Artemis, Bucureşti, 1995, p. 489).
12. Eliade, Mircea, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Editura Univers Enciclopedic., București, 2000, p. 250.

individual în cel universal. Doctorul, ipostaziat mistic de Isabel, subscris unui statut divin,
recunoaşte în prunc, prin actul constatativ ce închide romanul, funcţia anagogică a erosului,13
ce poate fi colaţionată unei scheme mitice, dezvăluind misterul unităţii dintre Dumnezeu şi
Diavol,14 temă regăsită şi în legendele cosmogonice autohtone, dominate de potenţele Fîrtatului
şi ale Nefîrtatului, mîntuirea sufletului eroului şi salvarea de sterilitate putînd fi realizate
astfel prin erosul procreator:
Iar toate laţurile Lui, toate ispitirile – s-au vînturat şi s-au risipit. Diavolul nu mai mă poate
întuneca, de acum. Pentru că am rod. S-a născut, şi e viu, e viu, şi e al meu... Nu mai sînt sterp,
nu mai sînt blestemat, pentru că o fecioară s-a îndurat pentru mine. Iar pruncul meu e născut
prin fecioară. Şi cît e de viu, de viu... şi cît simt că e <<al meu>>!...15

Căsătoria văzută ca piedică se regăseşte şi în romanul Lumina ce se stinge, chiar dacă pentru
femeie înseamnă siguranţa relaţiei, confortul ei sexual. Manuel, instrumentînd insistent arsenalul
ideologic destinat condiţiei femeii, împrumută din complexul atitudinal al acelor personaje
eliadeşti care se vor a fi creatori-manipulatori, sfîrşind în neputinţa de a se metamorfoza
spiritual prin erosul concupiscent:
Mă culc cu colegul tău, secretarul. [...] A doua zi a venit.
—Nu eşti gelos?, m-a întrebat pălind.
—Desigur, dar nu în sensul tău. Te plac ca pe o carte inteligent scrisă, ca pe un lichior, ca
pe o zi frumoasă. Gratificaţii. Dar nu m-aş sugruma pentru tine. N-aş renunţa la omletă pentru
tine. Dacă ai muri, mi-ar părea rău, desigur; dar pentru puţin timp. Probabil că te-aş uita într-o
săptămînă.
—Încetează! pentru Dumnezeu, încetează! Tremura, goală, înspăimîntată, la capătul canapelei.
Căuta, căuta. Găsi epitetul, livresc.16
.........................................................................................................................................................
Ştii că sînt o femeie pierdută? mă întrebă ea elegiac.
Pierdută? De ce? mă interesai eu.
Am fost pură, fecioară, liberă, iubeam pe un pictor la Paris, ne scriam săptămînal, trebuia să
ne logodim la toamnă. Ce-ai făcut din toate astea? O femeie de noapte. Ce vrei să faci mai mult?
O priveam, fără să înţeleg unde vrea să ajungă. Se înecase cu fumul ţigării şi tuşea, plîngea,
violent. Am mîngîiat-o.
— De ce nu vrei să fiu soţia ta? mă întrebă, blînd. Am sărit deodată, depărtîndu-mă. Am pus
ţigara în scrumieră, calm. Cred că eram puţin palid.17

Doamna Sen, mama Maitreyei din romanul eponim, este un mesager al propovăduirii iubirii
conjugale, racordată tradiţiei, unei anumite orînduieli a lumii orientale, în care rodirea reflectă
miezul viu al unei relaţii, orice abatere de la acest parcurs însemnînd un viciu, o frămîntare
a cărnii, mînată de impulsul animalic al dorinţei sexuale:
Odată ce-mi dăduse buzele şi mă îmbrăţişase, cu trupul ei tot lipit de al meu, noi eram uniţi. Şi
dragostea trebuia să se săvîrşească pînă la capăt, altimiteri voluptatea ajungea viciu, iar bucuria
unirii noastre, o tristeţe a cărnii. Păcatul nu erau încercările de a-i cunoaşte tot mai mult trupul,
ci limitarea îmbrăţişărilor mele, care o făceau să cunoască cele mai definitive spasme fără ca
rodul acestei bucurii să se adune, să crească. Risipirea rodului era păcat, în simţirea şi judecata
ei indiană. După datina lor, trebuia să fim uniţi în pat, şi din mîngîierile noastre să răsară roade
vii, pruncii... căci altmiteri dragostea se pierde, bucuria ajunge stearpă, iar unirea noastră viciu...18
………………………………………………….......................………………………….............……………
[...] asemenea căsătorii, rezultate dintr-o simplă infatuare sentimentală, nu conduc decît la
nenorociri pentru ambii soţi, pentru că nimic durabil şi nimic fericit nu poate ieşi dintr-o pasiune,
cînd această pasiune n-a fost corectată de tradiţie, adică de familie, de oameni care cunosc ce
înseamnă căsătoria şi dragostea, fapte mult mai grele decît ne închipuim noi, tinerii, căci a fi
căsătorit nu înseamnă „a culege flori împreună”, nici a se lăsa consumaţi de o pasiune efemeră
şi amăgitoare. Mărturisesc că m-am recunoscut pe de-întregul în judecata doamnei Sen, căci
n-aveam alt izvor da pasiune şi nu ne gîndisem decît la noi, iubindu-ne.19

Încălcarea convenţiilor morale şi etice de către Maitreyi devine un sacrificiu, găsinduşi suportul justificativ în neîmplinirea iubirii. Rodul, rezultat al acestui sacrificiu şi al unei
aventuri, în aparenţă, întîmplătoare, converteşte realul în mit, asigurînd, în plan spiritual,
continuitatea iubirii interzise şi accentuează valoarea metafizică a fertilităţii:
Căsătoria nu se întemeiază niciodată pe dragoste, ci pe sacrificiu, pe renunţare, pe abandonarea
desăvîrşită în voinţa destinului.20

În cîteva opere literare, Eliade a implementat formula iubirii adultere prin apelul la
tradiţia hinduistă, conform căreia pentru a sublinia absolutul instaurat de experienţa mistică
şi desolidarizarea totală de societate şi de valorile morale se foloseşte nu doar de imaginile
unei instituţii venerabile prin excelenţă, căsătoria, ci şi de acelea ale opusului ei, adulterul.21
În lumina acestei idei, imaginea căsătoriei din romanul Întorcerea din Rai nu mai reprezintă
pentru Vally Dobridor, soţia profesorului Octav Dobridor, o transgresiune, o formă de împlinire
a fiinţei, ci un motiv de afirmare a adulterului, ca mod de recuperare a unei stări pierdute,
după care tînjeşte sufletul zbuciumat al femeii, în ciuda eforturilor sale de a-l înţelege şi de
a-şi autoimpune abstinenţa:
Octav care nu mai mă iubeşte. Veşnic şi veşnic ocupat ; [...] Nu mă deranja, Valy, vezi că
sînt ocupat, Valy, am de lucru, Valy... [...] Cum, s-au dus toate, într-un singur an de căsnicie.22
.........................................................................................................................................................
Am să-i dovedesc că noi, femeile, nu sîntem stupide. [...] o femeie să-şi găsească tovarăşul
vrednic, vrednic pentru a i se sacrifica.23
.........................................................................................................................................................
Cîteodată se opreşte, intimidată. Poate n-ar trebui să fac asta; ei sînt doar paiaţe senzuale,
iar el e un savant. [...] Dar a venit un timp cînd a înţeles că Octav nici nu-i observă sacrificiul.
(Mă înfrînez, rabd, şi el nu bănuieşte nimic... E fericit că nu-l întrerup decît spunîndu-i că e
masa gata. Sau îl întrerup rugîndu-l să-mi aducă vreun roman de la bibliotecă. Şi tot el rîde,
superior, ironic...).24

Teoretizată în nenumărate discuţii de către eroii romanului,25 căsătoria reprezintă şi pentru
intelectualul Pavel Anicet un obstacol în desăvîrşirea individului, tînguirile femeii certificînd
nepăsarea bărbatului faţă de procreaţie:
„Nu vreau să cresc larve”, aşa spunea Faust. Cum să înţeleagă el miracolul acela viu din
pîntec? Larve... Viaţa mea, viaţa lui, şi totuşi altceva, fără seamăn de viu, aproape un Dumnezeu
de carne; larve, aşa spunea. Asta a înţeles el, larve... Ar fi vrut să-i urască, să urască pe toţi
bărbaţii, specia aceasta blestemată care nu poate înţelege singurul miracol concret al existenţii.
[...] să numeşti larvă puiul acela, ca un înger strivit, flacăra aceea nestinsă, imaterială...26

David Dragu, protagonist al romanului Huliganii, în discuţiile cu tovarăşul său, Alex Pleşa,
încercînd să-l lămurească asupra sinuciderii Vioricăi şi asupra comportamentului acestuia,
declanşator al tragediei, îşi expune crezul despre căsătorie, determinîndu-l pe Alex să ia
hotărîrea de a se logodi cu o fată la întîmplare. Reacţia decisivă a bărbatului, dominat de
teama căsătoriei, a pierderii libertăţii, şi afectat de vorbele prietenului cast, ce vizau laşitatea
sa raportată la eşecul relaţiei cu Viorica Panaitescu, demonstrează dorinţa de satisfacere a
ego-ului, o împăcare a orgoliului masculin, dovadă a potenţei, a virilităţii şi un
mod cert de autoverificare a trăirilor faţă de un posibil contract matrimonial:

---►

13. Anihilarea sterilităţii Doctorului şi instaurarea ,,rodului” prin iubirea pentru Isabel, mediată de actul sexual al soldatului
Algie cu iubita altuia, sugerează o formă a iubirii mistice, numită prema. (Cf. Eliade, Mircea, Erotica mistică în Bengal, ed.
cit., p. 111).
14. În gîndirea indiană, consubstanţialitatea zeilor, a devi-lor şi a asuri-lor, este corelată ezoteric unei gnoze a tenebrelor ca
virtualitate a luminii nemanifestate. Identitatea contrariilor, implementată în morfologia Doctorului, din momentul trezirii prin
forţa iubirii, îl ajută pe acesta să descopere dimensiunea suprafirească, imaterială a realităţii, devenind astfel un jivan-mukta, un
eliberat de viaţă, care continuă să trăiască în lume, dar detaşat de mecanismele ei.
15. Eliade, Mircea, Isabel şi apele Diavolului, ed.cit., p. 154.
16. Eliade, Mircea, Lumina ce se stinge, vol. II, Casa Editorială Odeon, Cluj-Napoca, 1991, p. 61.
17. Ibidem, p. 62.
18. Eliade, Mircea, Maitreyi. Nuntă în cer, Editura Minerva, București, 1986, p. 96.
19. Ibidem, pp. 121-122.
20. Ibidem, p. 122.
21. Eliade, Mircea, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, ed.cit., p. 534.
22. Eliade, Mircea, Întoarcerea din Rai, Editura Rum-Irina, București, 1992, p. 90.
23. Ibidem, p. 91.
24. Ibidem, p. 93.
25. Elocvente sînt remarcile lui Vlădescu despre căsătorie: Iubirea este un inst rument de cunoaştere, iar căsătoria
un instrument de purificare. Sau, mai precis, iubirea depinde şi de obiectul iubit, adică are toate riscurile
unei cunoaşteri; pe cînd căsătoria este un exerciţiu care depinde numai de tine, de capacitatea ta maximă de
purificare. Teodoru, de exemp lu... (Eliade, Mircea, Întoarcerea din Rai, ed. cit., p. 289). Vorbele personajului
sînt parcă decupate din teoriile promovate de Nae Ionescu conform cărora cel mai însemnat instrument mistic de cunoaştere
este iubirea, caracterizată prin două teorii: iubirea ca act de creaţiune şi teoria iubirii ca act de cunoaştere. (v. Ionescu, Nae,
Curs de metafizică, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 120.)
26. Eliade, Mircea, Întoarcerea din Rai, ed. cit., p. 205.
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O căsătorie nu este întotdeauna o verificare a tăriei unui om. Dacă te vei însura cu
o fată tînără, frumoasă, bogată, cu o fată de care te poţi oricînd despărţi, n-ai verificat nimic.
[...] Singura verificare este să iei o fată săracă şi bolnavă, dacă se poate una catolică. Divorţul
ar fi imposibil. Te vei şti legat pentru toată viaţa, vei şti că orice ai face, orice s-ar întîmpla,
nu vei redeveni liber. Numai în asemenea condiţii căsătoria ajunge mijloc de verificare a tăriei
d-tale numai atunci poate ajunge „cunoaştere», „iniţiere» !..27

Dinu Paşalega, un alt personaj al romanului, aduce în atenţie funcţia procreatoare a erosului,
centrul universului instinctual al femei, recunoscînd rolul ontologic al maternităţii, ce transcende
total animalitatea28 şi, prin acesta, iubirea necondiţionată de care se face capabilă femeia:
- ...Femeia e tot atît de stăpînită de instincte, vorbi Paşalega. Şi mai ales de instinctul de
conservare al speciei, care, după cum ştii, e mai puternic decît acel al conservării individuale. Asta
explică de ce dragostea la femeie, e atît de absolută se uită pe sine, se uită pînă la anihilare, ca
să poată păstra iubitul, masculul, tatăl aşteptat al copilului...29

Apariţie fulgurantă, dar bine conturată, scriitorul Anton Dumitraşcu, cu o constituţie
psihologică închegată după specificul tiparelor eliadeşti, ce vizează tipul intelectual, în care
sînt implantate setea de libertate, de neîngrădire a omului creator, exasperantul egocentrism,
circumscris dorinţei de îndepărtare a lanţurilor familiale şi, implicit, a responsabilităţilor
parentale, şi inevitabila teamă de sterilitate în planul creării, este absorbit de finalizarea
unei cărţi, fapt ce îl determină să hotărască şi soarta soţiei, Maria, interzicîndu-i să devină
mamă. Femeia, supusă dorinţei bărbatului, îl sprijină în acţiunile acestuia, renunţînd la
funcţia primordială a naturii sale, dătătoare de viaţă şi regeneratoare, renunţare mijlocită şi
de dimensiunea fatalistă a propriei existenţe:
Maria aflase de-abia de o săptămînă după sosirea lor la mare, că e însărcinată. [...] Anton
o asigurase de mai multe ori că nu i-ar conveni deloc copii, acum, la începutul carierei sale
de profesor şi scriitor. [...] Dacă i-ar fi spus acum, tocmai cînd Anton e atît de mulţumit,
cînd şi-a găsit un cerc de amici cu care poate discuta ziua întreagă - fără îndoială că
l-ar fi indispus.

Vestea dată de Luiza despre sarcina Mariei sugrumă ideile scriitorului, gîndurile lui oscilînd
între o aparentă iubire pentru femeie (obstacol al împlinirii sale creatoare, în sfera spiritualului)
şi iubirea pentru creaţie:
Anton Dumitraşcu o privi năuc, roşindu-se [...]. Simţea atîtea lucruri deodată; groaza că
Maria poate fi rău bolnavă, umilinţa de a afla un amănunt atît de intim de la nişte necunoscuţi,
întîlniţi din întîmplare pe o muche de deal, ciuda că Maria nu-i ascultase rugăciunea şi că va
avea un copil fără voia lui... .30

Evoluţia căsniciei celor doi actanţi, marcată de acest eveniment al degradării femininului,
este corelată sensului dat de Anton titlului cărţii. Intitulată iniţial, înaintea întîmplării, Prăbuşiri
în lut, titlul valorifică o potenţială eşuare a conştiinţei creatoare, prinsă în febra neputinţei de
a rodi, cartea urmîndu-şi încă traseul poietic al naşterii. Ulterior, cînd cartea este finalizată,
autorul îi schimbă titlul numind-o Prăbuşirea, justificînd că l-a ales pentru că e mai simplu
şi mai evocator [...], căpătînd un sens universal, o valoare profund umană.31 Etapa ultimă a
procesului creator, precum şi pierderea celor dragi (copilul şi soţia), aserţiunea lui Anton în
dialogul cu David Dragu reflectînd un indiciu al acestei pierderi (Zîmbi trist ca şi cum şi-ar
fi amintit deodată de o sumă de lucruri triste. Maria, Maria, Maria...), sînt echivalente unei
treziri a bărbatului, unui nou mod de a înţelege existenţa în sînul familiei. Articularea titlului
atestă valoarea acordată sensului vieţii prin intermediul experienţelor trăite şi conştientizate.
Căsătoria inginerului Barbu Hasnaş, unul dintre protagoniştii romanului Nuntă în cer, un
Don Juan dezgustat şi plictisit de cuceririle sale, deşi izvorîtă din dorinţa gratuită a unui risc
asumat, menit a decela generozitatea faţă de femeie, devine o luptă.
Lipsit de diplomaţie şi delicateţe, Hasnaş întruchipează tipul cavalerului viciat, imobilizat
într-o existenţă desacralizată, lipsită de valori, înţelegînd verticalitatea lumii în termeni biologici
şi sociali. Atitudinea sadică a bărbatului faţă de Lena deconspiră primatul animalităţii, al
brutalităţii şi al maladivului asupra eticii cavalereşti, asupra unui cod nescris al adevăratei
iubiri. În ciuda conştientizării schimbării, nu este apt să vadă dincolo de hotarele carnalului:
Fata aceasta, pe care o avusesem, nu cunoscuse dragostea în braţele mele, aproape că nu o
simţise. Orgoliul meu sîngera. Nu voiam s-o părăsesc înainte de a mă cunoaşte cu adevărat. Îmi
plăcea să renunţ la o femeie numai după ce eram sigur că mă va regreta.32
..........................................................................................................................................................
Nu-mi dădeam seama de ce voiam să ne certăm. Mă simţeam însă atras de suferinţa aceasta
pe care i-o provocam, şi care mă făcea şi pe mine să sufăr. Voiam cu orice mijloc s-o umilesc, s-o
insult. Fiecare cuvînt brutal pe care i-l spuneam mă rănea întîi pe mine, dar suferinţa aceasta mă
încînta, liniştindu-mă. […] În clipa aceea nu mă stăpînea decît pofta de a-i face rău, de a o chinui.33

Superficialitatea şi cantonarea iubirii în fiziologic sînt punctele nevralgice ale personalităţii
experimentatului mascul. Îmbătat de euforia plăcerii instinctuale, Hasnaş va eşua în relaţia
erotică cu Lena, Femeia Unică, care încerca să-i inducă o anumită castitate, o fidelitate
înţeleasă ca formă de spiritualizare a insului, o reprimenire a conduitei în spirit cavaleresc.
Suspendarea temporară a instinctului sexual – preciza Eliade - anulează condiţia umană.
Omul cast concentrează un rezervor de ,,forţe magice”, care fructifică orice acţiune în care
se angajează. Castitatea are o valoare metafizică. [...] eroul iese din starea profană, depăşeşte
valorile vieţii biologice, psihologice şi sociale, devenind un ins care se sacrifică. [...] Eroul
ca şi sfîntul nu cunoaşte nici pasiunea, nici ura, nici dorinţa.34 Numai un astfel de sacrificiu
eroic, o renunţare la beţia pasiunilor extraconjugale i-ar fi salvat inginerului căsnicia şi,
implicit, l-ar fi dezrobit de spontaneitatea instinctelor sexuale, dezvăluindu-i nu doar funcţia
procreativă a erosului, singura de altfel pe care o considera datorie sacră, ci şi dimensiunea
mistică a acesteia. Luciditatea tinerei din timpul actului sexual transfigurează fiinţa iubită,
idealizînd-o: nici o mîngîiere nu-i turburase oboseala sa îngheţată.35 Privită din acest unghi,
fericirea pentru Lena nu constă în actul procreator al iubirii şi nici într-o satisfacţie erotică.
Ea caută un mod liber de a fi în lume, care să dea sens existenţei.
Decăzut în plan spiritual, bărbatul realizează, prin intermediul libidoului ce devorează
fiinţa, metamorfozarea sa doar la nivel fenomenologic, iar eşecul îi revelează cristalizarea
conştiinţei de sine:
Prezenţa ei concretă, aş putea spune carnală, mă transforma, mă îmbăta. De aici, din trupul ei,
porneau atîtea forţe nelămuritoare, pe care le simţeam pătrunzîndu-mă. Nu ştiu cum aş putea să
definesc mai exact sentimentul acesta straniu: ceea ce aş putea numi înălţarea şi purificarea mea,
desăvîrşirea – cum spui dumneata – îşi avea obîrşia şi forţa exclusiv în îmbăţişare, în posesiune.
Nu o puteam iubi altfel, aşa cum am auzit că iubesc unii oameni: îngereşte, cu renunţări, cu
jertfe... Dimpotrivă, cu cît o aveam mai mult lîngă mine, cu cît o simţeam mai mult a mea, cu
atît sufletul mi se topea într-o patimă pură, necunoscută pînă atunci... .36

La polul opus pleiadei de sentimente, statornicite de modelul unui eros elementar, se remarcă
erosul cu funcţie cognoscibilă, menit, pe de o parte, a elibera insul de contingent prin refuzul
rodirii fiziologice, iar, pe de altă parte, de a-i revela dimensiunea cosmică şi eternă a filiaţiei
spirituale. Din nou copilul reprezintă o piedică ce anihilează creatorul, încorsetîndu-i libertatea:
Mă obişnuisem de mult cu gîndul că sînt un artist şi că nu pot avea decît filiaţie spirituală. [...]
Un copil [...] îmi va ştirbi libertatea mea, silindu-mă să muncesc mai mult, schimbîndu-mi poate
cu desăvîrşire înţelegerea lumii. [...] Problema aceasta era legată de ideea căsătoriei, instituţie
pe care o veneram, dar din care excludeam pe artişti şi pe gînditori. 37

Vehiculînd idealul amorului trubadurilor, Mavrodin doreşte o desăvîrşire erotică prin femeia-idee, întruchipare a propriului gînd, căsătoria fiind receptată ca o claustrare a artistului,
care destramă vraja iubirii spirituale:
Fireşte, în afară de aceste certitudini, care făceau parte din structura mea intimă şi din destinul
meu, aveam şi o sumă de superstiţii în legătură cu căsătoria. Mi se părea că, alături de o femeie
27. Eliade, Mircea, Huliganii, Editura Garamond, București, f.a., p. 197.
28. Osho, Cartea despre femei, Editura Mix., Brașov, 2002, p. 148.
29. Eliade, Mircea, Huliganii, ed. cit., p. 147.
30. Ibidem, pp. 142-145.
31. Ibidem, p. 292.
32. Eliade, Mircea, Maitreyi. Nuntă în cer, ed. cit., p. 293.
33. Ibidem, p. 305.
34. Eliade, Mircea, Fragmentarium, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, pp. 78-81.
35. Eliade, Mircea, Maitreyi. Nuntă în cer, ed.cit., p. 291.
36. Ibidem, p. 298.
37. Ibidem, pp. 223-224.

care ţi-a devenit soţie, nu mai ai dreptul să compui aşa cum te îndeamnă actul pur al creaţiei.
Capeţi, prin căsătorie, o nouă demnitate civilă, care turbură intuiţia artistului. Pe de altă parte,
înţelegem artistul ca un om în veşnică disponibilitate, creator de valori estetice, şi atît. Viaţa lui
se putea schimba, şi era bine să se schimbe de la o zi la alta. Experienţa lui, care se cuvenea
prodigioasă, nu putea fi limitată, imobilizată...38
.........................................................................................................................................................
Dragostea e raiul nostru, dragostea fără fruct. Întocmai ca Tristan şi Isolda, ca Dante şi
Beatrice.39
.........................................................................................................................................................
Nici nu mă puteam închipui altfel decît alături de Ileana. Şi cu toate acestea, nu mă hotăram să
pecetluim oficial dragostea noastră; parcă mi-era teamă că nu ne vom mai putea, atunci, ascunde
atît de bine, nu ne vom mai putea izola. Avea un farmec straniu legătura aceasta, vinovată pentru
anumiţi oameni.40
Sufletul Ilenei, asociat unei cărţi care se lasă citită de toţi, dar fără a li se dezvălui tuturor,
suferă, neputîndu-şi împlini destinul prin procreaţie:
- Dar eu ce mă fac? mă întrebă ea tururată, ridicîndu-şi ochii. [...] Tu scrii, tu eşti un artist,
dar eu am să rămîn la urmă de tot singură, stearpă...41
........................................................................................................................................................
- Îmi scria că pleacă şi mă ruga să n-o caut. Şi apoi, în restul paginilor, îmi mulţumea pentru
dragostea mea, îmi mărturisea cît de fericită a fost atîta timp... Îmi spunea iarăşi, la urmă, să
n-o caut; îi era peste putinţă să suporte dragostea noastră aşa cum era... neroditoare.42

Nunta pentru Ileana reprezenta un pas pe drumul dragostei adevărate, senine şi sincere, la
adăpost de afabulaţia tinerească şi de invazii romantice.43
Spre deosebire de celelalte opere, în care funcţionalitea erosului procreator nu respectă
tiparul clasic, al nunţii şi al rodirii, al naşterii copilului şi al botezului, în romanul Noaptea
de Sînziene, această formă a erosului antrenează în act toate manifestările inerente propriei
naturi şi împlinirii erotice, pînă în momentul în care se contaminează mistic, ca urmare a
dorinţelor bărbatului de a găsi o ruptură de nivel chiar şi în iubire, menită a transfigura fiinţa.
Elocvent în acest sens este pasajul în care cei doi soţi, Ioana şi Ştefan, aşteaptă venirea pe
lume a pruncului:
„Ursitoarele îl vor îmbia, fiecare, cu aceeaşi majusculă», îi spusese ieri Ştefan, în drum spre
clinică. Îi vorbise întruna, cît ţinuse drumul cu maşina. Îi vorbise cu glasul lui neînţeles, fermecat,
ţinîndu-i amîndouă mîinile în mîinile lui. „Dacă o să fie fată, o facem Regină, spunea. Nu e
numaidecît nevoie să aibă un tron al ei, o situaţie dinastică, vreau să spun. Dar va fi o Regină
a ceva care n-a mai fost pînă acum. O Regină a spaţiilor geometrice dificile, bunăoară: se va
mişca într-un Univers al ei, stăpînit de ea, poate chiar fundat de ea; un Univers inaccesibil
muritorilor de rînd, ca noi. Şi în care revoluţiile nu sînt posibile decît de sus în jos, pornind din
alte spaţii geometrice, încă şi mai dificile. Dacă va fi s-o răstoarne cineva, va fi tot o Regină, ca
ea, sau un Rege, cu mintea mai îndrăzneaţă... Iar de va fi băiat, băiatul nostru va fi Muzicant,
Matematician sau Metafizician. Ursitoarele îl vor îmbia, fiecare, cu aceeaşi majusculă: un M....
Dacă nu, adăugase el după o clipă, cu o urmă de regret în ochi, copilul nostru va fi al lumii...”44

Şi în nuvelele Fata căpitanului şi Uniforme de general se remarcă atitudinea negativă a
personajelor faţă de căsătorie, considerată barieră în calea devenirii bărbatului, urmată de
iremediabila ratare:
[...] Ah, băieţel, ce păcat că nu citeşti cărţi, cărţi adevărate, vreau să spun cărţi de poezii
sau romane! ... [...] Căpitanul, tatăl meu, e şi el, în felul lui, un personaj de roman, pentru că,
întîi şi întîi e o victimă a familiei, şi poate chiar a societăţii. El n-a voit să se facă ofiţer. Şi n-a
voit nici să fie tatăl nostru dacă înţelegi ce vreau să spun, n-a voit adică să se căsătorească sau
şi mai precis, n-a voit s-o ia pe mama. Am aflat asta de cînd aveam cinci ani. Nu era un secret,
i-o repeta mama în fiecare duminecă la sfîrşitul mesei, în timp ce tata făcea cafeaua. Nu i-o mai
spune acum, adăugă repede scăzînd tonul, făcîndu-l mai confidenţial, nu i-o mai spune pentru că
de mulţi ani are altceva de spus. Îi aminteşte între altele că a căzut de trei ori la examenul de
maior şi că va ieşi la pensie căpitan, va îmbătrîni căpitan... 45

Antim Manolache, Maestro, îndrăgostitul de altă lume, personajul central al nuvelei
Uniforme de general, dorind, ca vehicul către acea lume, femeia, nu înţelege părăsirea de
către aceasta, lucru care îl nedumerea de fiecare dată. Povestea spusă femeilor despre tînărul
care şi-a conştientizat decăderea puncta întotdeauna o inevitabilă ruptură în planul afectiv.
Renunţarea la iubire pentru ideal este specifică condiţiei conştiinţei creatoare, femeia fiind
jertfită, sacrificată şi, odată cu ea, iubirea. Femeile îl părăseau imediat cum le povestea legenda
pentru că ele, fiind mijlocitori ai celor două lumi, înzestrate cu intuiţie, anticipau o existenţă
searbădă şi, totodată, neconformă firescului, marginalizarea fiind ineluctabilă. Erosul constituie,
din această perspectivă, eternul obstacol în drumul devenirii bărbatului. Numai transfigurarea
lui şi un efort continuu presărat cu renunţări îi aduc desăvîrşirea:
[...] toate femeile de care mă îndrăgosteam şi cărora, evident, nu puteam să nu le povestesc
descoperirea pe care o făcuse acel personaj de nuvelă, mă părăseau; nu chiar pe loc, ca în nuvelă,
dar scurtă vreme după aceea...
[...] Pe de o parte, nu mi‑am putut lega viaţa de nici una din femeile pe care le‑am iubit
şi care, îţi repet, erau toate străine. Pe de altă parte, povestirea aceea m‑a smuls dintre fluturii
mei şi m‑a făcut, în cele din urmă, violoncelist; întîi într‑un cuartet din Viena şi apoi aici, în
orchestra Filarmonicii.46

Intervenţia Mariei Da Maria reprezintă un mod de elucidare a nedumeririi artistului, avînd
rolul de a-i revela sensul adevărat al artei, care nu exclude femeia, ci îl încorporează şi-l
conectează acelui grăunte sacru din om şi, implicit, divinităţii:
[...] Nu mă interesa succesul — nici de critică, nici de public. Nu mă interesa pentru simplul
motiv că nu puteam cînta pentru oameni. Povestirea aceea îmi schimbase radical concepţia despre
artă. Nu puteam cînta pentru semenii mei, pentru oameni. Dar atunci, pentru cine? Pentru zei?
Dar zei nu există. Pentru Dumnezeu? Dar dacă crezi cu adevărat în Dumnezeu, ar fi o impietate
să cînţi muzică profană, să‑i cînţi, Lui, lieduri, valsuri şi romanţe, ca oricărui bogătaş. Iar dacă
nu crezi în Dumnezeu, cum mi‑e teamă că e cazul meu, atunci pentru cine?
— Pentru îngeri, Maestre! exclamă emoţionată, aproape patetic, Maria. Pentru îngeri!...
Antim izbucni din nou în rîs. Îmbujorîndu‑se, Maria întinse braţul peste masă şi-i apucă mîna.
— Nu m‑aţi înţeles, Maestre. Cînd spun: pentru îngeri, nu mă gîndesc la îngerii din biserici sau
din cer, din muzee sau din cărţile poştale. Cîntăm pentru îngerii din noi. Căci fiecare om are în el
un înger, nu îngerul păzitor, ci îngerul care geme închis în întunecimile sufletului fiecăruia din noi,
şi pe care arareori, numai rareori, izbutim să‑l descătuşăm, să‑l lăsăm liber să‑şi ia zborul, să se
înalţe, şi atunci, o dată cu el, se purifică, şi se înalţă, şi sufletul nostru, sufletul fiecăruia din noi.
— Te rog, taci!, izbucni deodată cu un glas sugrumat, aproape de nerecunoscut. Taci! repetă.
Maria îsi retrăsese mîna şi rămase stingherită, cu privirile plecate. În acea clipă Antim îşi
dădu seama că‑i ascultaseră toţi vecinii şi, cu un efort, zîmbi.
E greu să‑ţi explic, spuse. Nu e vorba despre mine…47

Condiţia artistului cu trăsăturile aferente, care-l diferenţiază net de ceilalţi, este invocat
de Ieronim, suportînd şi el acelaşi tratament şi fiind predestinat permanentei căutări, a unei
ieşiri ca supapă a regăsirii unei realităţi pierdute:
- Un artist nu îmbătrîneşte niciodată, Oncle Vania, îl întrerupse Ieronim, brusc emoţionat.
Dacă ne‑a pedepsit şi pe noi Dumnezeu cu ceva, ne‑a pedepsit cu tinereţe fără bătrîneţe. Recunosc,
pedeapsa e grea, dar ce putem face? Asta ne‑a fost ursita... 48

Ca un corolar al celor menţionate, se poate afirma faptul că întotdeauna căsătoria, mandatar
al iubirii, introdusă în scrierile artistice eliadeşti, constituie doar o premisă în explorarea cuplului
conjugal, al cărui rol reglator se adapă din izvoarele nesecate ale erosului senzual şi ridică
sau coboară sufletele amorezilor, chiar dacă, uneori, incandescenţa iubirii totale prăbuşeşte din
cerul pasiunii pe cei care sînt sortiţi să ispăşească păcatul neputinţei de a transgresa lumescul.
(continuare în numărul viitor)

Dana DAD
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Cărți și scriitori străini
SAGA DINASTIEI DE
HABSBURG
Dacă există o dinastie care să întrupeze
Europa, aceea este Casa de Habsburg.
Habsburgii au luptat împotriva anihilării
progresive la care erau supuşi, ripostînd chiar
împotriva ostracizării care le era impusă. Nu
fără eforturi sau adversităţi umilitoare, ei
au reuşit să trăiască, să-şi refacă imaginea,
să existe din nou, să impună respect faţă
de numele lor înainte de anii ‘40 şi să
redobîndească un loc atît în memoria vechii
Europe, cît şi în noua construcţie europeană,
ceea ce este un lucru excepţional.
(Jean des Cars)

Habsburgii sînt, indubitabil, una dintre cele
mai vechi familii dinastice europene, care s-au
bucurat de prestigiu de-a lungul veacurilor,
găsindu-şi în Jean des Cars (n. 1943) un
comentator avizat al existenţei acestei case
imperiale a Austriei. Elev al lui Pierre Chaunu
- dispărut în 2009 cu cîteva zile înainte de
Claude Lévi – Strauss, şi autor al multor
lucrări, dintre care traduse în limba română
se pot menţiona Civilizaţia Europei în epoca
luminilor şi Civilizaţia Europei clasice, Jean
des Cars s-a specializat în evocarea şi
reconstituirea vieţii unor dinastii europene: de
Windsor, Romanov, Habsburgii, Saga reginelor
etc.. Aşadar, după o existenţă de aproximativ
şapte secole, Habsburgii dispar din istorie în
1919, an în care se prăbuşesc și alte cîteva
imperii: german, ţarist, otoman. Dacă istoria
Habsburgilor începe cu Rudolf I (sec. XIII)
- Christine Mondon în Rudolf de Habsburg.
Mayerling sau sfîrşitul unui imperiu scrie:
Străvechea profeţie care spunea că linia
inaugurată de un Rudolf în veacul al XIII-lea
se va încheia tot cu un Rudolf pare a se fi
împlinit, ultimul Habsburg, Carol I, se stinge
în 1922, în exilul din Madeira: Nepotul lui
Franz Joseph este un om al păcii, care făcuse
tot posibilul pentru a opri măcelul; creştin
frecvent, preocupat de progresul social, acest
om novator a fost un neînţeles. În schimb,
soţia sa, Zita, i-a supravieţuit mai bine de o
jumătate de secol, revenind la Viena, într-o
vizită, în 1982, iar după decesul din 14 martie
1989, Zita a beneficiat de funeralii grandioase
la Viena. În faţa acestui tom masiv de peste
400 de pagini am oscilat ce anume să
prezentăm, să scoatem în evidenţă dintre cele
15 capitole dense, pline de informaţii, fapte,
evenimente, în cuprinsul cărora sînt surprinşi,
în afară de Rudolf I şi Albrecht II, Frederich
III, Maximilian, Carol V Quintul (împărat
peste al cărui imperiu soarele nu apunea
niciodată), care ajuns la apogeu abdică, Filip
II, Rudolf II, împăratul alchimist preocupat
de experienţe oculte, care mutase pentru cîteva
decenii capitala imperiului de la Viena la
Praga, oraş în care fusese vizitat de Mihai
Viteazul: La Praga, Rudolf al II-lea atrage
cele mai mari spirite din timpul său şi, graţie
lui, capitala Boemiei devine un far al
civilizaţiei occidentale... Praga devine un
centru înfloritor al manierismului, iar,
suveranul se mîndreşte cu anturajul său, o
adevărată societate internaţională de
cunoaştere şi cercetare în toate domeniile.
Aici au activat Johannes Kepler, Philippe de
Monte, Giuseppe Alcimboldo, Tycho Brahe.
Despre toţi cîte puţin. În fine, începînd cu
Maria Tereza (1740 - 1780) lumea imperială
ne este mult mai accesibilă. Aşadar, această
epopee a Habsburgilor începe în 1273 prin
alegerea lui Rudolf ca împărat al Sfîntului
Imperiu Romano - German, imperiu dizolvat
de Napoleon Bonaparte. Castelul, în jurul
căruia s-au constituit Habsburgii, era însă mult
mai vechi, zidit pe la 1020 de un anume
Radbot, numit iniţial Habichtsburg (Castelul
Uliilor), devenit, ulterior, Habsburg. Pentru a
pune capăt unei perioade instabile, dispute
sîngeroase între guelfi şi ghibelini, Papa
Grigore X - a pus la cale alegerea unui nobil
obscur, lăudat de Sfîntul Scaun pentru pioşenia
sa: Rudolf de Habsburg, un personaj de
origine modestă, de care nimeni nu se teme,
din moment ce este considerat a fi ,,nici prea
bogat, nici prea puternic”, l-a ales în 1273
pe Rudolf de Habsburg, care va domni pînă
în 1291, cînd se stinge la 73 de ani. Evident,
Carol V (1519/1558) este unul dintre cei mai
reprezentativi monarhi ai perioadei renascentiste
(fiu al lui Filip cel Frumos şi al Ioanei Nebuna,
strănepot al lui Carol Temerarul), năzuind,
asemenea ideii din mitologia hindusă, la
crearea unui imperiu universal, Tizian reuşind
într-o celebră pînză să-l imortalizeze pentru

posteritate - aflat în atelierul pictorului,
împăratul ridică de pe jos pensula maestrului,
simbolizînd superioritatea artei asupra
politicii, iar Erasmus de Rotterdam i-a dedicat
Educaţia principilor creştini (1516), evocat
într-o conferinţă ţinută la Salamanca (6 mai
1958, El Imperador) de către arhiducele Otto
de Habsburg: Pentru a-i recunoaşte cum se
cuvine toate meritele, pentru a înţelege măreţia
lui, fie şi numai de o manieră aproximativă,
ar trebui să descriem întreaga epocă, ce a
însemnat el pentru Occident, pentru Biserică,
pentru Imperiu, pentru Lume. Ar trebui să
evocăm figura sa în calitate de suveran, om
politic, comandant de oşti, dar şi din
perspectiva teologiei şi a gîndirii... . Imperiul
lui Carol V Quintul era imens, îl întrecuse pe
acela al lui Alexandru cel Mare, însă era greu
de controlat şi condus, Carol V aflîndu-se
într-o permanentă călătorie: În acele vremuri,
cînd curţile erau itinerante, toate recordurile
sînt bătute de burgund, care trebuie să fie
simultan şi rînd pe rînd, german, spaniol,
austriac, sicilian, napolitan, flamand... . După
înfrîngerea lui Francisc I al Franţei şi
insuccesul lui Soliman Magnificul în faţa
Vienei (1529), Carol V ajunge la un apogeu
al prosperităţii domniei sale: Anual, America
îi trimite aproximativ 67 de tone de aur, 1200
de tone de argint, plus 250.000 de ducaţi .
Aflat pe culmea puterii, Carol V Quintul,
asemenea lui Diocliţian, abdică şi se retrage
într-o mănăstire unde-şi încheie viaţa. Sub
Filip al II-lea se ridică Escorialul, un ansamblu
arhitectonic impresionant: mănăstire, palat,
mausoleu, biserică, executat între 1563/1584
de către arhitecţii Juan de Toledo şi Juan de
Herrera, înzestrat cu o bogată bibliotecă. În
total, Escorialul are 4000 de încăperi, 86 de
scări, zeci de kilometri de culoare. Filip II
lucra într-o modestă cameră lipsită de ferestre.
Aici a pus la cale debarcarea în Anglia condusă
de Medina Sidonia, care i-a succedat lui Santa
Cruz, ostil expediţiei, cu Invincibila Armada,
care s-a transformat într-un eşec (1588): cea
mai mare forţă navală care a plutit vreodată
pe mările lumii se îndrepta spre Anglia, la 9
martie 1588. După zece ani, la 13 septembrie
1598, Filip al II-lea se stinge. Este urmat de
Filip III şi Filip IV, Spania rămîne o mare
putere europeană în pofida eşecurilor. Treptat,
Franţa devine sub Ludovic al XIV-lea o mare
putere europeană, iar în 1683, turcii
înregistraseră un nou insucces în faţa porţilor
Vienei, datorat, în parte, şi intervenţiei lui
Ioan Sobieski. Tot în timpul lui Leopold I, la
Viena se impune prin 1685 cafeaua (băutură
turcească), de unde se extinde în toată Europa,
însă logofătul Ion Tăutul a băut cafea la Înalta
Poartă cu mult înainte de a se răspîndi în
Europa. Prin căsătoria cu Francisc Ştefan de
Lorena, Maria Tereza (născută Habsburg)
devine Habsburg-Lorena și va domni între
1740 - 1780, graţie tatălui ei, Carol VI, care
emisese Pragmatica Sancţiune, contele
Podewils, ambasador al Prusiei la Viena,
făcîndu-i un admirabil portret. Supranumită
maica popoarelor, Maria Tereza scrie în
testamentul ei politic: Deşi îmi iubesc familia
şi copiii, n-aş fi pregetat să fiu înainte de
toate maica tuturor statelor mele şi să le dau
întîietate, dacă acest lucru ar fi fost necesar.
A înfiinţat Burgtheater-ul (1741), urmat în
1744 de o farmacie imperială, iar Bucovina
este alipită la Imperiu (1775), anexiune ce a
determinat protestul lui Grigore III Ghica.
Această anexare s-a produs mult după
Passarowitz (1718), cînd Habsburgii au
adăugat la imperiu Oltenia şi Banatul. Tîrziu,
în 1888, la Viena i se înalţă un monument
grandios, realizat de sculptorul german Caspar
von Zumbusch. Urmată la tron de Iosif al
II-lea (1741 - 1790), adept al absolutismului
luminat, împăratul era partizanul unui stil de
viaţă modest, mînca şi bea puţin, era pasionat
de muzică și cînta la pian, violoncel, flaut.
Era foarte muncitor, desfiinţează iobăgia, în
fine, în 1784 - 1785 ţăranii din Transilvania
se răscoală sub conducerea lui Horea, Cloşca
şi Crişan. A cerut ca pe mormîntul său, să fie
gravată următoarea inscripţie: Aici zace Iosif
al II-lea, care a dat greş în tot ce a vrut să
facă. Sfîrşitul secolului al XVIII-lea aduce în
Europa schimbări profunde, remarcate,
bunăoară, de Goethe: Cu începere de astăzi,
şi din acest loc, se deschide o eră nouă în
istoria lumii, Franţa cunoscînd mari prefaceri
politice, sociale şi dinastice, iar sub Napoleon
Bonaparte va domina Europa timp de aproape
două decenii. Strateg de geniu, dotat cu intuiţie
în a găsi punctele slabe ale armatelor adverse,
Napoleon s-a impus în bătăliile continentale,
însă, flota franceză nu a fost la înălţimea
aşteptărilor, iar campania din Rusia i-a fost
fatală, la Leipzig şi Waterloo soarta i-a fost
potrivnică. În sfîrşit, ce a urmat după 1815
se cunoaşte: Europa a triumfat că a scăpat de
Napoleon: Pe scurt, Metternich, probabil cel
mai subtil adversar politic al lui Napoleon,
este organizatorul Europei care s-a descotorosit
de Bonaparte. Franţa cunoaşte restauraţia, dar
lumea se va confrunta cu noi revoluţii în 1830,
1848, în fine, după 1870, Comuna din Paris.
Suit pe tronul Habsburgilor în 1848, Franz
Joseph va domni pînă în 1916, domnie lungă

care i-a fost succesiv punctată de asasinate
ale membrilor familiei sale: Rudolf (1889),
Elisabeta (Sissi) în 1898 şi Franz Ferdinand
în 1914, după care începe Marele Război şi
prăbuşirea a patru imperii. Personal, Franz
Joseph suferise un atentat în 1853, care cu
puţin n-a reuşit. A doua jumătate a secolului
al XIX-lea este decisivă pentru Prusia, care
reuneşte sub conducerea sa întreaga Germanie,
învingînd succesiv Danemarca (1864), Austria
(1866), Franţa (1870 - 1871), cancelarul
Bismarck exprimîndu-se că problemele epocii
vor fi rezolvate prin foc şi sabie. După decesul
lui Franz Joseph (1916), urmează domnia
efemeră a lui Carol I şi a Zitei. Dintre cei
opt copii ai acestora, arhiducele Otto de
Habsburg devine celebru în Europa, prin
educaţie, studii şi împotrivirea faţă de Hitler
şi Stalin. S-a stins în 2011, la 99 de ani.
Evident, a trece prin şapte sute de ani de
istorie nu e uşor, dar Jean des Cars se achită
conştiincios, dînd la iveală o imagine reală a
dinastiei de Habsburg. Cele două tabele
genealogice ale dinastiei de Habsburg
completează o lucrare de mare ţinută ştiinţifică.
Făcînd o retrospectivă a celor aproape 700 de
ani de existenţă a dinastiei de Habsburg,
constatăm că, de-a lungul timpului, întîlnim
împăraţi care, cu puţine excepţii, nu au fost
longevivi, mulţi avînd tare fizice şi morale,
gurmanzi ori austeri, reunind la curţilor lor
artişti, muzicieni, astronomi, matematicieni
etc.. Din punct de vedere politic şi militar,
Habsburgii au asigurat permanent un echilibru
în Europa în faţa tendinţelor de hegemonie
ale Prusiei, Rusiei, Franţei. Dacă arabii au
încercat să pătrundă în Europa prin Pirinei şi
pe la Constantinopol, nici turcii nu s-au lăsat
mai prejos, forţînd pătrunderea în Europa
Centrală, asediind fără succes, Viena în 1529
şi 1683. Astăzi, refugiaţii de origine arabă
sînt admişi în Europa din motive umanitare.
La încheierea Congresului de la Viena (1815),
Talleyrand recomanda: Să nu distrugem
niciodată Austria. Ea reprezintă meterezele
Europei.

Ionel SAVITESCU
* Jean des Cars, Saga Dinastiei de Habsburg. De
la Sfîntul Imperiu la Uniunea Europeană, traducere din
franceză de Irina Negrea, ed. Trei, 2015.

Lecturi posibile
Cancerul Terrei:
consumul purceluşului
şi ursuleţului în lapte

Lectura cărţii lui Nicolae R. Dărămuş
Inocenţii marii terori (editura Alexandria
Poublishing House, 2013), se poate recepta, ca
orice carte bună, pe mai multe nivele. Poţi s-o
citeşti ca fapt divers – întîmplări fascinante cu
peşti, animale şi copaci seculari, deplîngînd,
în principiu, soarta nedreaptă a acestora - sau
să-ţi asumi în profunzime mesajul, revizuinduţi modul de a gîndi, lucru ce nu se realizează
peste noapte. Lucrarea se adresează, evident
tuturor cititorilor, dar cu predilecţie celor din
a doua categorie. La nivel de adîncime, vom
descoperi că este vorba despre o înfruntare
între două opţiuni ireconciliabile: confortul
consumist şi temperarea controlată a lăcomiei
instinctuale. Cartea abordează subiecte pro
natura în ipostaze complexe: fapte, atitudini,
ilustrări estetice (dar şi ilustraţii plastice),
interpelări polemice cu remarcabile accente
pamfletare, toate acestea fiind de natură să
stîrnească reacţii polarizante, chiar şi la un
nivel mai elevat al percepţiei. „Liberul” arbitru
(mai mult sau mai puţin alterat de prejudecăţi)
fluieră în fiecare din noi, ridică mîna, dar
nu ştie clar înspre ce parte a arenei să-şi
orienteze opţiunea. (Între confort şi asceză,
alegerea este, hai să recunoaştem sincer, foarte
dificilă.) În consecinţă, autorul primeşte, ca
feed-back, mesaje antagonice: Fie este luat în

derîdere (Ăsta e ăla cu urşii, e ăla cu lupii,
e ăla care hrăneşte şoarecii cu biscuiţi, e un
mizantrop care vrea să moară toţi oamenii
şi să trăiască doar animalele sălbatice, e
unul care ar dori să nu se mai construiască
drumuri ca să se plimbe el nestingherit prin
codri sau să nu se mai construiască baraje,
ca să citim la lumina opaiţului etc. etc.), fie
întruneşte sufragii absolute, elogii şi declaraţii
de solidaritate de la iniţiaţi sau pur şi simplu
de la oameni de bun simţ. Paradoxul trebuie
căutat în faptul că Nicolae R. Dărămuş nu este
doar un combatant jurnalier pe frontul cotidian
al antiterorismului ecologic, ci el propune o
viziune terapeutică pe termen lung, o teosofie,
aş spune. Faptul că stîrneşte asemenea reacţii
e un lucru pozitiv, chiar dacă o parte a
aprecierilor sînt negative. Înseamnă că a activat
interesul cititorilor, le-a bruscat obişnuinţele,
că nu a vorbit în pustiu. Aceasta este, de fapt,
chiar profesiunea de credinţă a cărţii: Aş vrea
ca, citindu-mi scriitura, oamenii să cadă pe
gînduri, să se simtă oarecum părtaşi la rău,
asemenea spectatorilor aflaţi la o nedreaptă
execuţie publică. Deopotrivă, aş vrea să se
înţeleagă că nu numai individul cu drujbă,
cel cu arma de vînătoare sau patronul din
a cărui fabrică se scurg reziduurile toxice
în fîntîni sînt răspunzători de condamnarea
vieţii. Abia scriind pilde, poate chiar din
postura victimelor directe, cititorii vor simţi
tristul adevăr de la care mereu îşi întorc
faţa, tolerîndu-l, prea ocupaţi cu nimicurile
cotidiene. Voi încerca să ajung la mintea lor
prin inima lor. Numai aşa pot nădăjdui ca
mesajul meu să rămînă, spre a trezi angoasa
că trebuie făcut ceva.
Nicolae R. Dărămuş descinde din zona
Sebeşului, un ţinut fabulos impregnat de
amprenta literară a unor iluştri iubitori ai
naturii: Mihail Sadoveanu, Titus Popovici,
Paul Decei şi Ionel Pop. Un ţinut al amintirii,
mutilat progresiv de intervenţiile brutale ale
progresului tehnologic. Cînd scrie povestiri,
Nicolae Dărămuş îşi egalează maeştrii,
izbutind să adauge cîteva mici capodopere
universului ideal, ameninţat se pare iremediabil
cu extincţia. Autorul, exponent al generaţiei
născute pe la jumătatea secolului trecut, ,,a
prins coada timpului ”, a copilărit adică pe
vremea cînd ,,timpul” era încă răbdător cu
vietăţile necuvîntătoare. Cu toţii am vrea ca
visul de-a reconstitui mirajul naturii aşa cum
ne-o amintim din copilăria noastră să aibă
întruchipare. Pînă la acea vreme ,,timpul” mai
avea răbdare cu natura dar, de la an la an, a
devenit tot mai necruţător.
În paranteză, vreau să spun că declinul, în
pădurile noastre, a început prin anii `50 cînd
tancurile sovietice, şenilate, dar fără turele,
numite KD-uri, au început să tragă la vale, spre
rampe de transport CFR, cu destinaţia Uniunea
Sovietică, cu titlul de despăgubiri de război,
sub egida societăţii Sovrom, sute de milioane
de metri cubi de lemn de primă calitate. Ca
principală armă de asalt a fost adusă drujba
(în ruseşte înseamnă ,,prietenie”) şi masacrul
nu s-a oprit pînă cînd au mai rămas din codrii
virgini de altădată, doar grupuri izolate de
arbori, în zone greu accesibile. Copil fiind,
băiat de silvicultor, eu am fost martor la
această tragedie. În cincizeci de ani, copacii
au crescut la loc, dar procesul a fost reluat,
imediat după `89. Acum drujba se numeşte
Stihl (made UE), tractoarele se numesc TAF
(made tot acolo), şi sute de milioane de metri
cubi pleacă peste mări şi ţări, pe preţuri
derizorii, iar dezastrul nu se va opri decît
atunci (nu mai e mult) cînd vor mai rămîne pe
culmi şi văi doar pîlcuri de arbori izolaţi, în
zone greu accesibile, sau lemnul subţire care,
din fericire, nu merită osteneala. Potentaţii din
domeniu raportează, de la an la an, că a scăzut
volumul masei lemnoase exploatate ilegal şi
dau, pentru asta, cifre ,,exacte”. M-am întrebat
cum ţin ei evidenţa exactă a tăierilor ilegale,
dacă nu cumva hoţii le dau zilnic raportul.
Există o singură modalitate, şi nu o spun
doar ironic: numeri, la un moment dat, toţi
arborii din pădure, calculezi masa lemnoasă
şi, peste un an, îi numeri pe cei care au mai
rămas (aceştia, fiind tot mai puţini, sînt tot
mai uşor de numărat), scazi volumul tăiat cu
acte şi deduci volumul tăiat ilegal.
Un om ca Nicolae R. Dărămuş poate,
dacă îşi foloseşte din plin talentul literar, să
salveze universul de aur al copilăriei, măcar
prin povestire. Dar el îşi permite doar sporadic
demersuri beletristice, întrucît face parte dintre
cei, destul de puţini, care cred cu toată fiinţa
lor că se poate face mult mai mult, la modul
operativ, prin implicare directă. Ştim că pare
o utopie, dar dacă participi la o singură
conferinţă a lui îţi dai seama că optimismul
său poate fi contagios.
Cum se defineşte, aşadar, Nicolae R.
Dărămuş? Este  ,,Ecolog, prozator, desenator
şi fotograf de natură, fondator al Societăţii
Nordice de Ecologie TUA RES AGITUR
(SENTRA)”, axată pe educaţia pro natura prin
mijloacele artelor – literatură, fotografie, desen,
film – şi pe activităţi de teren (preponderent
pe observarea şi dezvăluirea spre public a
agresării patrimoniului faunistic şi a habitatului
forestier). Mai este scenarist şi corealizator
de film de televiziune, participant la dezbateri
radio şi tv pe teme ecologice,
o rg a n i z a t o r d e c o n f e r i n ţ e ,
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expoziţii fotografice, individuale
şi de grup, pe teme de profil şi
iniţiator al unor proiecte complexe vizînd
conservarea şi protecţia mediului.
Biografia acestui om admirabil este una
atipică. Medic prin formaţie, a părăsit după
douăzeci de ani profesia de bază, cu tot cu
stabilitatea socială şi prestigiul pe care aceasta
o conferă, după ce a ajuns la concluzia că
,,oamenii nu pot fi vindecaţi”. A abandonat
doar aparent o profesie: a schimbat stetoscopul
şi tot instrumentarul medical, cu creionul de
desen, cu aparatul foto, cu camera de luat
vederi şi cu alte mijloace ale gazetăriei şi
artei militante. Practică, aşadar, un alt gen
de medicină, medicina Terrei, aceea care
îşi propune nu doar să anihileze efecte
ci, mai ales, să vindece mentalităţi şi să
resusciteze conştiinţe. E o luptă deschisă
împotriva a ceea ce el numeşte ,,cancerul
Terrei: prostia, oportunitatea şi profitul”. El
nu propovăduieşte din vreun birou, asemenea
,,gulerelor albe” care maschează, adeseori,
interese oneroase sub paravanul certificatelor
verzi. Protagonistul acestor rînduri a părăsit un
mare oraş pentru a locui într-o mică localitate
înconjurată de codri unde cultivă legume în
,,grădinuţă” şi bate la pas potecile observînd
vieţuitoarele pădurii pe care le fotografiază, le
desenează sau le filmează, împrietenindu-se,
pe cît se poate, cu unele dintre ele.
Este de prisos să relevăm aici sutele de
ipostaze zilnice ale brutalizării mediului.
Acestea se văd cu ochiul liber, pentru cine ştie
să fie atent, spune Nicolae R. Dărămuş. Dar,
totuşi, nu mă abţin de la o nouă paranteză:
acum trei sute de ani, cînd Dimitrie Cantemir
scria Descriptio Moldavie, animalele pădurii
păşteau în voie alături de turmele răzeşilor.
Cîinii mioritici alungau, cu succes relativ,
lupul şi ursul din preajma turmelor, vulturul
pleşuv, zăganul şi alte specii de acvile uriaşe
mai răpeau cîte un miel, dar nimeni nu se
gîndea că este posibilă exterminarea lor în
masă. Zburdau pe pajişti – ce fascinaţie –
zimbri, bouri, cai şi oi sălbatice, specii care
în nici o sută de ani, odată cu perfecţionarea
armelor de foc, au dispărut pentru totdeauna.
Nu mai e mult şi va dispărea şi ce a mai
rămas din bestiarul pădurilor româneşti,
începînd cu vînatul mare! Spun poate truisme,
dar în condiţiile în care, anual, iau drumul
străinătăţii zeci de milioane de metri cubi de
buşteni, cînd apele de munte sînt zăgăzuite de
diguri şi baraje inutile, cînd tone de deşeuri
menajere sau industriale năpădesc albiile şi
potecile munţilor, iar bolizi 4x4 calcă peste ele,
avînd în portbagaj arme cu lunetă care ţintesc
cu precizie la o mie de metri, ce şanse mai
pot avea fiarele pădurii, aceşti ,,inocenţi” ai
planetei, cîtă vreme solidaritatea pe care le-o
acordăm nu depăşeşte rangul de principiu? Mai
e oare necesar a spune că tot ce intuia acum
o sută de ani Mihail Sadoveanu în Nopţile
de sînziene a devenit o realitate dramatică ?
Lucrarea în discuţie este o culegere de
articole pro-natura publicate în Jurnalul
Naţional între anii 2010 şi 2013, după ce o
carte similară, Dregătoria cîrtiţelor, fusese
publicată în 2005, cuprinzînd articole publicate
în Cotidianul şi Academia Caţavencu. (Alte
cărţi publicate: Tăul negru,1993; L’ Ours de
Baisesco, Luxemburg,1998; Ursul, distinsa
fiară, 2000).
Tipul de jurnalism pentru care a optat
Nicolae R. Dărămuş este editorialismul
tematic care, spre deosebire de cel aleatoriu
sau evenimenţial, are avantajul continuităţii, al
coerenţei şi, de ce nu, al perenităţii, deoarece
problemele de mediu nu se rezolvă, cu efecte
vizibile, într-un an, doi, poate nici în zece
sau cincizeci. Aşa că o sumă de articole pe
această temă publicate periodic, timp de un an,
doi sau trei, poate alcătui, la finele ciclului
gazetăresc, o carte care să fie de actualitate.
Nu mă încumet să fac un rezumat al
volumului – problematica celor aproape o
sută de tablete este mult prea diversă – dar,
pentru o idee generală voi reproduce cîteva
titluri lămuritoare: Am prins coada timpului;
Ursuleţ de lapte la tavă; Omul urs; Cerbii
toamnelor mele; Pe limba fiarelor, despre
surse şi resurse (din capitolul Semenii noştri
întru Domnul); Mioriţe normale, ciobani şi
jurnalişti nebuni; Ciobănescul carpatin politic;
Noile borduriale: asfalt, hidrocentrale, pîrtii,
investiţii; Orchestra simfonică de fluieraşi
Suceava; Cai putere de prostie (Din capitolul
Inevitabila Românie reală); Cancerul Terrei:
prostia, oportunitatea şi profitul; Terra,
trofeul unor infractori onorabili (din capitolul
Libertatea de a fi prost); Ecoterorismul,
o noţiune de redefinit; Basmul Uniunii
Europene; Sîntem pe Arcă (din capitolul Marea
teroare democratică); Explicaţie pentru fanii
de elită; Tigri albi ai lui Pleşu; Reţeta unei
nevroze (din capitolul Manele pentru lumea
bună).
În loc de concluzie adresez doar îndemnul
de a citi lucrările lui Nicolae R. Dărămuş.
O puteţi face oriunde, oricînd, începînd de
la orice pagină. Dacă luaţi şi un creion să
vă notaţi ideile remarcabile, e şi mai bine.
Lectura este oricum incitantă, tulburătoare,
uneori, fermecătoare, adesea, şi, neîndoielnic,
benefică.

George ŢÂRA

Accent
Ecouri la „Ciorovăială”
Scriam, în urmă cu nişte luni, că păşesc
pe un teren minat (cînd cu „Ciorovăiala”).
Ecourile n-au întîrziat să apară. Aş putea
încheia disputa cu o singură precizare: ori
de cîte ori am abordat subiectul respectiv
mă aflam într-o poziţie defensivă. Se pare
însă că dictonul „aşa a început (conflictul)
că el a ripostat” – pe care îl ştiam doar de
sorginte (şi întrebuinţare) maghiară – începe să
dobîndească o arie mai largă de întrebuinţare.
Pe de altă parte, am dat, din întîmplare,
peste două „surse” care, prin anvergura şi
prestigiul lor, mă scutesc de orice „contribuţie
personală”: o carte semnată de Dumitru
Stăniloae şi Declaraţia comună a papei
Francisc şi a patriarhului Chiril, după întîlnirea
de la Havana (Cuba), din 12 februarie 2016.
Să începem cu cartea (Pr. Prof. Dumitru
Stăniloae: Uniatismul din Transilvania
încercare de dezbinare a poporului român,
ed. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR,
Bucureşti, 1973), din care ne vom rezuma doar
la a reproduce titlurile principalelor capitole
şi subcapitole – arhisuficiente pentru a ilustra
nu atît lupta unor individualităţi de excepţie,
cît menirea reală a uniatismului ca instituţie,
speranţele investite şi finalitatea urmărită de
către iniţiatorii şi creatorii respectivei entităţi
hibride. Aici se impune o paranteză: cartea am
găsit-o pe internet, iar unul dintre „adnotatori”
avertiza asupra necesităţii de a se confrunta
textul cu originalul din biblioteci. De ce?
Probabil pentru că, în viziunea respectivului,
un om de talia, probitatea şi prestigiul
lui Dumitru Stăniloae nu putea scrie ceva
politically incorect! Drept care, am procedat
la respectiva căutare-confruntare, constatînd
următoarele deosebiri: în volumul tipărit,
găsibil inclusiv în bibliotecile protopopiatelor,
notele de subsol (incluzînd şi toate sursele
bibliografice), în jur de 500 la număr, se
află în „subsolul” paginilor, pe cînd în
varianta electronică ele sînt reunite la sfîrşitul
volumului – pe post de „bibliografie”; în
varianta electronică, titlul şi anumite alineate
sînt scrise cu roşu. Atît şi nimic altceva! Pentru
sceptici mai precizez că ambele versiuni (atît
cea scrisă, cît şi cea electronică) se termină
cu aceeaşi frază: Acesta este un adevăr nu
prea plăcut momentan pentru unii, dar e
unicul adevăr ziditor pentru toţi în perspectiva
viitorului în această chestiune.
Acestea fiind spuse, să purcedem la promisa
reproducere a respectivelor titluri de capitole
şi subcapitole:
1. Uniatismul din Transilvania, opera unei
întreite silnicii.
1.1. Cauzele uniaţiei.
1.2. Începutul uniaţiei şi falsurile de
documente care însoţesc naşterea ei.
1.3. Lupta românilor din Transilvania
pentru a rămîne în Biserica Strămoşească şi
persecuţiile neîntrerupte suportate din cauza
aceasta.
2. Inocenţiu Micu Clain, deschizătorul
luptei politice naţionale a românilor din
Transilvania, luptător pentru independenţa
Bisericii strămoşeşti şi victimă a alianţei
habsburgo-catolice.
2.1. Lupta lui Inocenţiu Micu Clain în
perioada funcţionării sale ca episcop.
2.2. Lupta lui Inocenţiu Micu Clain din
captivitatea de la Roma.
3. Fruntaşii Şcolii Ardelene, continuatori
ai liniilor directoare ale acţiunii lui Inocenţiu
Micu Clain, luptători împotriva catolicizării
Bisericii unite şi victime ale ierarhiei acesteia.
3.1. Samuil Micu Clain.
3.2. Gheorghe Şincai.
3.3. Petru Maior.
4. Lupta fruntaşilor greco-catolici din
secolul al 19-lea pentru independenţa Bisericii
unite şi pentru păstrarea caracterului ei
strămoşesc.
4.1. Acţiunea de extindere şi de catolicizare
continuă a uniaţiei…
Celor pentru care cele reproduse nu sînt
suficient de grăitoare le recomandăm citirea
integrală a cărţii Părintelui Dumitru Stăniloae,
găsibilă, repetăm, atît pe internet, cît şi în
biblioteci. Vrem să subliniem doar un singur
lucru esenţial: a nu se confunda „fruntaşii
greco-catolici” (în fapt nişte ortodocşi
deghizaţi, care au sesizat oportunitatea
momentului istoric şi au încercat să transforme
un cal troian al dezbinării şi deznaţionalizării
într-o rampă de lansare a emancipării şi
unităţii tuturor românilor) cu instituţia în
sine, cu uniatismul, iniţiat, întreţinut şi condus
de către Curtea imperială catolică a Vienei,
cardinalul romano-catolic de la Esztergom –
sub patronajul Vaticanului, care de orice putea
fi bănuit numai de grija propăşirii românilor
şi românismului nu! Cît priveşte pe „fruntaşii
Şcolii Ardelene – victime ale ierarhiei Bisericii
unite”, doar atît că aceştia au fost prigoniţi, o
viaţă întreagă (marginalizaţi, sechestraţi, exilaţi
etc.), de către propriul lor episcop grecocatolic, Ioan Bob, care îşi lua cît se poate de
în serios atribuţiile de catolicizare-dezbinare
a românilor. (Scepticii să deschidă paginile
enciclopediei Minerva, operă prin excelenţă

greco-catolică, editată în 1929, unde atît la
„corifeii Şcolii Ardelene”, cît şi la episcopul
Bob – căruia i s-a acordat un spaţiu mai mare
decît lui Micu, Şincai şi Maior laolaltă – este
confirmată prigoana respectivă, fără a fi, însă,
motivată în vreun fel!).
Cu scuze pentru „contribuţia personală”
(o picătură din balta la care aş putea apela!)
să trecem la „Havana”, nu înainte însă de a
îndrăzni să fac o recomandare celor pe care
(eufemistic) i-am numit „sceptici”: dragii
mei dragi, puneţi mîna pe sursele autentice
şi autorizate şi citiţi! Nu numai pe Iorga,
Silviu Dragomir, Lupaş, Lupşa, N. Densuşianu,
Meteş, Netea, Pascu, Prodan, Ranca ş.a.m.d.,
ci, poate mai ales, pe „fruntaşii greco-catolici”
(Inocenţiu Micu, Samuil Micu, Petru Maior,
Simion Bărnuţiu, Gheorghe Bariț, Papiu
Ilarian, Treboniu Laurean etc., etc., etc.),
pentru a afla, din cele mai credibile surse
(inclusiv din „interior”) adevărul.
La Havana, s-au întîlnit şi au discutat,
în premieră mondială şi de la egal la egal,
Francisc, Episcop al Romei, Papă al Bisericii
Catolice şi Chiril, patriarh al Moscovei şi
al întregii Rusii. Din declaraţia comună (30
de puncte), semnată la sfîrşitul întîlnirii,
reproduc cîteva fragmente ce se vor o aducere
la zi a chestiunii uniatismului şi, pe de altă
parte, reprezintă nişte posibile răspunsuri
(precizări) la alte cîteva interpelări ce miau fost adresate în legătură cu cele scrise
de mine în Ciorovăiala oftalmologului cu
sociologul. (Reamintesc că a fost vorba, în
articolul cu pricina, inclusiv despre libertatea
religioasă, despre valorile creştine pe care
s-a clădit Europa, despre căsătorie, familie,
maternitate, paternitate, despre ateismul de
stat din unele ţări occidentale, „ienicerizarea”
copiilor, proliferarea amoralităţii şi efectele
acesteia ş.a.m.d.). Iată fragmentele promise, cu
menţionarea punctelor din care au fost extrase
(acestea fiind, repet, în număr total de 30):
(15) În acelaşi timp sîntem îngrijoraţi
pentru situaţia din multe ţări unde creştinii
se confruntă tot mai des cu o restricţionare a
libertăţii religioase, a dreptului de a mărturisi
propriile convingeri şi a posibilităţii de a trăi
conform acestora. În particular, constatăm
că transformarea unor ţări în societăţi
secularizate, străine de orice referire la
Dumnezeu şi la adevărul său, constituie o
gravă ameninţare pentru libertatea religioasă.
Pentru noi este motiv de îngrijorare actuala
limitare a drepturilor creştinilor, ba chiar
discriminarea lor, atunci cînd forţe politice,
călăuzite de ideologia unui secularism de
multe ori destul de agresiv, caută să-i împingă
la marginile vieţii publice.
(16) Sîntem convinşi că Europa trebuie să
rămînă fidelă rădăcinilor sale creştine!
(19) Familia este centrul natural al vieţii
umane şi al societăţii!
(20) Familia este întemeiată pe căsătorie,
act liber şi fidel de iubire dintre un bărbat
şi o femeie. (…) Ne întristează faptul că
alte forme de convieţuire sînt deja puse pe
acelaşi nivel cu această uniune, în timp ce
conceptul de paternitate şi maternitate ca
vocaţie particulară a bărbatului şi a femeii
în căsătorie (…) este îndepărtat de conştiinţa
publică.
(24) Ortodocşii şi catolicii sînt uniţi nu
numai de Tradiţia comună a Bisericii din
primul mileniu, dar şi de misiunea de a predica
Evanghelia lui Cristos în lumea de astăzi.
Această misiune comportă, printre membrii
comunităţii creştine, respectul reciproc şi
exclude orice formă de prozelitism.
(25) Sperăm ca întîlnirea noastră să poată
contribui şi la reconciliere, acolo unde există
tensiuni între greco-catolici şi ortodocşi. Astăzi
este clar că metoda „uniatismului” din trecut,
înţeles ca uniune a unei comunităţi cu alta,
desprinzîndu-se de Biserica sa, nu este un mod
care permite restabilirea unităţii (creştinătăţii
– n.m.). Cu toate acestea, comunităţile
ecleziale apărute în aceste circumstanţe
istorice au dreptul de a exista şi a întreprinde
tot ceea ce este necesar pentru a satisface
exigenţele spirituale ale credincioşilor lor,
căutînd, în acelaşi timp, să trăiască în pace
cu vecinii lor. Ortodocşii şi greco-catolicii au
nevoie să se reconcilieze şi să găsească forme
de convieţuire acceptabile pentru ambele părţi.
Am putea încheia cu deja (aproape)
tradiţionalul Sapienti sat! Numai că, dacă se
exclude orice formă de prozelitism, atunci, în
mod normal, ar trebui să se excludă şi fructele
prozelitismului, mai ales dacă au mai şi fost
declarate contraproductive. Or, uniatismul
(din Polonia, din Slovacia, din Ucraina, din
Ardeal…) a fost, fără îndoială, o expresie
a prozelitismului catolic. Iar persistenţa sau
restaurarea lui ce să fie?

Zeno MILLEA

Teme epigramatice
TATUAJUL
de Zeno MILLEA
Istoric (I)
					
Învăţat-am, de mulţi ani,
Că-i prezent la boşimani,		
Denotînd primitivism,			
Tribalism şi ocultism.
Istoric (II)
					
Nu mai e primitivism			
Ci, cel mult, teribilism.		
Devenim, se pare, toţi,		
Boşimani sau hotentoţi.
Istoric (III)
					
Nu mai e teribilism –			
Este exhibiţionism!			
Finalmente, ca o „codă”,		
Acceptăm că e o...modă!
Istoric (IV)
					
Ba mai mult, „icoană spartă”,		
Drept ce-l are fiecare			
La automutilare – 			
Pentru a sluji...o artă!
Eliberare
					
Grafica, azi, s-a mutat,		
După ani de-’ncorsetare,		
Pe-’nvelişul cutanat			
Şi îi zice: tatuare!
Tatuajul
					
Stînd cu rădăcina-n derm		
Grafica, azi, prinde viaţă:		
Are puls şi turgor ferm		
Şi-n perete nu se-agaţă!
					
					
Bio-grafica
					
Încrustată-n epiderm,			
Grafica are viaţă:			
Stă pe muşchi cu tonus ferm		
Şi-o admiră orice caţă!
Virtuţi dinamice
					
Şi mai e un avantaj			
(La anume tatuaj)
Că poţi scrie doar...Adam		
Şi citi chiar...Amsterdam!
Perspective
					
Primitivism, teribilism,		
O artă sau doar modă,			
Ca orice ev, ca orice...ism,		
Tot va avea o „codă”.
În trecut
					
O viaţă de chirurg			
Am detatuat, în burg,			
Grafici simple, limitate,		
Doar la cazuri izolate.
În viitor?
					
Acuma oare ce va fi			
Cînd tot nărodu-i tatuat?		
Gîndesc că „homo-graffiti”		
Pînă la urmă va găsi			
Şi o metodă...de „spălat”!?

12 Jurnalul literar

Pagini de proză:

MEREDITH

Vara aceasta trecuse, nu știu de ce, extrem de repede. Fugind de canicula pariziană tocmai în
Savoia, pe malul lacului Annecy, unde de fapt era mai cald ca în Paris, însă doar în timpul zilei,
m-am reîntors pe la sfîrșitul lunii august. Urma să plec peste scurt timp la București, unde fusesem
invitat la un simpozion și trebuia să-mi organizez din vreme această călătorie.
Pe la începutul lui septembrie, vara mea Diana s-a reîntors și ea în Paris, venind din insula
Patmos, unde se ducea în fiecare an spre a-și reîncărca bateriile, cum îi plăcea să spună, pentru
un an întreg, cu soare, mare și cer albastru.
Dar, mai presus de toate, vara mea, care acum vorbea binișor greaca, își găsise în insula Sfîntului
Ioan Teologul porți deschise căutărilor sale spirituale, prin rugăciuni și reculegeri zilnice în Grota
Apocalipsei, căutînd să înțeleagă tainele menirii și existenței noastre efemere pe acest pămînt.
După ce mi-a povestit concluziile meditațiilor și lecturilor sale teologale, m-a anunțat pe neașteptate
că are o surpriză pentru mine, o nouă poveste, pe care încerc să o redau, ca de obicei, cît mai fidel:
,,Eram într-o zi la plajă, chiar pe piatra aceea lată unde obișnuiam să stau cu soțul meu Costin,
închisesem ochii și-mi reaminteam clipele fericite petrecute aici împreună, cînd la un moment dat
a sunat telefonul.
Spre surprinderea mea, era chiar Cleopatra, care dorea să se scuze că nu mai putea veni la
Paris, așa cum promisese ultima oară, fiind ocupată cu treburi în Atena. Aflînd însă că nu mă aflu
în Franța, ci în Grecia, m-a invitat pe loc să ne revedem spre a petrece din nou o zi împreună.
Invitația m-a bucurat, mai ales că, fiind singură, uneori mă cam plictiseam, așa că a doua zi
dis-de-dimineață am luat feribotul și după vreo opt ceasuri eram în Pireu, de unde am luat un
taxi către oraș.
Ne dădusem întîlnire în stilatul salon al hotelului Grande-Bretagne din piața Syntagma, între
patru și șase seara, ora five o’clock-ului tradițional, și îndrăzneam să sper că de data aceasta voi
auzi, în sfîrșit, relatarea poveștii de dragoste a părinților săi, ,,care este ceva cu totul și cu totul
deosebit’’, după cum îmi spusese de mai multe ori.
Nu știam de fapt mare lucru despre părinții săi, atîta doar că tatăl, născut la Cairo cam odată cu
venirea pe tron a regelui Faruk, fusese mezinul lui Pahomie și a frumoasei Besadà, a căror poveste
o aflasem rîndul trecut, pe o bancă din ograda mănăstirii Mataria din Heliopolis.
Nu cunoșteam însă nimic despre mama sa și, spre surprinderea mea, am realizat, urcînd cele
cîteva trepte de la intrarea majestuoasă a hotelului, că de fapt nu știam nimic nici despre prietena
mea. Orientul își păstra în continuare misterul, iar vălul lui Isis încă îmi mai acoperea privirea
de occidentală.
Salonul era plin de lume, însă am recunoscut-o de departe, datorită pieptănăturii și podoabelor
sale din alt veac, cel al străbunicii sale Hoșiar, a cărei poveste o aflasem anul trecut la Veneția.
Cu un semn discret, dar ferm, Cleopatra a comandat ceaiul, care ne-a fost servit instantaneu.
Știa întotdeauna să obțină ceea ce dorea fără să aștepte, avînd o puternică personalitate, care se
ghicea sub masca politeței convenționale.
Era într-adevăr fascinantă, o orientală occidentalizată, însă nu mai mult decît trebuia, cu siguranță
bogată, trăind într-o lume pe care și-o crease după bunul său plac și mișcîndu-se cu dezinvoltură
și naturalețe oriunde se afla, fiind în largul său în orice țară, în orice civilizație, une vraie femme
du monde, cum spune francezul.
După ceai, Cleopatra m-a invitat la o plimbare într-un loc răcoros pe care nu-l cunoșteam,
deși mai fusesem la Atena, și astfel am ajuns în grădinile Templului lui Hefaistos de pe Colonos
Agoraios. Locul era într-adevăr feeric și așezîndu-ne pe o bancă de piatră din grădină, chiar în
stînga templului, prietena mea și-a reluat povestea întreruptă la Cairo.
- V-am promis, mi-a spus ea, că vă voi istorisi povestea de dragoste a părinților mei. Ei bine,
tatăl meu se numea Roustam, precum Roustam Reza, mamelucul lui Napoleon, armeanul georgian
răpit și vîndut ca sclav lui Salah bei, unul dintre guvernatorii Egiptului, care-i redă libertatea și-l
integrează în cavaleria mamelucilor. Bonaparte îl acceptă în slujba sa ca gardă de corp și Roustam
îl urmează peste tot, după cum știți, în toate campaniile, din Spania pînă în Rusia, fidel pînă în
momentul surghiunului în insula Elba, cînd l-a abandonat.
Mai tîrziu, după ce am părăsit Londra, instalîndu-ne la Paris, tata se amuza să se prezinte drept
mamelucul lui Napoleon, uitînd că astăzi nimeni nu mai știa cum se numea mamelucul Împăratului
și nici măcar că acesta a avut un mameluc, sau poate tata dorea doar să pună la încercare cultura
interlocutorilor săi francezi, nu știu, cert este că pe el această coincidență de nume îl amuza teribil.
Pahomie, bunicul meu, soțul frumoasei Besadà, făcuse avere la Cairo în afaceri, așa că și-a
trimis fiul, pe Roustam, în Anglia, să studieze Dreptul la UCL, University College London, unde
studiase și Mahatma Gandhi, cel cu ,,sufletul mare’’, după care, devenind avocat internațional, tata
și-a deschis un cabinet în Leicester Square, în West End, nu departe de Piccadilly Circus, asociat
cu un prieten englez, fost coleg de studii.
Așa a cunoscut-o pe mama mea, Meredith, o englezoaică pe care a apărat-o într-un proces dificil,
cîștigîndu-l. Familia sa era din capitala Ţării Galilor, foarte implicată în conducerea băncii Cardiff
Savings, și aceasta încă de pe vremea celui de-al treilea marchiz de Bute, legendarul ,,Președinte’’
în vîrstă de doar șase luni.
Mama era foarte frumoasă, după criteriile britanice, bineînțeles, cu un ten foarte alb și părul
roșu rubiniu, ca o văpaie. Eu mi-o amintesc doar din portrete și din păcate nu-i semăn deloc, după
cum vedeți, poate mai puțin surîsul ochilor.
Fiind tînără și sportivă, îi plăcea să conducă destul de repede. Pe vremea aceea avea un cabriolet
MG de culoare roșie și întorcîndu-se într-o seară tîrziu acasă, în Kensington, unde locuia cu părinții
săi, fiind pe Bayswater Road, cam în dreptul fostului hotel Whites, un superb hotel tradițional
distrus astăzi de noul proprietar, concernul Thistle, care a ținut să-l modernizeze, un trecător i s-a
aruncat în fața mașinii.
Partea aceea a străzii, de-a lungul lui Kensington Garden, este destul de lată și în sens unic,
astfel că mașinile au circulat totdeauna foarte repede pe acolo. Totul s-a petrecut prea brusc pentru
ca mama să mai poată frîna, era noapte, destul de întuneric și omul i-a țîșnit pe neașteptate în
fața mașinii.
Însă, ceea ce nu știa mama era că accidentul fusese premeditat și locul ales cu minuție datorită
condițiilor favorabile. Bietul om, care spera să obțină astfel niște daune substanțiale, calculase
greșit impactul și deși nu muri pe loc, decedă după cîteva zile la St. Mary’s Hospital din apropiere.
Un complice, care a pretins că nu-l cunoștea și că plimbîndu-se pe acolo întîmplător fusese
martorul ocular al accidentului, declară că vina a fost a mamei, care nu l-a văzut traversînd strada
și a intrat drept în el, secerîndu-l. Cum la ora aceea nu era țipenie de om în acel loc, alt martor
nu se înfățișă și, în consecință, singura mărturie acceptată fu cea a complicelui.
Situația fiind gravă, bunicul meu matern s-a adresat imediat cabinetului de avocați din Leicester
Square, cerîndu-i asociatului tatei să-i apere fata, întrucît aceasta risca, dacă nu închisoarea pe viață
pentru omicid involuntar, cu siguranță să-și petreacă cei mai frumoși ani ai vieții după gratii. Şi
cum le hasard fait bien les choses, avocatul fiind prins cu alte procese îl rugă pe tata să se ocupe
de acest caz.
Ei bine, tatăl meu a reușit să cîștige acest proces pierdut dinainte și mama a fost achitată. Dar
investigațiile sale au durat mult, timp în care mama a fost încarcerată și, nemaiîntrezărind nici o
speranță, deprimase într-atît încît la un moment dat plănuise chiar să-și pună capăt zilelor.
Nu am știut niciodată, fiind ,,secret profesional’’, cum acesta a reușit, după decesul accidentatului,
să-l convingă pe complice să declare adevărul, dînd în vileag toată tărășenia. L-a cumpărat, l-a
șantajat sau l-a amenințat, nu știu, cert este că l-a constrîns cu siguranță într-un mod nu tocmai
legal, însă scopul scuză toate mijloacele.
Vă dați seama ce-a fost în sufletul mamei în momentul achitării. S-a aruncat în brațele omului
care-i salvase viața, care între timp se îndrăgostise de clienta sa, jurîndu-și reciproc dragoste eternă
și la scurt timp după aceea au decis să-și unească destinele.
Bineînțeles că familia mamei s-a opus la început căsătoriei cu un egiptean copt, dar mama nu
s-a temut să-și înfrunte genitorii, cu riscul de a fi dezmoștenită, și s-a măritat cu tata după ce
s-a convertit la religia acestuia, precum făcuse în trecut și străbunica Hoșiar, într-o mică biserică
coptă, cu hramul Sfîntului Antonie, dintr-o suburbie londoneză, biserică ce astăzi nu mai există.
Însă mama a murit la scurt timp în durerile facerii, aducîndu-mă pe lume, iar tata a rămas
neconsolat întreaga viață, și cred că dacă nu aș fi fost eu, s-ar fi lăsat demult să moară de durere.
Nu știu să mai fi avut o altă femeie în viața sa, iar dacă cineva a existat, legătura lor a fost
discretă și scurtă. Oricum ar fi fost, eu nu l-am văzut niciodată altfel decît singur, mereu cu ochii
către portretul mamei de deasupra șemineului.
S-a pensionat relativ tînăr, întrucît nici o activitate nu-l mai interesa în lipsa mamei, așa că a a
lichidat tot ce avea în Londra și s-a mutat cu mine la Paris, cumpărînd și o mică vilă la Menton,
pe Coasta de Azur, sus pe colină, lîngă frumosul Hôtel des Ambassadeurs, de unde aveam o vedere
superbă asupra orășelului și a mării. Apoi, pe mine m-a trimis în pensionat la Geneva, la studii,
iar el s-a mutat la Cairo, unde trăia familia sa, frații și surorile mai mari, care rămăseseră pe loc.
Cred că tata s-a simțit toată viața vinovat de moartea mamei. Vinovat de o vină pe care nu a
îndrăznit să o mărturisească niciodată nimănui și nu și-a putut-o mărturisi nici măcar sie însuși.
Durerile cele mai mari sînt mute. Din fericire, nu a proiectat vina asupra mea, cum se întîmplă de
obicei, și nu m-a urît tot restul vieții pentru că mama a murit din cauza mea, născîndu-mă. Vina
nu era, bineînțeles, a nimănui, poate doar a destinului potrivnic.
Sufletele noastre, plăsmuite din pulbere cosmică și din scînteia duhului divin dătător de viață,
sînt uneori greu de înțeles. Sigur că tata se acuza, din dragoste pentru mama, de o vină imaginară,
dar poate că simțea nevoia să se acuze, poate că aceasta îl ajuta.
Plăsmuiți din pulbere și duh, noi am căpătat totuși o consistență umană, nu știu dacă superioară
sau doar favorabilă, însă cu siguranță vremelnică. Oamenii simt însă nevoia, după cum spunea

Borges, un autor și gînditor pe care-l prețuiesc nespus, să-și depășească prin orice mijloace, fie
ele și iluzorii, soarta și condiția muritoare. Așa și tatăl meu.
Cu mama în gînd a trăit toată viața și cum obișnuiau să se plimbe deseori pe malul Tamisei,
mamei plăcîndu-i apa dătătoare de viață pînă la fascinație, tata se ducea întotdeauna să se reculeagă
în acel loc, apoi pe cheiul Senei, la Paris și ulterior la Cairo, pe malul Nilului, căutîndu-i prezența
și așteptînd poate un semn care nu a venit niciodată.
Aici l-a și găsit moartea, chiar de ziua comemorării decesului mamei. Căzînd în apă, valurile
dragi mamei mele au continuat să-l mîngîie un timp, ca și cum l-ar fi mîngîiat chiar ea sau vreo
știmă a apelor, pînă a fost zărit de niște trecători, care au încercat zadarnic să-l salveze. Spun
zadarnic, deoarece trupul său era deja gol, duhul vieții îi plecase, pe valurile clipocitoare ale apei,
poate, pe tărîmul celălalt, spre a se contopi în veșnicie cu cel al mamei.
* * *
Clipocitul valurilor se auzea precum într-un vis, ca o muzică sacadată, dar totuși plăcută, din
ce în ce mai tare, pînă am decis în sfîrșit să mă ridic de pe piatra aceea lată, care devenise acum
chiar rece. Plaja se golise, vremea se răcorise, așa că m-am îmbrăcat și-am purces către casă.
Seara urma să mă duc la vecernie, sus la Grota Apocalipsei, unde slujea părintele Isidoros, și
nu voiam să întîrzii la Sfînta Liturghie.
În urma mea, valurile mîngîiau nisipul, ștergînd urmele pașilor, mărturie efemeră a vremelnicei
noastre existențe pe această lume.’’

Radu NEGRESCU-SUȚU,
Paris, 2015

Pagini din eseistica exilului românesc
Constantin Amăriuţei:
Drumul de la poezie la
metafizică
1. Constantin Amăriuţei, un gînditor
dedicat esenţelor spiritualităţii româneşti
Stabilit în 1947 la Paris, Constantin Amăriuței
apare ca una dintre personalităţile exilului
literar românesc în ale cărei scrieri – eseuri,
proză sau poezie – se face vizibilă aglutinarea,
cu înaltă valoare de sens, a unei adevărate
tipologii metafizice a spiritualităţii româneşti,
gîndită şi înţeleasă drept esenţă a dimensiunilor
noastre identitare. Tot în Franţa a susţinut un
strălucit doctorat în filosofie (la Sorbona cu
o teză de metafizică) și s-a ilustrat ca unul
dintre romancierii de succes ai momentului
cucerind, odată cu elogiile presei literare şi
premii importante: Premiul Rivarol, 1955, pentru
romanul Le Paresseux şi, de asemenea, onorantul
Prix de la Fondation del Duca pentru La Fiancée
du silence, 1957.
În eseurile sale, deşi riguroase, erudite şi
ample în expunere, meditaţiile vădesc în acelaşi
timp vocaţia cu totul aparte a unui lirism de mari
profunzimi, gravitînd mereu către străvechile
noastre orizonturi aurorale. În toate acestea se
lasă întrezărită o sensibilitate singulară unde,
cumva, pe urmele lui Blaga, se operează o
pătrundere în adîncimea pelagică a universului
folcloric, aspirînd la surprinderea volatilei
specificităţi a experienţelor existenţiale ale
românităţii. Se ajunge astfel la o eşafodare a unui
veritabil Letopiseţ metafizic al Ţării Româneşti.
În 1973, alături de N. Neculce, Mihai
Cismărescu, M. Korne, G. Filiti, D. Damian
şi D.C. Amzăr, Amăriuţei a participat cu un
studiu substanţial, Starea d’întîi (introducere
la o schiţă de tipologie metafizică a poporului
român), în cadrul unui volum colectiv intitulat
Rînduiala. În Perspective româneşti, publicat
de editura lui Ioan Cuşa, la Paris, prin scrisul
său se configura una dintre cele mai importante
contribuţii în materie de gîndire românească, dat
fiind că Prolegomenele din Perspective... aveau
să se complinească prin Metafizica creaţiei
lumii, Metafizica „Stării pe loc”, Lucian Blaga
metafizician al sacrului românesc, Starea de
urît. Toate aceste eseuri care vor fi publicate în
Revista scriitorilor români (apărută la München,
sub redacţia italienistului Mircea Popescu 1)
reprezintă, în fond, capitole ale amintitului
proiect de Letopiseţ metafizic. Se poate distinge
aici un demers filosofic, menit să trezească şi
să activeze conştiinţa de sine a naţiei. Aşa cum
sublinia Nicolae Florescu procesul fenomenologic
era urmărit şi descifrat pe un parcurs spiritual
ce evoluează de la etnic la cultural, iar mai
apoi de la cultural la ethos, descriind tipurile
de conştiinţă naţională – istorică, organică,
socială, spirituală (axiologică) şi ontologică
– în raport cu motivul originii, al statului
şi al destinului românesc. Exemplificarea şi
analiza aserţiunilor teoretice se modulează, ca
şi la Blaga, pe trunchiul creaţiei folclorice şi
al tradiţiei anonime, tinzînd să sistematizeze
letopiseţul metafizic în trei cronici: cea a Firii,
a Cugetului şi a Exilului. (Nicolae Florescu,
Întoarcerea proscrișilor, p. 189).
2. Drumul de la poezie la metafizică
Eseul Eminescu sau lumea ca substanţă
poetică a apărut în anul 2000 la editura Jurnalul
Literar a regretatului cercetător şi editor, Nicolae
Florescu. În lapidarul Cuvînt înainte, Constantin
Amăriuţei procedează la o deschidere abruptă a
orizonturilor sub care intenţionează – evident
polemic – să restaureze sensul şi implicaţiile
vaste ale creaţiei eminesciene în cultura şi
spiritualitatea românească: A considera, spune el,
cum s-a făcut pînă astăzi, că Eminescu este un
poet romantic din secolul al XIX-lea, influenţat de
filosofia schopenhaueriană şi de ecourile gîndirii
budiste (Nirvana) – ceea ce pentru o simplă
critică literară este evident – nu justifică cu nimic
definiţia de poet naţional, şi nici chiar pe cea
de poet universal (în măsura în care universalul
1 v. Mihaela Albu, Dan Anghelescu, Mircea Popescu,
un cărturar, un ziarist, o conştiinţă, 2 volume, ed.
MNLR, Bucureşti, 2013.

trebuie să decurgă dintr-o excelenţă a individului,
în speţă a specificului naţional.) (Amăriuţei,
2000, p. 5) O primă idee pune tranşant problema
receptării poetului (Metafizica „stării pe loc”),
subliniind că filosofia lui …a fost considerată
în funcţie de fondul cultural, desigur temeinic,
acumulat de poet în Occident. Însă, dintr-o
asemenea perspectivă, arată el, discursul exegetic
a fost depreciat, prin greşită orientare, accentul
plasîndu-se nu atît pe originalitatea românească
a poeziei cît pe împrumuturile dintr-o gîndire
străină, ceea ce…a desrădăcinat inspiraţia venită
dintr-un străfund ce ne este propriu. (Ibid., 23)
Reinventariind influenţele arhi-cunoscute şi prea
ades comentate, pesimismul schopenhauerian,
iradiaţiile perspectivei hegeliene (Spiritul absolut
invocat drept Veşnicul Demiurg), resemnarea
stoică (Nu spera şi nu ai teamă), nirvana budistă
(Eu nu cred nici în Iehova nici în BuddhaSakya-Muni) eseistul găseşte că amestecul acesta
heteroclit de gîndire occidentală şi spiritualitate
indiană nu ilustrează, nu sporeşte şi – în fond
– nu susţine prin nimic originalitatea creaţiei
eminesciene, astfel că totul rămîne departe de
a închega ori de a constitui o filosofie autentic
naţională. Evident, poetul n-a versificat idei
filosofice pentru că i s-au părut adînci sau pline
de înţelepciune. Ci inspiraţia lui ne-a relevat
ceva tainic şi absolut, fără de care nu-i posibilă,
nici intuiţia filosofică, nici iluminarea mistică,
nici inspiraţia poetică. Tocmai, pornind de aici
– apare revelaţia: Eminescu a spus ceva nescris
în cărţile de filosofie occidentală, nemaispus
de nimeni pînă la el în poezia românească.
/..../ poet-metafizician, nu s-a dedat discursului
filosofic, fie el poemitizat, cum s-a spus. Şi nici
la fabricarea unei mitologii personale, cum crede
G. Călinescu. Din acest punct de vedere … poetul
ţării s-a situat în perspectiva românească a
Stării d’întîi ce reprezintă ethosul naţional. Felul
poetic, personal, prin care s-a exprimat şi care
reprezintă adevărata filosofie a lui Eminescu,
este Starea pe loc. Iată de ce valoarea filosofică
a scrisului eminescian nu mai poate fi pusă în
relaţie cu tema lui a fi de tip occidental. Starea
d’întîi iese dintr-o intuiţie mult mai adîncă decît
manifestarea gîndirii onto-noologice moştenite de
la Greci./.../Fiind vorba de o poetică a stării,
izvorul de inspiraţie răsare direct din Starea
d’întîi, şi nu din Schopenhauer sau din Lenau,
căci mijloacele de expresie sînt în primul rînd
stări: de dor şi de urît./.../Această gîndire
poetică este structural ecstatică. Ea realizează
starea pe loc a Lumii, fie în farmecul fiinţării
ei absolute/.../fie în melancolia desfiinţării totale
a lumii sortită morţii.”(Ibid., pp.24-26)
Întru desluşirea susţinerilor sale, Constantin
Amăriuţei redescoperă în desfăşurările gîndirii
româneşti (de la Cantemir, Neagoe Basarab şi
pînă la Blaga şi Vulcănescu) o mare vocaţie
metafizică ce s-a manifestat fie în termeni
materialişti (la Conta – ondulaţia universală), fie
într-o viziune mistică (a ritmurilor – la Vasile
Pîrvan), fie într-o simbolistică a unduirii cum se
întîmplă la Blaga şi Dan Botta, toate la un loc
fiind întemeiate pe o profundă intuiţie a ceea
ce, la el, se află cuprins în strania sintagmă de
Starea d’întîi. Sensul termenului se circumscrie
aceluia de stare absolută, pre-ontologică în
spiritualitatea românească (nici Fiinţă, nici
Nefiinţă) /.../ înţeleasă ca stare pe loc. Spre
ea tinde poetul: setea liniştii eterne, cîntecul
vechi ce obsedează şi pe Hyperion (mi-e sete
de repaos). (Ibid., p.16) Aceasta – se mai spune
– se vădeşte ca rezultat fie al unui cîntec ce a
încifrat realitatea/.../ prin metaforă/..../fie a unui
cîntec ce des-cifrează Starea d’întîi ca Enigmă
prin alegorie. (Ibid., p. 17)
Fenomenologia creaţiei poetice pe care
Eminescu o instaurează ca discurs (deja prezentă
în spiritualitatea românească sub forma de
folclor) priveşte, potrivit autorului, o estetică
a stărilor de dor şi de urît. Pentru Poet, dorul
este infinit, ceea ce deschide orizonturi către
imaginea Firei ilimitate; urîtul este legat de
starea de finitudine a lumii. Dialectica gîndirii
lui poetice este deosebit de subtilă şi permite
stranii, tulburătoare treceri dintr-o ontologie în
alta ca în Mortua est, sau O rămîi. Frumosul
estetic devine, din perspectiva amintită, Starea
d’întîi a poeziei în creaţia eminesciană şi este
chiar o stare ontologică: imagine absolută,
transcedentală. Dar nu ca Fiinţă exprimată
în idei (ca în filosofia occidentală) şi nici
ca Mister (redat de Icoana divinului, ca în
fenomenul religiosului în general),
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ci ca Enigmă. (Ibid., p. 17)
Devine astfel sesizabilă dimensiunea specifică filosofiei şi Poieticii
eminesciene: iluminarea stării originare din
lucruri. Ilustrative, pentru aceasta, în viziunea
eseistului sînt, înainte de toate, versurile din
Scrisoarea I : La-nceput, pe cînd fiinţă nu era,
nici nefiinţă, / Pe cînd totul era lipsă de viaţă
şi voinţă,/ Cînd nu s-ascundea nimica, deşi
tot era ascuns.../ Cînd pătruns de sine însuşi
odihnea cel nepătruns. Ceea ce (ni se mai spune)
transpare dincolo de ele este tocmai substratul
(o sub-stare) metafizic al unui discurs ontologic
de o admirabilă şi precisă precuvîntare a lumii,
o spunere a ei înainte de cuvinte.(Ibid., p. 30)
Nu fără o tentă de maliţiozitate, Amăriuţei
îl taxează pe Călinescu, cel care n-a rezistat
ispitei de-a explica cultural „ideile” cuprinse în
versurile amintite, identificîndu-le sursa în altă
gîndire decît cea românească (Rigveda). Nici lui
Constantin Noica (considerat mai pătrunzător în
ale metafizicii!) nu i se trece cu vederea faptul
că ideea de nefiinţă e pusă pe seama influenţelor
cunoscute din gîndirea indiană, opinînd că, la fel
de bine, episodul cosmogonic din Scrisoarea I
putea foarte bine să trimită şi către alte teritorii
culturale precum Teogonia lui Hesiod sau
Metamorfozele lui Ovidiu. Dar, nu numai atît.
Reproşurile faţă de Noica se amplifică, pornind
şi de la faptul că acesta asimilează nefiinţa din
versurile lui Eminescu cu Haosul, trecînd de la
nefiinţa ontologică (negativă), la mitologie. Or –
subliniază eseistul – ceea ce Eminescu exprimă
prin Nepătruns, haos omogen, nediferenţiat, sau
matrice cosmogonică (haos-mamă pentru punctul
Tată) apare din temeiurile unei intuiţii cu totul
diferite de aceea a Haosului (Nefiinţă). Ceea ce
devine evident atunci cînd scrie: Umbra celor
nefăcute nu-începuse a se desface,/ Şi în sine
împăcată stăpînea eterna pace. La Constantin
Noica, se spune în continuare, identitatea dintre
Fiinţă şi Haos e deja stabilită, astfel că, practic,
el modifică versul eminescian într-un sens ce
aminteşte creaţia continuată de tip cartezian:
Umbra celor nefăcute nu-nceta a se desface/
Şi în sine neîmpăcată stăpînea eterna pace. Şi
Amăriuţei îşi amplifică argumentaţia: Că eterna
pace, adevărat leitmotiv de căutare a poetului
(ca şi setea de repaus) era neîmpăcată, iată
ceea ce apare nu numai curios, dar şi imposibil.
Adevărul este că Fiinţa şi Nefiinţa, teme de
ontologie (adică de fundament noologic), privesc
Lumea în totalitatea ei fiinţată sau des-fiinţată.
Nepătrunsul lui Eminescu nu are nimic comun
cu ontologia (el este pre-ontologic), şi nici cu
mitologia cosmică. În starea lui de eternă pace,
Nepătrunsul de la Început este intuiţia Stării
d’întîi. (Ibid., p. 32)
Concluzia analistului se formulează în sensul
că versurile care deschid Scrisoarea I reprezintă
o Precuvîntare la discursul cosmogonic, iar în
jocul lor literar, realizat cu concepte din arsenalul
filosofiei ...apare clar efortul de depăşire a
limbajului, a de-construcţiei semantice. Tot de
aici, întorcîndu-se la ideea sursei de inspiraţie din
Rigveda, se afirmă, tranşant, că orice comparaţie
– în ceea ce priveşte esenţa – se opreşte aici (dat
fiind că) gîndirea liturgică a brahmanilor nu este
gîndirea ecstatică a poetului român. Din prima va
ieşi mitul cosmogonic, din a doua starea pe loc.
Privitor la aceasta din urmă (starea pe loc),
Constantin Amăriuţei consideră că gîndirea
filosofică a profitat, într-un anume fel, de
pluralitatea semnificaţiilor cuprinse într-un
cuvînt, fapt care a permis înţelegerea nu numai
a obiectului vizat şi spus de cuvînt (ca un
concept noologic), dar şi a ceea ce este ne-spus,
sub-spus sau pre-spus de el. Aceste multiple şi
tacite cuvîntări, pe care limbajul de toate zilele
le-a uitat, cu toate că ele se află înscrise în
miezul cuvîntului, participă la bogata invenţie
poetică/.../ aceste înţelesuri anexe conceptului
obiectiv sînt în realitate stări. (Ibid., p. 34)
Referitor la arta de a scrie, ni se mai spune că
ea are capacitatea de a trezi din somnul dogmatic
secretul unei noţiuni simple, dat fiind că poeziile
lui Eminescu aduc în percepţie fiinţările lumii
văzute ca stare pe loc, stare intimă a lucrurilor pe
care poetul o presimte printr-o gîndire ecstatică.
Ceea ce aspiră să facă, prin poezie, se mai
afirmă aici, este să aducă în lumină un miez de
stăruinţă universală care este starea pe loc în
forma ei originară de sine, de stare principală
(Ibid., p. 36). Aspectul, într-o ultimă instanţă,
echivalează cu o ieşire din timp, în starea pe loc
a lucrurilor unde: Nu era azi, nici mîine, nici
ieri, nici totdeauna. (Rugăciunea unui Dac). Şi
comentatorul precizează în continuare: Totdeauna
are sensul de veşnicie cantitativă a lucrurilor,
nu de permanenţă a lor. Starea lucrurilor
(sinea) este preontologică, ea nu poate fi gîndită
speculativ sub pecetea categoriei cantităţii (ca
la presocraticii Parmenide, Heraclit, Empedocle,
Melisos etc.) /.../(ci) este starea stăruitoare
de sine a tuturor lucrurilor, ca în versurile
următoare: Pe cînd pămîntul, ceriul, văzduhul,
lumea toată/ Erau din rîndul celor ce n-au fost
niciodată. (Rugăciunea unui Dac).
Aici este vorba despre o anume specială
cunoaştere: gîndul ecstatic cunoaşte starea pe loc
a Lumii în Nefiinţa ei. Şi Amăriuţei, preocupat
de o descriere fenomenologică a acestei stări
consideră că merită să fie subliniată frecvenţa
clipei ca trăire a destinului şi identificarea
ei cu starea pe loc, ca formă de depăşire în
permanenţa stăruinţei, a Lumii: La ce simţirea
crudă a stinsului noroc/ Să nu se sting-asemeni,
ci-n veci să stea pe loc. (Despărţire). Opinînd că,
într-o serie întreagă de rostiri poetice, Eminescu
aspiră la o oprire a desfăşurării istorice a Lumii
(panoramă a deşertăciunilor), pentru a evita Răul
şi a opri Clipa (!) pentru o stare pe loc fericită,
analistul enumeră Memento mori şi Povestea
magului călător în stele. Aceasta, consideră
Constantin Amăriuţei, este, în fond, filosofia

lui Eminescu, cel care aude mereu chemarea
stării pe loc întrezărită ca o fiinţare sau ca o
desfiinţare absolută, cu tot farmecul şi cu toată
melancolia vieţii şi a morţii.
În opinia lui Constantin Amăriuţei, sensul şi
finalitatea dorului la Eminescu sînt în trăirea
unei stări absolute de iubire, acolo unde
frumuseţea (lumii) este pură, fără corp; fiinţare
ideală a stării pe loc. De aici funcţia ecstatică
a gîndirii în mersul ei transcendental spre un
dincolo de hotarele clipei, reţinută totuşi în ea
ca stare de dor. În sprijinul acestor aserţiuni sînt
citate versurile: În ochii mei acuma nimic nu
are preţ,/ Ca taina ce ascunde a tale frumuseţi.
Vorbind mai departe despre Fiinţa lumii realizată
în stările de dor, comentatorul consideră că poetul
preferă imaginile împietririi, ale încremenirii, ale
îngheţării lumii în clipa stării de dor pătrunsă
de starea d’întîi, iar dorul eminescian face din
iubire modul ultim de fiinţare ideală. Pentru
demonstraţie, autorul eseului extrage din texte
un număr semnificativ de exemple: fulger
încremenit din nori (Mitologicale), ...şi cu stînci
încremenite printre nouri de purpur (Memento
mori), mare îngheţată (Odin şi Poetul), de
gheaţă-nalta-i domă/... că orice-i viu în lume
acum încremeneşte/ (Strigoii) etc.. Aşadar,
consideră el, Erotica lui Eminescu este o regăsire
a lumii în ideal, adică în starea pe loc, dat fiind
că poetul iubeşte nu femeia ca atare, ci fiinţarea
ei dincolo de lume în frumuseţea ei ideală.
Vorbind despre Luceafărul în care desluşeşte
un centru de perfecţiune şi genialitate/.../(fără
de care) creaţia noastră literară ar părea
nedesăvîrşită, Amăriuţei consideră că o estetică
pretenţioasă şi pedantă/.../ s-a grăbit să caute,
în genialitatea poetului şi a poemului, izvoare de
inspiraţie şi reminiscenţe din cultura universală.
Rînd pe rînd, poeţi ca Ovidiu şi Lucreţiu, filosofi
ca Schopenhauer şi Kant, moralişti greci şi
imnuri indiene au servit de substrat (filosofic şi
etic) poetului român. Ca şi cum /.../ Eminescu /..../
nu putea găsi în fiinţa neamului său metafizica
pe care voia să o exprime. În consecinţă, eseistul
denunţă inacceptabila situaţie la care s-a ajuns
prin faptul că substanţa acestei capodopere lirice
/.../ cea mai românească operă literară să fie pusă
pe seama unor iradiaţii străine. Şi argumentaţia
lui începe prin a spune că ceea ce poetul a pus
în temă şi în formă lirică în Luceafărul este o
metafizică preexistentă, născută odată cu fiinţa
şi limbajul românesc. Pentru român, insistă
Amăriuţei, lumea este un cerc de lumină şi, în
acest sens, îl citează pe Mircea Vulcănescu, cel
care observase că Lumea vine de la latinescul
lumen, adică lumină, ceea ce duce, în cele din
urmă, la ideea de loc privilegiat unde firescurile
acestei orînduiri (divine) intră ca ursită (Omul)
sau ca menire (tot ceea ce nu este Om) pentru
a constitui casa acestei lumi./.../ Metafizica
populară românească ne oferă multiple exemple
de ursire şi de menire. Ceea ce vom reţine
aici, pentru a înţelege aspectul românesc al
Luceafărului, este deocamdată caracterul
incantatoriu al acestei intrări în lume, adică
în orînduirea gospodăriei (şi a categoriilor ei).
(Ibid., p. 118). Amăriuţei subliniază aici repetarea
(de trei ori) a chemării adresate de fata de
împărat către Luceafăr, către cel „ne-lumesc”,
cel dintr-un „dincolo” să coboare, să intre în casa
lumii. Ceea ce, se spune mai departe, constituie
o ursire ca om, intrarea în vremelnicia omului,
părăsirea ne-omenescului de Luceafăr străin la
vorbă şi la port. Încercînd să lumineze sensul
şi tîlcul lui a fi ursit ca om în metafizica
românească, analistul aduce în discuţie ideea de
noimă a lumii acesteia. Dorul de luceferi precum
şi primirea în bătătura casei a lui Dumnezeu,
sau a unui sfînt sînt şi ele orînduite de aceeaşi
lumină a lumii româneşti. Însă restricţiile, se
face observaţia, încep de la depăşirea cercului
(nostru) strîmt unde norocul (ne) petrece pe
toți. Iată de ce apare concluzia că o legendă
inversă a Luceafărului este o imposibilitate. Ca
o consideraţie esenţială asupra poemului, eseistul
avansează ideea că Eminescu se apropie aici de
două aspecte esenţiale metafizicei româneşti: 1)
Chemarea (incantaţie) a firescului transcendent
lumii în cercul luminos al ei; 2) Tema norocului
sau a soartei de om, în noima lumii. Concluzia
se impune inevitabil: Luceafărul eminescian
nu avea nevoie de învăţătura lui Schopenhauer
pentru a vorbi de dragoste, sau de Rig-Veda
pentru a descrie originea intenţională a lumii,
tot aşa noi nu avem nevoie de Husserl sau de
Heidegger pentru a ne înţelege rostul sau norocul
nostru în lume. (Ibid., pp. 117-118-119)
Din perspectiva prin care priveşte valorile
literaturii române, Constantin Amăriuţei consideră
că desvăluirea a ceea ce stăruie, ca frumos
poetic, se datoreşte fie stării de dor, fie stării de
urît, poeticul, într-o astfel de situaţie, ţinînd loc
de gnoseologie, dar nu a unui fond ontologic, ci
adresîndu-se exclusiv unei stări absolute a lumii.
Astfel că Geneza Frumosului Românesc îi apare
ca o bivalenţă a stărilor revelatoare de absolut
în cadrul celor două stări enumerate mai sus:
de dor şi de urît care sînt în acelaşi timp stări
reductive şi de extaz, funcţia lor reductivă, mai
precizează el, fiind înţeleasă cu sens de metodă
ascetică şi de metamorfozare poetică a lumii,
caracterul lor ecstatic permiţînd contemplarea
stării absolute trăite ca frumos. Dintr-o asemenea
abordare, prin ...limbajul în mod inevitabil
ermetic, se exprimă Fiinţa (dacă starea este a
dorului) sau Nefiinţa, (în cazul că absolutul este
relevat prin urît). Natura bivalentă a stărilor
revelatoare de absolut de care se amintea mai
sus îi pare deosebit de revelatoare în momentul
cînd este aplicată la analiza a două dintre cele
mai importante poeme (capodopere) din literatura
română: Luceafărul şi Domnişoara Hus (v.
„Zborul” liric din Luceafărul şi Domnişoara
Hus (Ibid., p. 130) Atît în ceea ce-l priveşte pe
Eminescu, cît şi pe Ion Barbu, ambii, consideră

comentatorul, abordează o aceeaşi temă a iubirii
absolute dar, observă el, ...Frumosul acestei
stări, redate prin demersul exilului din lume şi a
extazului contemplativ, apare însă ca Rugăciune
la Eminescu şi ca Descîntec la Barbu. Acestea,
în consideraţiile lui Amăriuţei, devin forme
diferite de ermetizare prin limbaj a supremei
stări poetice, fruct diurn al dorului la Hyperion,
rod sterp al urîtului în Domnişora Hus, (Ibid.,
p. 132 ş.u.), primul aflîndu-se în starea de dor,
cealaltă în starea de urît, ambii condamnaţi la
exil de lume. Pentru Hyperion, se înţelege, setea
ce-l soarbe e setea de Fiinţă şi zborul lui e
gînd purtat de dor, în vreme ce la Domnişoara
Hus ceea ce domină e starea de urît, adică o
plenitudine opresivă a lumii, ceasul rău ce a
acoperit lumea (cheag alb şi chip de coabe).
Zborul (în care eseistul îl vede o asceză de lume)
fiecăruia este esenţial diferit: pentru Luceafăr
este întoarcere spre Fiinţa absolută, cădere în
Ziua fără început. Pentru Domnişoara Hus
zborul este de liliac, de şoarece sur, cădere în
Noapte, cădere spre Nefiinţă. Hyperion ajunge
la Părintele celor ce sînt în timp, Domnişoara
Hus îl întîlneşte pe amăgitorul celor ce se
cern prin sita nopţii, Ţiganul Aurar (expresie
populară pentru Nefiinţa, aşa cum Ţiganul
este lucrarea Ne-Fîrtatului din Povestea lumii
de demult), într-un „loc transcendent” pe care
poetul îl ilustrează în versurile: Hai în zbor de
şoarec sur,/ La alt ciur /Des şi rar; Clătinat la
rîul nopţii/ De Ţiganul aurar,/ Ciuruitul prapur
sur/ Ce-n azur străvechi întinge/ Îngălatul de
Azur:/Rupta lumilor meninge.
Apropierea celor două poeme, Luceafărul şi
Domnişoara Hus, pune faţă în faţă starea de
dor la Eminescu şi starea de urît la Ion Barbu,
ilustrînd astfel modul în care frumosul românesc,
destăinuit printr-o aceeaşi temă (dragostea),
apare diferit, după cum limbajul ermetizează
respectiva stare stăruitoare. El consideră că
numai înţelegerea rolului pe care îl joacă dorul
şi urîtul poate da socoteală, cu folos, de geneza
frumosului românesc.
Dorul, ca şi urîtul constituie, în înţelegerea
eseistului, starea afectivă pur românească,
revelatoare de Stare metafizică./.../Dorul este...
dorinţă şi drum, nostalgie şi asceză spre
Absolut./.../ Sentiment al distanţei şi înstrăinării
şi, ca atare, el revelă valoarea absolută a
obiectului dorit în starea de absenţă. Opusul,
exilul, prin starea de urît, provine din prezenţa
apăsătoare a lumii ca silnicie istorică.
În decursul uneia şi aceleiaşi poezii,
Scrisoarea I, Eminescu (subliniază Amăriuţei)
ar fi exemplificat frumosul Fiinţei, prin starea
de dor, şi frumosul Nefiinţei, prin starea de
urît. Acolo, absenţa de lume (haos originar) nu
înseamnă Nefiinţă, deoarece există un punct (un
atom primitiv/.../) ce devine Tatăl. Or, prin actul
lui – dorinţă pură de lume – începe existenţa:
De atunci negura eternă se desface în fîşii,/ De
atunci răsare lumea, lună soare şi stihii...De
atunci şi pînă astăzi colonii de lumi pierdute/ Vin
din sure văi de chaos pe cărări necunoscute/Şi în
roiuri luminoase isvorînd din infinit,/ Sînt atrase
în viaţă de un dor nemărginit. (Ibid., p. 140)
Pentru a ilustra opusul, starea de urît,
Amăriuţei citează din cuprinsul aceluiaşi poem
sintagmele ce sugerează moartea, dezagregarea ca
viaţă şi ca noimă a universului, cînd ...planeţii
toţi îngheaţă şi s-asvîrl rebeli în spaţ/ Ei, din
frînele luminii şi ai soarelui scăpaţi. Aici,
în starea de urît eminesciană, se descoperă
ontologia inversă a Nefiinţei şi imaginile pline
de forţă ale poemului sînt elocvente: ...Timpul
mort şi-ntinde trupul şi devine veşnicie,/ Căci
nimic nu se întîmplă în întinderea pustie,/ Şi în
noaptea nefiinţei totul cade, totul tace,/ Căci în
sine împăcată reîncep-eterna pace.
Un aspect asupra căruia Constantin Amăriuţei
revine – de mai multe ori în tentativa sa exegetică
– este acela al influenţei/ non-influenţei culturii
occidentale şi nu numai: S-a spus, de altfel,
că refuzul lumii la Eminescu este de factură
schopenhaueriană; iar Nefiinţa dorită este
propria Nefiinţă budistă. În pofida influenţelor
străine, trăirea exilului prin actul somnului
este la Eminescu un mod aparte de existenţă.
Totdeauna limbajul poetic hermetizează o
experienţă de exil fundată, nu pe doctrina
învăţată la curţi apusene sau răsăritene, ci pe
starea de urît specific românească. Nu plictisul
sau spleenul baudelairian îl cuprind pe poetul
Ţării de la Nistru pîn-la Tisa, ci urîtul aprig al
lumii în ceea ce are ea mai adînc, mai biologic.
Somnul vameş al morţii este acel ce permite fuga
dincolo de lume, în adîncul ei arhaic. Somnul
duce la starea în care, de la origine, pietrele
dorm cuprinse de vis şi extaz. (v. capitolul
Nefiinţa lirică, p. 141 ş.u.)
Referitor la semnificaţiile şi sensurile
somnului eminescian, Amăriuţei distinge în
ele un instrument existenţial călăuzitor către
(în) împărăţia gîndirii neînfiinţate, considerînd
totodată că actul de exil în starea de urît a
somnului este, prin excelenţă act de asceză, în
sensul filosofic de reducere a lumii la o anumită
faţă esenţială a ei şi pune un accent aparte
asupra procesului eminescian al Nefiinţei, care
(prin somn sau moarte) duce de la urîtul lumii la
starea de extaz a lumii arhaice, lumea în absenţă
de viaţă: Tu stingere! Tu, chaos - tu lipsă de
viaţă!/ Tu, care c-o suflare stingi jocul cel feeric.
Şi iată o subliniere esenţială, asupra căreia
se revine cu insistenţă: nici un poet ...în afară
de Eminescu, nu s-a încumetat să fundeze
lumea poetică pe extazul Nefiinţei. Dar, se mai
accentuează şi faptul că Nefiinţa eminesciană
nu-i Neantul dogmatic, ci un Neant al
cunoaşterii, nu al existenţei. El poate fi chaosul
originar, nevizitat de Spirit, materia neinformată
de Gînd, starea absolută ne-relevată în extazul
dorului sau urîtului românesc. Dincolo de toate,
definitorie, se impune concluzia: Eminescu/.../

rămîne mai ales creatorul stărilor de dor, al
Absolutului ca Fiinţă.
3. Concluzii
Dacă – preluînd una dintre seducătoarele
gîndiri ale lui Mikel Dufrenne – am fi înclinaţi
să vorbim despre acel Ceva ce se pretează a
fi nelimitat într-o lume a poeziei (Dufrenne,
1971, p. 108) evident, vom spune că acesta
devine identificabil în literatura română abia
începînd cu Eminescu. Opera lui se vădeşte în
deschiderile vaste către mari orizonturi – inclusiv
cele din sfera cunoaşterii – configurîndu-se din
acea energie atît de singulară prin care poezia a
devenit capabilă să se cuprindă, să se gîndească
şi să se reflecte în sine pe sine. În călătoria sa,
fascinantă, de la poezie la metafizică, Constantin
Amăriuţei operează o situare a Poeticului într-un
statut ontologic originar, capabil să-şi analizeze
configuraţiile, să-şi (re)pună în discuţie condiţia
şi determinaţiile propriului mod de fiinţare. Prin
urmare, numai începînd cu Eminescu a devenit
posibilă apariţia acelui joc secund al energiilor
spirituale ce se cuprinde în evanescenta sintagmă
de conştiinţă poetică. Aceasta şi pentru că autorul
eseului concluzionează într-un mod care îi este
propriu: Recea nemişcare analizată de critica
literară, reprezintă la Eminescu conştiinţa unei
stări în care viaţa şi moartea, fiinţa şi nefiinţa,
dorul şi urîtul, Ziua şi Noaptea lirică, sînt unul
şi acelaşi lucru./.../ Descrierea Stării d’întîi
solicită din partea gîndului ecstatic efortul
nemaiîntîlnit în literatura mondială de-a trece
dincolo de hotarele limbajului poetic. Versurile
devin Discurs metafizic, fără să cadă în retorism,
sau în didacticism filosofic. Luceafărul reuşeşte
să dea în mod lapidar (cuvintele sînt „pietre”)
adîncul unei stări fără timp şi loc. Versurile
cu care se încheie Discursul Stării d’întîi a
Luceafărului naţional sînt tocmai afirmarea
acestei „stări” absolute (în-locuitoare de lumea
relativă):Ci eu în Starea mea mă simt/ Nemuritor
şi rece (Amăriuţei, 2000/ Eminescu …/ pp.66-67)
În Cuvîntul înainte la volumul ce aduna la
un loc textele pe care, de-a lungul vremii, le
scrisese despre Mihai Eminescu, Constantin
Noica lansa (din ameţioare adîncimi de gînd)
tulburătoarea afirmaţie: ...cu un singur volum
de versuri – e drept răscolitoare la culme – şi
cu unul sau două volume de proză neîmplinită,
cititorul român crede a şti ce este fenomenul
Eminescu şi ce ne este el. (Noica, 2014, p. 7)
În actualitatea noastră fals culturală, pretins
postmodernă, pretins... nu se mai ştie cum, ecoul
dubitativ al aserţiunii lui Noica ne urmăreşte şi
e cazul să întrebăm din nou, la rîndul nostru
dacă astăzi, noi, românii, mai sîntem în stare
să înţelegem ce ne-a fost, ce ne mai este şi, cu
atît mai mult, ce ne va mai fi El?

Dan ANGHELESCU
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Hermeneutica textului literar
ANTEGONIA.
Morfologie arhitextuală şi resurse expresive
Sarcina primei categorii creaţioniste aşezate în ordinea structurală a sistemului ilustrativ cosmogonic, antegonia
– element generat în consonanţa uneia dintre întrebările fundamentale ale omenirii, referitoare la căutarea
sensurilor de dinainte de lume –, este revendicată, cognitiv, în dependenţă faţă de ramificaţii plurivalente, de
natură imagologică, atît ale ipostazierii deice precosmice, cît şi ale aspectelor ce privesc procesele arhitecturizării
spaţio-temporale a preuniversalului.
Explorarea filosofică şi exploatarea estetică a peisajului antegonic reprezintă coordonate esenţiale ale prefigurării
viziunilor literare din cîmpul ilustrativ al modelelor cosmologice, coordonate prin intermediul cărora mărturiile
poeziei romantice româneşti creionează puncte de vedere ce balansează, din perspectiva integrării sistemice a
semnificaţiilor, între omogen şi eterogen.
Caracterele de recognoscibilitate ale dispunerii imagistice preontice a sacrului – a unui set de identităţi
transcendentale, de formule intensiv-configurative ale Absolutului nemanifestat mundan, în cazul lui Ion Heliade
Rădulescu, sau, în expresie eminesciană, de soluţii extensiv-sugestive ale numenului Increat, ale dumnezeirii
antecosmice şi acosmicizate – fluctuează atît statutar, cît şi funcţional, fie că se are în vedere orizontul de înţelegere
presupus de organizarea unei matricealităţi antegonice, fie că actul evaluativ se îndreaptă către pretenţiile de
identificare a teleologiei acţiunilor sacrului.
În această manieră de raţionalizare a necesităţilor critice, conturul axiologiei estetice a spectrului antegonic
este statornicit sub guvernarea unor identităţi arhitextuale şi a unor dimensionări categorial-gonice, menite a
reflecta, sub egidă clarificatoare, pe de o parte, coerenţa itemilor subordonaţi configurării modelului cosmologic
în ansamblul său şi, pe de altă parte, viziunea asupra asumării recuperatorii de către conştiinţa umană a condiţiei
sale preontice, i.e. modul în care propunerea literară cosmogonică validează conceptul de regressus ad uterum.
Astfel, se ipostaziază ca incipit, în economia textelor cosmogonice heliadeşti, o exploatare panoramică a
motivului paradisiac, unde revelaţiei modelului agapic i se alătură, într-un efort emoțional-participativ, valori
simbolice receptate în registru vizual şi auditiv, i.e. competenţe semnificative ale igniomorfismului şi, respectiv,
exprimări sonore, melodice, edificatoare întru construirea unui numinos cosmofonic.
Alături de formula concentrator sinestezică a motivului paradisiac, se disting, ca purtătoare de vaste
reverberaţii ideatice, abordările perspectivei motrice, mobilizator-vivificatoare ale imaginarului antegonic, punct
de interes analitic în care, caracterul matriceal al zbuciumului precosmic heliadesc, consubstanţial unei viziuni a
circularităţii dinamice, se dispune antinomic în raport cu ceea ce s-ar putea denumi, prin împrumutarea expresiei
eminesciene, motivul stării pe loc1.
Conduc, în continuare, firul semnificaţiilor antegonice, coordonatele estetice şi implicaţiile filosofice
presupuse de caracterul imaterial al manifestărilor precosmice, caracter complinind, fie o largă abordare a
distribuţiei problematicii demonogonice, întîlnită în spectrul expresiv al Empireului heliadesc, fie deschiderea
spre mundanizarea obiectuală a actului creaţionist, pretinsă, după o logică a simţului comun, de necesitatea unei
dispuneri simetrice, dar antinomice, a anteriorităţilor, după cum ipostaziază poetic precosmicul efectele gîndirii
filosofice eminesciene.

1. Exploatarea panoramică a motivului paradisiac
Ion Heliade Rădulescu ordonează în sarcina constructului edenic, pe care îl statorniceşte ca
dat precosmic, i.e. pe care îl relevă drept o fiinţare de factură superioară, necreată, a peisajului
preexistenţei, o suită de modelatori imagistici cu funcţionalităţi multiple (simbolice, alegorice,
transtextuale, senzitiv sau, după caz, cognitiv psihagogice etc.), actori identificaţi în statura
diferitelor motive literare, ce, reflectîndu-se în context cosmogonic, denotă o capabilitate
continuu-înnoitoare a propriilor resurse expresive şi o perseverenţă emfatică întru susţinerea,
complexă, a indicibilului.
Servindu-se de senzorial pentru a oferta cogniţiei şansa aproprierii sentimentului estetic
rezultat din statusul paradisiac, autorul Anatolidei instrumentează, în planul esenţial al demersului
panoramic, modalizînd revelatoriu, instanţa iubirii mistice, i.e. a agape-ului, propunînd-o
matriceal, ca model de afirmare lumească în consecinţa fenomenologiei sacrului. Efortul
auctorial susţine această privire înglobalizatoare a erosului divin şi, totodată, divinatoriu,
printr-o formulă larg sinestezică, unde se recunosc drept participanţi activi, pur-tători alegorici
de sens numenal, motivul igniomorfic şi cel cosmofonic.
Panoramarea spațiului eternei beatituţi, după cum dimensionează poetul constituţia
edenică – în pofida faptului că nu însemnează doar în registrele sugestiei simbolice şi ale
adevărurilor alegorice, alăturînd semnelor hermeneutice un laborios cumul de identităţi explicite
ale personajelor sacre precosmice (divinele virtuţi, Domnul-Domn, Domn, angeli, puteri de
serafimi, serafi întraripaţi, p-eternul Iehova, Filiul, Pater, Cuvîntul, Marele Cuvînt, cherubimi
prerăpezi, arhangel, Mihael, Gabriel),2 – nu reuşeşte să indice valori ale unei ierarhii clare
a actanţilor antegonici, a îngerilor,3 însoţitori şi mărturisitori ai divinităţii, fapt pentru care,
axiologic, se deduce ideea că opera contează mai mult pe efectul imagistic decît pe cel miticoinformaţional sau pe cel ce ar viza îmbinarea în echilibru a celor două trăsături. De asemenea,
implicatura acestei abordări validează, chiar dacă doar parţial, intenţia declarată a autorului
de a-şi menţine creaţia poetică în subordonarea preceptelor şi ideaţiei biblice, textul sursă
însuşi nearătînd nicio disponibilitate în direcţia relevării vreunei ierarhii angelice, cu toate
că precizează fiecare dintre cele nouă clase specifice,4 fapt pe care Heliade, însă, îl evită în
Anatolida. Rolul estetic al acestui demers, oarecum schizmatic, la prima vedere, se motivează
într-un cîmp de menţinere a focusului problematizator pe statutul esenţial al Creatorului unic,
i.e. pe aspectul deocentric al modelului cosmologic al operei heliadeşti, participaţiile conexe ale
fiinţelor îngereşti rămînînd să lămurească numai în sens metonimic (ca expresii ale bunătăţii,
ale dragostei dumnezeieşti, ale fericirii, ale credinţei şi ale ascultării, ale liturghisirii etc.)
asupra freamătului paradisiac precosmic.
1.1. Revelaţia modelului agapic
Cea de-a doua strofă a tabloului antegonic – figurînd în inventarul arhitextual al Anatolidei
sub calitatea de furnizor al unuia dintre motivele literare esenţial-inspirate de dogma centrală a
creştinismului, acela a iubirii de Dumnezeu5 – stabileşte, pseudosincretic, printr-o sintagmatică
simbolică revendicată în coextensiunea unor miteme aflate, originar, în contexte filosoficoreligioase diferite, o anume perspectivă cvasi-autonomă a imaginarului cosmogonic propus
de Ion Heliade Rădulescu.
Astfel, versurile:
Şi spiritul agapei burează ambrozie
Şi-nmărgărită cîmpii eternei beatituţi,
Spre-a creşte haritatea, angelica tărie
Din care purced pacea, divinele virtuţi;6

– purtînd, derutant, la nivelul formei, aspectele probatorii a ceea ce Mihai Eminescu
numea, referindu-se la cosmogonia heliadescă, amestec de teologie şi sofisme – arată sensul
corect al propriei grile de lectură prin apel hermeneutic, semnul indicial, valorificator pentru
adevărul unei coordonări larg colaborative a textului, consistînd în relaţionarea complexă
a mai multor unităţi de semnificaţii, aflate, fie în paradigmele ambroziei şi harităţii, fie în
sintagmele spiritul agapei şi cîmpii eternei beatituţi.
În consecinţa premiselor interpretative expuse, exercită un prim interes aducerea în primplanul poetico-narativ, într-o concomitenţă reprezentativă, a mărcii dogmatice a agape şi a
valorii sinecdotice a ambroziei. Faptul coexistenţei sintagmatice a termenilor, implicînd extracţii
doctrinare, ce, ontologic, se dispun opozitoriu (agape-ul, din punct de vedere dogmatic, are
o sorginte creştină, monoteistă, în timp ce ambrozia, licoarea zeilor olimpieni, se distinge,
funcţional, i.e. ca esenţă a imortalităţii, într-un cîmp politeist), virează, aparent, spre o
1. Eminescu, Mihai, Stelele-n cer, în Opere, I. Poezii, Editura Univers Enciclopedic, București, 1999, p. 656.
2. Heliade Rădulescu, Ion, Anatolida sau Omul şi forţele, în Opere, I.Versuri.Proză.Scrieri istorice şi memorialistice, Ediţie
îngrijită, prefaţă, note şi bibliografie de Mircea Anghelescu, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002, pp. 231-288.
3. Ierarhiile îngereşti pe care le desluşeşte Dionisie Areopagitul sînt distribuite în trei clase. Prima ierarhie este configurată
de Serafimi (gr. Σεραφείμ), Heruvimi (gr. Χερουβείμ) şi Tronuri (gr. Θρόνους), cea de-a doua, de Stăpîniri (gr. Κυριότητες),
de Virtuţi (gr. Δυνάμεις) şi de Puteri (gr. Εξουσίες), iar cea de-a treia, de Principate sau începătorii (gr. Αρχές), de Arhangheli
(gr. Αρχάγγελους) şi de Îngeri (gr. Αγγέλους). Cf: Sfîntul Dionisie Areopagitul, Opere complete şi Scoliile Sfîntului Maxim
Mărturisitorul, Editura Paideia, Bucureşti, 1996, pp. 23-24.
În ceea ce priveşte numele individuale, este de consemnat faptul că nu se întîlnesc în textul biblic decît trei îngeri: Arhanghelii
Mihail (Dan, 10, 13, 21), Gavriil (Luca, 1, 19, 26; Dan., 8, 16; 9, 21) si Rafail (Tob., 3, 16 , 5, 4).
4. Împărţirea pe trepte a îngerilor se întemeiază pe textul biblic, unde sînt numite toate cele nouă cete. Astfel, în Fac, 3, 24 se
amintesc Heruvimii; la Isaia, 6, 12, Serafimii; în Efes., 1, 21 ; Col., 1, 16 ; Rom., 8, 38 ; în I Petru, 3, 22, Tronurile sau Scaunele;
Domniile, Puterile, Stăpîniile, începătoriile şi îngerii; la I Tes., 4, 16 si Iuda, 9, Arhanghelii.
5. Agape este iubirea divină, izvorul unei vieţi noi, al cărei act creator se numeşte comuniune - fără unire de esenţă. (de
Rougemont, Denis, Iubirea şi Occidentul, Editura Univers, Bucureşti, 1987, pp. 67-69). Perspectiva biblică indică prin agape
iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni şi forma de existenţă întemeiată pe aceasta. Noul Testament recunoaşte în agape nucleul
central al revelaţiei creştine, afirmînd că ,,Dumnezeu este agape”(1 Ioan 4, 8, 16). În evangheliile sinoptice, Isus asociază în
mod indisolubil iubirea de Dumnezeu şi iubirea pentru aproapele nostru ca două aspecte ale celei mai înalte porunci (Matei 22,
36-40) (cf. *** Enciclopedie de Filosofie şi Ştiinţe Umane, Editura All Educational, Bucureşti, 2007, p. 30.)
6. Heliade Rădulescu, Ion, Anatolida sau Omul şi forţele, în Opere, I. Versuri.Proză.Scrieri istorice şi memorialistice, ed.cit.,
p. 231.

fructificare sincretică a secvenţei imagistice ce stă la baza solicitării lămuritoare.
Astfel, se înţelege – punctual, relaţionat strict secvenţei în discuţie – că textul heliadesc
propune, vizionar, nu sistemul cosmologic în sine, ci doar setul mijoacelor de a-l exprima. În
timp ce agape-ul rămîne consecvent propriei sale identităţi creştine,7 prezenţa semnificativă a
ambroziei rămîne să se citească, exclusiv, prin filtrul valorii sale de înlocuire. Dacă la nivelul
impactului formal, reţelele de asociaţii ale receptorului aşază, sinecdotic, rolul ambroziei,
originînd-o ca element component politeist, planul hermeneutic dezvăluie participarea sa într-o
ipostază metonimică, în care semnificaţiile aparţin efectului, adică imortalităţii, şi nu valorilor
cauzei generatoare, i.e. ale licorii olimpiene. Plecînd din acest punct, motivul modelului agapic
se asociază, inseparabil, cu doctrina vieţii veşnice, cu motivul eternităţii divine şi, totodată, al
imortalităţii întru divinitate, colaborarea sensurilor fiind aici, cît se poate de evident, de factură
creştină şi nelăsînd loc intervenţiei disturbante a vreunui alt model de asumare a sacrului
de către profan, oricît de prolific poetică şi, posibil, tentant poietică ar fi putut fi această
întreprindere. Coextensiv acestei idei se remarcă mărturisirea însăşi a lui Heliade Rădulescu:
Prin naşterea şi creşterea mea, prin ocupaţiile mele literare ce nu aflau materie despre limbă
decît în cărţile bisericei ce singure aveam, şi mai vîrtos din cauza sujetelor ce, ca poet, am
fost ales, studiul meu de predilecţie n-a fost decît Vechiul şi Noul Testament, şi n-a fost scriere
a mea care să nu fie sau inspirată, sau întipărită oareunde, de ideile biblice şi evangelice.8
Păstrînd în atenţia evaluativă, sub titulatura posibilului, unghiul de vedere al receptorului
aflat la nivelul lecturii de suprafaţă şi / sau al conexiunilor imediate, se poate consemna, în
prelungirea legăturilor deja instrumentate în evocări ale mitologiei eline, tentaţia asociativă a
cîmpiilor eternei beatituţi cu imaginea cîmpiilor Elizee, prezenţe textuale apropiate precum
sintagma zefirului de clemenţă, întărind această presupoziţie. Formaţia elenistică a autorului
consemnează, cu un plus argumentativ, validitatea prezumtivă a asocierii enunţate. Cu mai
multă forţă, însă, rezistă motivul imortalităţii, inserat evident în corpusul poeziilor heliadeşti:
Poeţii-eternitătii, serafi întraripaţi,
Sub degete d-auzuri vii arpele înstrună,
Răpiţi în adorare, de Domnul însuflaţi.
Cereşti, eterii trombe în spaţiuri răsună,
Puteri, tării de angeli svol răpezi, lin se pun;
În giuru-Omnipotenţei miniştrii toţi s-adună,			
Atenţi în tot amorul, ascultă, se supun, […].

Cu un plus argumentativ, în sprijinul celor menţionate, se desprinde ca o pecete de
neînlăturat aspiraţia către Ideal, către Absolut, în care totul este guvernat de triada binelui, a
adevărului şi a frumosului:
Al păcii spirit e una cu-al dragostei, blîndeţii,
Al dragostii ş-al păcii într-una se unesc
Cu al inteligenţei ş-al naltei frumuseţei,
Şi toate iar în Domnul şi cresc, şi vieţuiesc.9

Percepţia edenică asupra realităţii transcendente – văzută în conduita sa matriceală prin
caracterul anaforic al locuţiunii adverbiale de mod tot astfel, prezent în debutul strofei:
Tot astfel se mărită, tot astfel se-mpreună,
Aşa purced şi astfel solia-şi împlinesc;
Aşa-ntr-a lor agape ca flăcări se adună
Şi tot aşa ca raze la centru se unesc. 10 –

se distinge, asemeni tuturor situaţiilor anterioare, ca fundamentare asociativă a motivului
agapic, unde aspectul intensificator, traseul paroxistic presupus de iubirea mistică se elaborează
igniogogic şi fotomorfic.
1.2. Valori ale igniomorfismului
Aspectele igniomorfe din corpul reprezentativ antegonic, asemeni simbolisticii onticului
lor material, focului, fiinţează într-o extensie de semnificaţii cu un caracter dualist (cf.),11
utilizîndu-se, deopotrivă, în relevarea construcţiei edenice şi, opozitoriu, în participarea
configurativă a spaţiului demonic.
Deoarece topografiei malefice i-am destinat o preocupare aparte în paginile numerelor
anterioare ale Jurnalului Literar, interesează, doar, în speţa curentă, comportamentul motivului
ignic din perspectiva valorilor sale contributive la panoramarea paradisiacă pe care o întreprinde
Ion Heliade Rădulescu în cadrul primului tablou al Anatolidei, Empireul şi Tohu-Bohu.
Întru exprimarea suprasensibilului realităţii edenice, în cadrul primului tablou al Anatolidei,
Empireul şi Tohu-Bohu, Ion Heliade Rădulescu instrumentează, cu nedisimulată emfază a
intenției estetizante, o amplă derulare asociativă a esenţei ignice, un polimorfism simbolistic,
lecturat în consonanţa ontologiei tributare focului, ce se ipostaziază în componenţa semică a
luminii12 (Înalt, mai sus de ceruri, la locul nemuririi, / În sînta atmosferă luminei celei vii
…), precum şi a aurului, a diamantului13 sau a fotogogiei astrale14 (Pe muntele de aur, în
stînci de adamante, / Cu pulbere de stele, verzit de imortali …).
De asemenea, aspectele celebrative preformator-cosmice, evenimente antegonice de sorginte
edenică, sînt înfăţişate ca acte alegoric-preparatoare ale carului dumnezeiesc, vehicul flamboaiant
al înlumirii Fiinţei:
O nouă sărbătoare în ceruri se serbează;
Trag toţi cu-ardoare sfîntă, aduc carul cel viu
Ce splende de lumină şi de ştiinţi derază.
Pe dînsul se aşează Divinul Verb şi Filiu, 			
A lui de flăcări roate iau drumu-ntraripate;
Sînt cherubimi prerăpezi ce-n mii de ochi lucesc;
Orele-eternităţii la dînsul înhămate,
D-apocalipse duse, spre secoli propăşesc. 15

La această sărbătoare paradisiacă, focul persuadează întru o benefică iluminare a conştiinţelor
superioare, într-o compunere luminiscentă necesar-funcţională fiinţelor liturghisitoare:
Iar spiritele-ntr-însul, prin tragerea centrală,
Celebră imeneul, arzînd ca mii de sori,
Fiinţe mii într-una în nuntă-universală,
O flacără din flăcări, volvoare din volvori.16

Ca un gest de cucerire a invizibilului prin vizibil, ca efort al apropierii de conştiinţa
receptoare a valorilor intensive ale iubirii mistice, motivul ignic este prefigurat în ipostaza de
semn expresiv concentrator al acestei stări extatice extreme (Aşa-ntr-a lor agape ca flăcări
se adună / Şi tot aşa ca raze la centru se unesc).
Astfel, cu toate că focul, în ansamblul antegoniei heliadeşti, nu îşi reziliază comportamentul
terifiant din cîmpul imaginarului demonologic, se angajează, sub formă de mitem edenic,
într-un exces pozitivist, insinuîndu-se în conştiinţa cititorului ca prilej estetizant al unui
demers transformaţional major, aspectat în grandiosul schimb identitar al fototropismului în
teotropism. Apelează această instrumentare estetică a motivului literar al focului, pe lîngă o
psihagogie rezultată din tentacularul predicației estetice a colosalului, redată de asumarea esenţei
mundane şi a beatitudinii paroxistice sub auspicii igniomorfe, ideea unificator deocentrică a
diversităţii, alegorizînd exemplificativ în virtutea mimetică a modului existenţial al regnurilor:
aşa cum plantele se întreaptă instinctiv spre lumină, clasicul fototropism, tot astfel materia
înzestrată conştient se îndreaptă spre Dumnezeu, tradiţionalul teotropism, ambele paliere de
afirmare vivificatoare fiind imersate în structuri de comprehensiune intermediate,
peremptoriu, de incandescenţă.

---►

7. Creatorul e îndrăgostit de făpturile sale. Teologii şi misticii spun că, iubindu-l pe Dumnezeu, îi întoarcem o fărîmă din uriaşa
dragoste pe care ne-o poartă. (Paz, Octavio, Dubla flacără, dragoste şi erotism, editura Humanitas, Bucureşti, 2003, p. 181.)
8. Heliade Rădulescu, Ion, Opere. II. Istoria critică universală. Biblicele. Echilibru între antiteze, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 2002, p. 157.
9. Heliade Rădulescu, Ion, Anatolida sau Omul şi forţele, în Opere, I. Versuri.Proză.Scrieri istorice şi memorialistice, ed.cit.,
p. 233.
10. Ibidem.
11. Heliade Rădulescu, Ion, Istoria critică universală, în Opere.II., Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002, p. 12.
12. Lumina fiinţează, în sine, ca suport semic al focului, asocierile simbolice putînd fi receptate în grilă mitică şi filosofică.
13. Preţiozitatea aurului şi a diamantului rezidă şi în aspectul strălucirii lor, idee corelată valenţelor atribuite luminii.
14. Fotogogia (gr. photo = lumină şi gr. gonos = naştere) astrală priveşte recunoaşterea identităţii stelare prin intermediul
potenţelor sale luminiscente, fapt ce, filtrat de semantismul luminii, trimite la suflul divin.
15. Heliade Rădulescu, Ion, Anatolida sau Omul şi forţele, în Opere I. Versuri. Proză. Scrieri istorice şi memorialistice, ed.cit.,
p. 233.
16. Ibidem.
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1.3. Exprimările numinosului cosmofonic
Motivul cosmofonic heliadesc – exprimîndu-se în tuşele unei prelucrări ideatice
de sorginte elenistică, particularizată de firele reflective ale musica universalis,17 dar fără a
se menţine consecvent tributar acestei perspective în ceea ce priveşte relaţiile numerologice
ale lui Pitagora sau necesitatea substanţei de la Platon şi Aristotel – desenează, pentru
propunerea de viziune antegonică din conţinutul Anatolidei, substratul unui demers adictiv, cu
rol motivaţional, întreprindere coordonată în jurul implicaţiilor sonore presupuse de motivul
central cosmogonic, relevat de constituţia Verbului creator.
Asemeni potenţei numenale, ce afirmă existenţa prin forţa vocii creatoare, a cuvîntului
dintîi, lumea edenică – plasată de Heliade Rădulescu în consecinţa reprezentativă a distanţei
faţă de subiectiv prin utilizarea, în poziţie iniţială, a pronumelui demonstrativ de depărtare
acolo – fiinţează, în imaterialitatea sa, eterat-vibratoriu, anunţînd, în acelaşi timp, ca un incipit
simfonic şoptit, identitatea maiestuoasă a raţiunii deocentrice:
Acolo unde-adie zefirul de clemenţă
Prin arburii ştiinţei ce ,,Domnul-Domn!” şoptesc
În chietutea-naltă d-amor, de inocenţă,
La rîuri de viaţă ce ,,Domn!” iar murmuiesc;18 […].

Şoaptele invocaţionale, imnice, ale începutului teognostic (idee redată scenei, metaforic, prin
sublinierea laitmotivului ştiinţei într-o aspectare asociativă, înţeleasă, în rezonanţa conotativă
a constituţiei rarefiate a aburilor, ca stadiu pre-formator, embrionar, ca fragilitate fetusică)
devin, prezumînd o anume frecvenţă ritmică a rîurilor de viaţă, murmurul înaltei chietuţi
(locul pietăţii, al slavei şi al conformismului nomogonic angelic, al sfinţeniei îngereşti),19
pentru a se desăvîrşi, mai apoi – motivînd, funcţional, acustica hiperbolizată, ca fundament
al armoniei cereşti –, în plenitudinea corpusului orchestral evidenţiat de înmiirea acordurilor
complexe, organistice:
Cerească armonie organe mii răsună;
Poeţii-eternitătii, serafi întraripaţi,
Sub degete d-auzuri vii arpele înstrună,
Răpiţi în adorare, de Domnul însuflaţi.20

Accesînd circumstanţialitatea cauzală prin instituţia adorării mistice, fiinţele de simţire,
cu totul de vedere – după cum reia poetul, mai departe, identitatea serafilor înaripaţi, într-o
preluare alegorică din imagistica ierarhiilor angelice oferite de Sf. Dionisie Areopagitul21 –
se manifestă paroxistic, sublimînd extatic teocratorul (Contîmplă în mirare p-eternul Iehova)
într-un cumul melodic liturghisitor, de constituţie gigantescă: marele panhimniu. Realizat –
cu pretenţie neologică, la momentul formulării sale – prin alipirea prefixului de compunere
savantă pan- (din gr. πᾶν = tot, întreg) la calchiatul latinesc himniu (din lat. hymnus = imn,
cîntec de preamărire a divinităţii), termenul heliadesc panhimniu contează, pentru estetica
Anatolidei, drept furnizor de reper arhitextual, edificînd, prin rezonanţele simbolice ale noului
motiv literar pe care îl poartă, aspectul integralităţii cosmofonice, văzută ca sonoritate imnică
universalizată, ca o continuă mărturisire armonică a iubirii obediente, a creatului faţă de
creatorul său.
Textul poetic este neparcimonios în a susţine spectrul liturghisitor, arătat în desfăşurarea
sa uranică de marele panhimniu. Întreg nemărginitul – versifică Heliade întru întărirea ideii
– răsună, îndreptînd creatorului ,,Osana!”, cîntare învestită, asemeni ontologiei şi,
concomitent, teleologiei sale, cu blazoanele ubicuu şi atemporal: Ca dînsul fără margini
şi fără început.
De asemenea, recurenţa semanticii reverberative a predicatului răsună, determinativ pentru
trombele cereşti (imagine a alămurilor, a trompetelor serafice),22 precum şi participarea miticosimbolică a atributului eterii, element, în sine, phonogog şi phonomorf, învederează alura
persuasiunii muzical imnice.
Aceste proporţii, cînd augmentative, cînd diminuative, ale sonorităţii universale – accentuări
de sens întreprinse nu în sensul intensificator al senzorialului, ci doar explicate, prin intermediul
acestuia, în esenţele lor de factură transspaţială şi pancronică – sînt revendicate şi pe calea
preciziei denotative, în strofele de final ale tabloului edenic, unde exersează oscilatoriu. Pe
de o parte, energiile sacralizate centrifug (deocentric, în cazul limbajului cosmogonic al speţei
curente) se înserbează în cuantumul anvergurii liturgice de tip coral:23 Iar spiritele-ntr-însul,
prin tragerea centrală, / Celebră imeneul ...24 şi, pe de altă parte, cu subtilitate litotică, dar
păstrîndu-şi caracterul auditiv fremătător, se surprinde, ipostaziată conclusiv, mobilitatea
demiurgică, impulsionată de întreg suflul spaţialităţii paradisiace prin puterea sunetului suav
al şoaptelor:
Astfel Fiul Puterii în glorie naintează
Din margine la alta, în drum triumfător;
Iuţimea naintării prin şoapte cuvîntează
Şi vine iar de şade pe tron imperator.25

În această din urmă exploatare imagistică, motivul cosmofonic, fiind configurat drept
purtător inaugural al unuia dintre cele mai importante elemente ale circumstanţialităţii gonice,
mişcarea, lămureşte asupra implicaţiilor pe care le comportă planul sonorităţilor celeste în
morfologia numinosului, în sensul reliefării alcătuirilor sale funcţionale, acelea asumate în
subîntinderea aspectelor logocratice.26
De aici, sentimentul estetic al cosmofoniei extrage sevă, concomitent, din experienţa
religioasă veterotestamentară şi, fără apel obligatoriu la aceasta, strict literar, din maniera
antimimetică de relevare a spaţialităţii edenice în (i)materialitatea unei corporalităţi sonore,
fapt ce poziţionează, axiologic, Anatolida – cel puţin, din punctul de vedere al capabilităţii
de prelucrare a motivelor literare –, într-o poziţie privilegiată. Faptul că predicatul estetic al
surprinderii, îndatoritor supralogicului sau alogicului implicat de ideea fonomorfismului, se
diminuează considerabil în lumina unei conştiinţe creştine care-l atestă şi-l acceptă alegoric,
este real, dar aceasta nu exprimă o tendinţă certă în universalitatea şi plurivalenţa receptării
operei; pe cale de consecinţă, prezumţia valorică enunţată mai sus se certifică, propunînd, în
reevaluarea unor evidenţe literare, poziţionarea corectă a operei heliadeşti.

Ciprian DAD
(continuare în numărul viitor)
17. Musica universalis reprezintă varianta denominativă latină a conceptului pitagoreic al muzicii sferelor.
18. Heliade Rădulescu, Ion, Anatolida sau Omul şi forţele, în Opere I. Versuri. Proză. Scrieri istorice şi memorialistice, ed.cit.,
p. 231.
19. Pentru descoperirea înţelesurilor sale, termenul chietute poate fi acceptat în dimensiunea unui fenomen dialectal, diatopic
ori diastratic, al eforturilor de licenţiere poetică, prin urmărirea fenomenului de palatalizare a consoanei iniţiale din pietate. De
asemenea, din perspectiva mitului personal al autorului, avînd în vedere originea sa elină, chietutea se poate ancora, etimologic,
în toponimul Chios sau Chius, nume al unei insule din Marea Egee, renumită pentru bogăţiile sale, cum ar fi: vinul, marmura,
smochinele etc.. De la numele insulei, Chius, provin lat. chium = vin din Chius şi lat. Chium cadus = vas mic pentru vin. Astfel,
relaţionat binecunoscutei imagologii creştine a vinului ca sînge al Mîntuitorului, simbol al excelenţei sacrificiale şi suport
ritualistic al îndumnezeirii profanului, chietutea se încadrează, contextual, prin semnificaţii dintre cele mai diverse, primind
semnul stărilor imponderabile ale beatitudinii, în rezultantele denotaţiei vinului, sau semnul participaţiei conforme la condiţia
divinului, i.e. a demersului sacrificial, în consecinţa interpretării registrelor conotativ şi simbolic. Cel mai probabil, însă, ţinînd
cont de preocupările heliadeşti privind clădirea unei limbi literare, autorul formează termenul chietute din etimonul lat. cherub
(cherubim, cherubin) = heruvim pentru a desemna spaţiul fiinţării îngereşti. Chietutea este, aşadar, indiferent de posibila sa
sursă, un indiciu topografic angelologic sau chiar un toponim angelic, licenţiat poetic, în scopul disponibilizării afective a
cititorului şi al accesării empatice a semnificaţiilor, cu minusculă.
20. Heliade Rădulescu, Ion, Anatolida sau Omul şi forţele, în Opere I. Versuri. Proză. Scrieri istorice şi memorialistice, ed.cit.,
p. 232.
21. Sintagma suprasenzitivului vizual, cu totul de vedere, accesînd, în efortul alegoric, semnificaţiile comprehensiunii mistice,
presupuse de simbolistica ochiului, se regăseşte, ca substrat imagologic, în opera Sf. Dionisie Areopagitul.
22. Trombele (din it. tromba = trompetă) cereşti reprezintă o imagine adînc înrădăcinată în conştiinţa creştină.
23. Liturghie (din gr. λείτουργία) este un termen generic pentru serviciul divin al bisericii creştine. În sens restrîns, cel mai
important serviciu divin al bisericii ortodoxe, corespunzător misei în bis. catolică şi protestantă. Ea s-a dezvoltat, în timpul
creştinismului primitiv din tradiţiile locale, din Ierusalim, Antiohia, Alexandria, Roma, Cartagina, Lyon şi Ravenna, luînd
forma definitivă la Bizanţ, prin reformele Sf. Vasile cel Mare şi Sf. Ioan Gură de Aur (sec. IV). Pînă la sfîrşitul sec. al XVIIlea, liturghia era monodică. Forma ciclică a liturghiei, printr-un aport componistic marcant, îndepărtat deci de sursele cîntării
tradiţionale, au conturat-o Davidov, Bortnianski, Glinka ş.a.. Un punct culminat al elaborării ei ciclice, în care se ţine seamă
atît de raportul dintre imnuri (concepute ca forme polif.) şi ectenii, cît şi de un plan expresiv al tonalităţilor este liturghia lui
Ceaikovski. Compozitorii români au avut ca model diferite tipuri de liturghii corale: Drăgoi, în liturghia solemnă pentru cor
mixt şi în liturghia Sf. Ioan Gură de Aur pentru cor bărbătesc, a urmat modelul ceaikovskian. Cu adevărat reformatoare, pentru
întreaga sferă ortodoxă, este reintroducerea în liturghie a melodiei bizantine originare (psaltice), prin lucrările corale ale lui T.
Georgescu şi D.G. Kiriac (care, în liturghia psaltică, armonizează atît ehurile diatonice, cît şi pe cele cromatice) urmaţi de P.
Constantinescu, Chirescu, Lungu ş.a. .
24. Heliade Rădulescu, Ion, Anatolida sau Omul şi forţele, în Opere I. Versuri. Proză. Scrieri istorice şi memorialistice, ed.cit.,
p. 233.
25. Ibidem, p. 234.
26. Adjectivul logocratic este un termen compus, etimologic, din gr. logos = cuvînt şi gr. kratos = putere şi desemnează,
categorial, setul de imagini cosmogonice în care întîietatea mijloacelor creaţioniste, dar şi a celor cu funcţie ordonatoare, este
atribuită cuvîntului.

Memoria culturală a exilului românesc
Recuperarea
excepţionalei arhive a lui
Nicolae Florescu
Am mai povestit, cred, undeva impresia
puternică pe care mi-au lăsat-o în adolescenţa
mea cele cîteva întîlniri din casa preotului I.
Pîrcălabu (la care am asistat ca fin de botez al
acestuia) cu fostul său coleg de la Academia
Regală de Muzică, celebrul Ion Luican,
probabil cîntăreţul resimţit cel mai aproape,
în Regat, de inima neamului său. Deşi puse
la index, în mai multe rînduri, de către aşazisul regim democrat-popular, melodiile lui Ion
Luican erau deopotrivă ascultate şi fredonate
în Bucureşti, îmi aduc aminte, în toate
mediile sociale… Părintelui Pîrcălabu, retras
în ultima parte a vieţii la Paris, lîngă fiica sa,
îi plăcea mai ales să asculte piesa scrisă, se
pare, de Ion Băjescu-Oardă, după un incipit
de Cincinat Pavelescu, Mi-e dor de nopţi cu
lună plină, pe care el se grăbea întotdeauna
să o acompanieze la pian, ba chiar şi sotto
voce… De la celebrul interpret care, în tinereţe
a urcat inclusiv pe scena Operei Române şi a
fost prieten apropiat, tot în acei ani, cu Nicu
Steinhardt sau Petre Țuţea, am auzit, pentru
prima data, de Nello Manzatti, compozitorul
care în 1938 nu numai că a scris muzica la
două cîntece compuse de Radu Gyr, dar i-a şi
facilitat imprimarea în Germania a unei ,,plăci
din metal” cu acestea (un single, am spune
astăzi). Printr-o întîmplare fericită, la mijlocul
anilor ’90 ai secolului trecut, graţie unui fost
student la teologie, pe care mi-l recomandase
părintele Galeriu, am intrat nesperat în posesia
acestei rarităţi discografice (intitulată – nu mai
sînt chiar sigur, totuşi, sută la sută – N-am
să plîng, despre care, la un moment dat,
i-am vorbit şi lui Alexandru George. Iubitor
al marelui repertoriu clasic (îi cunoscuse bine
la pupitrul Filarmonicii George Enescu atît pe
Theodor Rogalski, cît şi pe Gogu Georgescu
- despre acesta mi-a relatat odată amănunţit
cum s-a îndrăgostit de principesa Elisabeta, a
doua fiică a Regelui Feredinand şi a Reginei
Maria), dar şi colecţionar pasionat, autorul
Marelui Alpha a dorit să cerceteze ,,piesa”
care, din păcate (sau, din fericire, poate), odată
cu dispariţia eminentului scriitor, a rămas în
colecţia sa (sper, din tot sufletul, ca puţinii
apropiaţi ai acestuia să nu fi înstrăinat, între
timp, acest fond, care, deşi nu egalează colecţia
discografică Ierunca-Monica Lovinescu, este
totuşi deosebit de valoros).
Auzisem, aşadar, şi înainte de revoluţie cîte
ceva despre Nello Manzatti (supranumele de
scenă al lui Ion Mînzatu), născut la Bucureşti,
în 1905, într-o familie de ardeleni, la prima
generaţie, ce trecuseră munţii, atraşi de mirajul
capitalei. Ceea ce nu ştiam pe atunci era faptul
că încă din 1947, J.N.Manzatti (un alt nume
cu care jurnalistul şi compozitorul a semnat
prin anii ’30 ai secolului trecut, mai ales în
revista Vremea), părăsise ţara, stabilindu-se,
mai întîi, la Paris, apoi, temporar, în Argentina,
Germania şi Italia.
Numele lui Nello Manzatti este legat în
istoria culturii româneşti mai înainte de orice,
de începuturile genului muzical ce avea să
se impună în primele decenii ale secolului
al XX-lea sub denumirea, astăzi acceptată
şi recunoscută de toată lumea, de ,,muzică
uşoară”. Într-un articol deosebit de preţios,
publicat în româneşte, la Milano, în 1963
(vezi Unirea, vol. 14, nr. 3 din februarie
acelaşi an, apud Jurnalul Literar, noiembriedecembrie, 2008, pag. 4 ), I.N.Manzatti
scrie: Cel care după 1920 izbuti să aşeze
pe făgaş european cîntecul românesc, fu
Alexandru Leon, muzician de fină pregătire şi
desăvîrşit pianist. Împreună cu Ionel Fernic
şi cu scriitorul acestor rînduri (s.n), el însuşi
bătrîn autor de cîntece de inimă albastră,
reuşi a impune muzica uşoară românească
atenţiei publicului chiar rafinat sau snob,
care mai înainte o refuza cu îndîrjire. Apoi,
după 1930, începu o adevărată epocă de
aur pentru compozitorii autohtonişti şi nu
voi ezita a cita numele unor confraţi, care,
prin talentul lor, au contribuit la consacrarea
definitivă a cîntecului românesc. Aceştia au
fost în ordinea vechimii: Ionescu-Găină,
Grigore Dinicu, Nicuşor Chirculescu, Sergiu
Tănăsescu, Ely Roman, Petre Andreescu, Ion
Vasilescu, Claude Romano (George Sbîrcea,
n.n.), Mişu Constantinescu, Gherase Dendrino,
Corologos, Vasilache, Eugen Ionescu, Mişu
Iancu, Dinu Şerbănescu, Mălineanu ş.a.,
avînd ca autori de texte poeţi consacraţi
sau oameni cu ştiinţă de carte, de n-ar fi
să citez decît pe Cincinat Pavelescu, Artur
Enăşescu, Alfred Moşoiu, Radu Gyr, sau pe
Nicuşor Constantinescu, Tudor Muşatescu, N.
Vlădoianu, Ion Pribeagu… Cîţiva cîntăreţi
de prestigiu ca Jean Moscopol, Cristian
Vasile, Manole Stroici, Jean Marcu şi Viorica
Vrioni contribuiră întru început la difuzarea
cîntecului în straturile cele mai largi. Este
locul să menţionez şi eforturile caselor
de gramofoane Columbia, Odeon şi His
Master’s Voice, care prin procuratorii lor
Geza Pogany, Carl Harth şi Negreanu-Sabetay

făcură primele înregistrări de bună calitate.
De asemenea, teatrele de revistă Cărăbuş şi
Alhambra, precum şi orchestrele Urziceanu,
Sibiceanu, Grigore Dinicu, Jean şi Sandu
Marcu, Predescu, Fraţii Stănescu, Petrică
Moţoi, Honigsberg, Iuga, Albahary contribuiră
la popularizarea muzicii uşoare româneşti,
susţinuţi de efortul editorial al caselor Feder,
Degen, Dan, Armonia şi Eşanu.
Este perioada în care I.N. Manzatti trebuie

să facă faţă nu numai responsabilităţilor
manageriale ale unei importante fabrici
de textile din Bucureşti, în urma morţii
neaşteptate, încă din 1926, a proprietarului
acesteia, tatăl său, dar şi solicitărilor tot
mai insistente ale colegilor de breaslă care
îi cer expres melodii de succes… Nu mai
pun la socoteală munca neobosită, alături de
inegalabilul Mihai Constantinescu, de punere
a temeliilor importantei instituţii a drepturilor
de autor în domeniul muzicii în România…
În 1934, Maria Tănase înregistrează primul
ei disc (un single) cu melodia Mansarda pe
muzica lui I. N. Manzatti… Urmează o serie
de noi ,,şlagăre” semnate Manzatti, precum
Femeia, eterna poveste, Mi-e dor de nopţi cu
lună plină, Te duci şi tu, Trei fete am iubit,
Mîndra mea de altă dată, De ziua nunţii
tale-ţi scriu, altele şi altele… Dar Manzatti
compune acum şi muzica pentru aşa-zisele
,,cîntece naţionale” care atrag luarea- aminte
a legionarilor: Noapte bună, scumpă Românie;
Măi frate care stai de veghe; Hai cu mine-n
raniţă (1940).
În plină glorie (era la vremea respectivă
un compozitor în vogă, membru în comitetul
de conducere al Societăţii Compozitorilor
din România, condusă de George Enescu
şi inspector onorific al aceluiaşi for), în
1938, I.N.Manzatti este arestat alături de
alţi presupuşi catalizatori gardişti, precum
un Mircea Eliade sau Nae Ionescu, pentru a
da cîteva exemple, şi internat în lagărele de
la Tismana, Miercurea Ciuc şi Vaslui. Ca şi
aceştia, Manzatti (înscris însă cu acte în regulă
în Partidul Naţional Liberal încă din 1927)
era doar un simplu simpatizant din exterior
al Mişcării, fără responsabilităţi ori a deţine
oficial vreo funcţie, suficiente argumente, pînă
la urmă, pentru care, de altfel, a şi fost eliberat
în scurt timp, iar după rebeliunea legionară nu
a mai fost sub nici o formă reţinut şi acuzat
în acest caz. Adevăratul motiv pentru care,
probabil, compozitorul I.N.Manzatti a fost
arestat era popularitatea de care se bucura în
rîndul Mişcării ca autor al muzicii unora dintre
cele mai cunoscute cîntece legionare, între
care şi Sfîntă tinereţe legionară (pe versuri de
Radu Gyr, cu un titlu ales de Codreanu însuşi),
Imnul Biruinţei Legionare (versuri Radu Gyr)
sau Imnul Moţa-Marin, scris special pentru cei
doi gardişti ucişi în Războiul Civil din Spania,
o cumplită şi absurdă înfruntare între trupele
naţionaliste ale generalului Franco şi forţele
republican, legaliste, conflict internaţionalist,
în fond, care a durat aproape trei ani. Astăzi,
se ştie că, în realitate, ceea ce deranja teribil
oficialitatea timpului la Manzatti era nu numai
legătura cu Căpitanul, care îl folosea, uneori,
pe post de translator în relaţia cu presa străină,
dar şi transparentele şarje încredinţate de el
revistei Gluma, condusă de I. Anestin unde
năstruşnicul compozitor şi, nimeni altcineva,
îl inventează şi îl impune în conştiinţa publică
pe, celebrul de acum, Gîgă… De menţionat,
în context, faptul că, pe post de translator
poliglot, dar şi ca director al Societăţii
Române de Radiodifuziune, în 14 noiembrie
1940, I.N.Manzatti îl însoţeşte pe mareşalul
Antonescu în vizita pe care acesta o făcea
în Italia la invitaţia lui Benitto Mussolini.
Cu temeinice studii făcute în particular în
ţară şi străinătate, I.N. Manzatti
era o personalitate efervescentă,
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plină de viaţă, un om liber şi total
decomplexat, un exponent perfect
al perioadei de mare deschidere şi prosperitate
dintre cele două războaie mondiale.

Într-o lume românească, lipsită complet
de coloană vertebrală, profund delabrată şi
debusolată, odată cu abdicarea sub ameninţarea
tancurilor sovietice a regelui Mihai I,
I.N.Manzatti alege în anul de mare cumpănă,
care s-a dovedit a fi acel 1947, aspra şi fără de
întoarcerea cale a exilului. După o aventuroasă
escală la Paris (povestită cu umor şi vervă
ironică în amintirile sale), I.N.Manzatti se
stabileşte, mai întîi, în Argentina unde scoate
pe speze proprii revista România, al cărei
cronicar literar nu va fi altcineva decît Vintilă
Horia. Trăiam încă sub obsesia suferinţelor
refugiului, îşi amintea Manzatti la Milano
în 1969 (vezi Jurnalul Literar, ianuariefebruarie 2008, pag. 11), a terorii îndurate prin
închisorile maghiare, germane, sîrbeşti, cu
idealurile pulverizate de răsturnările istorice.
Iată de ce, în acele momente, problemele
riguros intelectuale apăreau premature…
Problema esenţială a fiecărui refugiat rămînea
procurarea hranei zilnice. Marele industriaş
de odinioară Nae Rizescu descărca în timpul
nopţii lăzi cu legume în halele Parisului,
fostul colonel Tomoroveanu era zugrav de
case; doctorul Alexandru Birkle, fost medic
legist al Tribunalului Ilfov, lucra la reparaţia
străzilor din capitala Argentinei; în acelaşi
oraş, un alt medic, Ovidiu Alexandrescu căra
baloturi cu bumbac pentru o filatură; Vintilă
Horia se trudea să facă socoteli de ajutor
contabil la o bancă argentiniană; Frîncu
şi cu mine ajutam la clasarea volumelor şi
menţinerea curăţeniei într-un depozit de cărţi
franceze din acelaşi Buenos Aires. Mînuiam
cîrpa de şters praful, găleata şi mătura, cu
dexteritatea profesioniştilor; comandorul
de aviaţie Stănescu, suspendat pe o scară,
aşternea cu bidineaua vopsea de ulei pe
carcasa vapoarelor din imensul port al lui Rio
de la Plata. Alţi compatrioţi defrişau bălăriile
crescute în delta marelui fluviu sudamerican.
(…) Mai toţi românii nou veniţi lucrau, pe
toate meridianele, în aceleaşi condiţii ingrate,
robi voluntari ai unei civilizaţii occidentale,
ce pe atunci nu ne putea oferi decît libertatea
de a nu muri de foame. Ani de suferinţă, de
muncă neostoită şi brutală şi de nostalgice
gînduri îndreptate către Patria de altă dată…
Într-un gen de Cuvînt înainte sau succintă
prefaţă la cel de-al doilea volum de ,,amintiri”,
intitulat Frumoasa cu ochii verzi, un opuscul,
apărut în 1957 la editura Carpaţii, din Madrid,
I.N. Manzatti scria: Precedenta mea broşură
(Îţi mai aduci aminte, Doamnă?, 1951, n.n.),
apărută în acea modestă, dar minunată editură
din Vale Hermoso, Argentina, botezată de
editorul ei, domnul Grigore Manoilescu Cartea
Pribegiei, a cunoscut succesul de public şi
critică… (chiar dacă s-a tras doar în 100 de
exemplare şapirografiate, n.n.).
Înclinaţiile mele literare merg către umor.
Să nu mi se ia în nume de rău dacă îl practic
în vremuri tragice. Mai ales atunci e nevoie
de bună dispoziţie. Vă asigur că am acelaşi
alean ca şi alţi români, că mi-am pierdut
aceeaşi Patrie scumpă, aceeaşi famile dragă.
Cei ce mă cunosc mai de-aproape au aflat
însă că pot glumi chiar şi pe pat de spital…
Chiar cînd glumim sau rîdem, o facem pe
fond de lacrimi. Vapoarele ne poartă nostalgia
de la un continent la altul. Plutim pe mări
necunoscute şi acostăm la ţărmuri străine,
unde nu flutură nici mîini, nici batiste. Ce
caută Valahii în Australia, în Noua Zeelandă,
la Polul Sud?
Jinduim după un ţinut pe care nu-l mai
întîlnim niciunde, în timp ce plaiurile noastre
sînt cotropite de lăcuste.
Nu sîntem neam de emigranţi, nici măcar
de turişti. Dar mînia Cerului ne-a prefăcut
în călători fără odihnă. Obsesia Patriei de
altădată ne dublează fiinţa ca şi umbra.
Oricum ni s-ar spune, rămînem ce am fost:
Români. Români pentru care fericirea a murit.
Restul? Un simplu efort de a supravieţui.
Ultimul gînd e pentru ţara de acasă, pentru

ţara în care odinioară înflorea liliacul şi unde
astăzi florile cresc negre.
Istorisirile, povestirile şi amintirile lui
I.N. Manzatti, strînse în cele două cărţi (ce
mai pot fi consultate astăzi, foarte probabil,
doar în celebra Bibliotecă din Freiburg, im.
Br.) pun tot timpul în balanţă vremurile de
altă dată, pline de farmecul indicibil al unui
Bucureşti, în special, al cafenelelor, teatrelor
şi lumii literare şi artistice de mare capitală
europeană, cu nefasta epocă a comunismului
de inspiraţie sovietică, întins ca o pecingine
ce maculează oribil şi distruge absolut totul,
de la înfăţişarea marelui oraş la fizionomiile
devenite livid-groteşti ale locuitorilor săi,
lipsiţi de lumina oricărei speranţe. Gîlgîind de
o pantagruelică poftă de viaţă, chiar şi atunci
cînd atacă o serie de aspecte cu totul tragice
ale supravieţuirii româneşti, memoriile lui I. N.
Manzatti, deghizate cu neîntrecută artă într-o
voluptuoasă partitură publicistică, amintesc
de unele dintre cele mai selecte pagini de
gen, şi mă gîndesc pe moment, în special, la
memoriile lui N. Carandino…
În 2007, începînd cu nr. 17-20 (septembrieoctombrie), regretatul Nicolae Florescu,
cu siguranţă, cel mai informat şi mai
competent istoric literar din ultimele trei
decenii la noi, pune la dispoziţia cititorilor
în paginile Jurnalului Literar şi ultima
carte pregătită pentru tipar, dar rămasă în
manuscris, nepublicată, purtînd semnătura lui
I.N.Manzatti. Sînt înglobate aici, scrie Nicolae
Florescu într-o notă lămuritoare, într-un dosar,
în fond texte publicate în presa literară a
exilului, majoritatea în revista Drum, dar şi
în revista Cuvîntul Românesc şi, de asemenea,
unele texte inedite. Titlul cărţii a oscilat şi el
de la Fapt divers, abordat iniţial, pînă la cel
cu iz memorialistic indicat mai sus (Oameni
mari şi mici, n.n.), rezervat ulterior spre a fi
pus pe copertă.
Debutînd cu Un crăciun de neuitat (tocmai
din 1909!), ultima carte a lui I. N. Manzatti
evocă anii copilăriei, adolescenţei şi primei
tinereţi a autorului, un paradis bucureştean pe
fundalul binecuvîntat al căruia se prefigurează,
rînd pe rînd, figurile mai multor celebrităţi
ale vremii, dar şi ale unor oameni obişnuiţi,
la locul lor. Mă voi opri, desigur, la cîteva
figuri proeminente, nu însă înainte de a
monta într-o ramă următoarele consideraţii
ale autorului din incipitul capitolului al
XIII-lea, intitulat Bucureştii copilăriei mele.
Era pe atunci atîta pace în suflete, scrie
I.N. Manzatti. Nu se dezlănţuise teribila,
odioasa ideologie comunistă ce apasă ca
o piatră de mormînt chiar peste aspiraţiile
nevinovate ale copilăriei. Fericirea e un
fenomen circumstanţial, o stare sufletească
tranzitorie. Poţi fi fericit azi şi nefericit mîine.
Doar sfinţii, cu vocaţia lor celestă, descoperă
fericirea chiar în plină suferinţă. Cu trecerea
anilor, întocmai ca într-un filtru ce reţine
reziduurile, memoria păstrează în general
doar amintirile bune, agreabile. În viaţa de
mai tîrziu, am trăit multe zile de groază,
de teroare, de jocul de-a moartea. Le-am
uitat, îmi rămîn în minte doar împrejurările
luminoase, vesele, amabile. Voi încerca a le
evoca în fuga scrisului, plimbînd memoria
în Bucureştii de la început de secol. Din
negura vremurilor, I.N. Manzatti reînvie
parfumul indicibil al unei epoci şi desprinde
cu înţelegere şi, uneori, cu tandreţe siluetele
unor Velimir Maximilian (fruntaş al teatrului
românesc); Constantin Grigoriu (pionier al
Operei Române, proprietar al companiei
de Operetă de la Teatrul Liric, locuind pe
aceeaşi stradă, a fost prieten intim cu copiii
acestuia); Puiu Iancovescu (un artist de
geniu şi boem fără pereche); Victor Ion Popa
(pe care îl cunoaşte încă de la lectura în
cenaclul din strada Cometa a piesei Muşcata
din fereastră (1930); Tudor Muşatescu (un
fenomen de fluiditate şi vervă); Gheorghe
Mugur (admirabilul animator, director general
al Fundaţiei Principele Carol); Nicolae
Tonitza, Lucian Grigorescu, IorgulescuYor (uriaşi artişti ai penelului); Constantin
Brăiloiu (muzicolog vestit şi sociolog de
seamă, a fost alături de Bela Bartok şi Kodaly
cea mai interesantă figură de cercetător
muzical al ultimului secol); Dinu Lipatti şi
Grigoraş Dinicu (un prinţ al arcuşului, un
artist neobişnuit); Elvira Popescu (regina
neîncoronată a Parisului); Virginia Zeani,
cunoscută în Italia (prima donna assoluta
a Teatrului Liric din Roma);Vasile Pîrvan
(un suflet mare ca al lui nu voi mai întîlni
vreodată).
Din păcate, intenţia lui Nicolae Florescu
de a tipări cîndva această carte, odată cu
dispariţia sa pretimpurie în 7 noiembrie 2013,
rămîne un deziderat, cum scria premonitoriu
în 2007 chiar domnia sa, pentru un alt timp
sau unul mai bun. Un timp, în orice caz, în
care devine imperioasă, mai ales, recuperarea
fabuloasei arhive şi a moştenirii literare a
ilustrului istoric literar, un adevărat tezaur –
mai cu seamă - pentru orice demers serios de
configurare a liniilor de forţă şi a anvergurii
exilului nostru anticomunist.

Ştefan ION GHILIMESCU

Interviurile Jurnalului Literar
În cadrul Salonului de carte și muzică, Sinaia, 2016, eveniment ce s-a desfășurat în
perioada 10 - 14 august a.c. în Sala Oglinzilor de la Casinoul din Sinaia, Jurnalul Literar,
prezent cu un stand-studio la această manifestare culturală, a inițiat, alături de proiectul
cinematografic Interviurile Jurnalului Literar, un program educațional avînd ca obiectiv
formarea adolescenților în zonele de competență presupuse de rigorile jurnalismului cultural.
Astfel, grupul de tineri format din: Gențiana PĂTRAȘCU, Diana SCĂRLĂTESCU, Andreea
CHIVU, Teodora CHIRILĂ, Anca MATEI, David ALEXANDRU, Ionuț BOBOC și Dragoș
STANCU a avut privilegiul de a se întîlni cu scriitori importanți, nume de referință ale
literaturii române contemporane și oportunitatea de a le adresa acestora o serie de întrebări.

Petre CRĂCIUN, laureat al Premiului Uniunii
Scriitorilor la secțiunea Literatura pentru copii
Dragoș Stancu: Domnule Petre Crăciun,
ce v-a motivat ca în anul 2011 să schimbați
cariera de profesor de istorie şi pe cea de
redactor-şef al săptămînalului prahovean
Argus, cu una mai apropiată de fragedul
public cititor?
Petre Crăciun: De fapt, schimbarea nu s-a
petrecut în 2011; atunci mi-a apărut nu prima
carte de copii, ci prima carte de poezie pentru
copii. Eu scriu literatură pentru copii din 1990.
Din 1990, eram în învațămînt în Prahova. Am
scris două volume de poezii pentru copii, care
au apărut mai tîrziu şi am scris și primul
volum de basme, cel care a apărut într-o primă
ediție în 1997, iar, apoi, în 2013. Practic, am
revenit la ceea ce făceam de foarte tînăr, de
la vîrsta de 30 de ani. M-am simțit atras de
literatura pentru copii, în primul rînd plecînd
de la necesitățile copiilor mei. După 1990, nu
am mai găsit cărțile care îmi plăceau mie şi,
atunci, am început să scriu, cum au făcut mulți
alții. Este adevarat că îi chinui şi în ziua de
astăzi, deşi sînt mari acum, au cariere, lucrează
în IT. Îi chinui din cînd în cînd, citindu-le
şi lor şi ei mă ascultă, deşi cred că au alte
gusturi. Dar am găsit copii mai mici, copii
ca să zic aşa „practicanți”, care mă ascultă
şi, din fericire, sînt foarte mulți, nu numai în
România, dar şi în Moldova, în comunitățile
româneşti din afară, din diaspora. Îmi pare rău
că am pierdut timp făcînd alte lucruri. Chiar
dacă munca de redactor-şef, de ziarist pare
interesantă, aceasta de scriitor pentru copii
cred că este cea mai frumoasă. Este greu să
scrii pentru un copil, dar este foarte înălțător.
D.S.: Cum ați reacționat atunci cînd ați
aflat că, Andersen în țara poveştilor, cartea
dumneavoastră, a primit un premiu extrem
de important?
P.C.: Cu mare emoție. Eu am mai avut
două cărți nominalizate la premiile Uniunii
Scriitorilor. Cu doi ani înainte, am avut cartea
de Basme care a şi luat premiul filialei pentru
copii a Uniunii Scriitoriilor, în 2013. În data
de 31 mai, cînd a avut loc festivitatea de
premiere, veneam de la o întîlnire cu cititorii
mei de la Iaşi. Am fost foarte bucuros să văd
că această carte, la care eu țin foarte mult, a
primit un astfel de premiu. M-a motivat foarte
mult. Am şi spus acolo, la gală, în prezența
domnului academician Nicolae Manolescu şi
a domnului Daniel Cristea-Enache: ,,Aceasta
este o carte norocoasă”. Eu am scris pînă acum
aproximativ 15 cărți pentru copii. Aceasta este
norocoasă din mai multe motive. În primul
rînd, este norocoasă pentru că a apărut în
condiții grafice frumoase, de excepție, cu
desene făcute de Anca Smărăndache. În
al doilea rînd, este norocoasă, deoarece a
participat împreună cu Fetița din floare la
Tîrgul din Polonia, cel mai mare tîrg de carte
pentru copii din lume. În al treilea rînd, această
carte a fost transcrisă în braille pentru copiii
nevăzători, din Bucureşti. Acolo, a fost citită
nu numai cu ochii, dar şi prin mîngîiere.
Aceasta m-a emoționat foarte tare. Ar mai fi
şi al patrulea motiv, respectiv faptul că mi-a
venit ideea de a transforma întîlnirile mele în
întîlniri pentru acordarea titlului de ambasador
în regatul poveştilor, făcînd practic ce a făcut
personajul meu principal, Andersen, şi anume
de a-i invita pe copii să devină ambasadorii
autorilor de poveşti şi ai regatului în care
Andersen împreună cu ceilalți povestitori, la
ora actuală, stau. Pe urmă, Premiul Uniunii
Scriitorilor a venit aşa… Eu cred că nici acum
nu m-am trezit prea bine din această bucurie,
deşi au trecut două luni de zile, dar am început
să lucrez la alte proiecte. Scriu la un alt
volum care va continua Peripeţiile în Regatul
Poveştilor şi scriu din plin. Lucrez la antologia
de literatură pentru copii a concursului Tinere
Condeie, unde eu sînt preşedintele juriului,
şi care va fi gata peste aproximativ două
săptămîni. Este o antologie cu ocazia împlinirii
a cincizeci de ani de cînd acest concurs de
literatură, organizat de Ministerul Educaţiei,
funcţionează. Am publicat împreună cu soţia
mea la editura Zorio o carte specială a lui Petre
Ispirescu, care se numeşte Jucării şi jocuri
de copii, prima reeditare în volum după 129
de ani de la moartea marelui povestitor. E o
carte necunoscută la ora actuală, e un singur
exemplar la biblioteca Academiei. Eu am şi
reprodus pe coperta cărții pagina de început a
volumului din 1885, o carte în care Ispirescu
își povestește jocurile din copilăria lui care, la

ora actuală, s-au pierdut, nu se mai ştie nimic
despre ele. Am considerat că sîntem obligaţi,
şi faţă de Petre Ispirescu şi faţă de copiii din
ziua de astăzi, să ştie ce jocuri jucau străstră-străbunicii lor de acum 160-170 de ani.
Eu mi-aş dori ca această carte să-i ajute pe
copii să se joace în aer liber, să socializeze,
să mai renunțe la calculator din cînd în cînd,
să se cunoască mai bine, să respire aer curat,
nu numai după Pokemoni. Pot să joace un joc
al lui Petre Ispirescu. Mi-aş dori (din toamnă
eu chiar o să încep o campanie, poate chiar
deveniţi partenerii mei) ca aceste jocuri să
fie reinventate. O să fac o invitaţie şcolilor
din Bucureşti, dar nu numai din Bucureşti, să
înfiinţăm grupe de redescoperire a jocurilor
lui Petre Ispirescu. Unii vor juca ,,de-a puia
gaia”, alţii vor juca ,,jocul în cinci pietre”, au
şi nişte nume mai speciale, dar dacă îi zici
acum unui copil despre jocul ,,de-a poarca”,
nici nu înţelege despre ce este vorba. Am
proiecte multe, timp să am şi sănătate ca să
pot să le duc la bun sfîrşit.
D.S.: Vă mai rețin atenția cîteva momente.
Consideraţi că prin cărţile deja publicate aţi
atins apogeul carierei dvs. sau consideraţi că
împlinirea ca scriitor de literatură pentru copii
va fi cunoscută odată cu apariția viitoarelor
dvs. cărți?
P.C.: Dacă ar fi să judecam după Premiul
Uniunii Scriitorilor, cred că e un apogeu.
Din păcate, sînt foarte mulţi autori care nu se
bucură de un asemenea premiu, nu l-au luat,
unii nu îl vor lua, cu siguranţă, niciodată, dar
eu am aşa de multe de spus şi de scris încît
cu Premiul sau fără Premiul Uniunii sau fără
alt premiu eu îmi văd de treabă înainte. Eu
sînt un tip foarte tenace. Chiar dacă nu luam
acest premiu, mulţumesc lui Dumnezeu şi
juriului că l-am luat, îmi vedeam de treabă
în continuare. În fiecare zi scriu. Acum
lucrez la mai multe cărţi deodată. Spuneam,
o continuare a volumului cu Andersen, mai
am încă doua volume de basme nepublicate,
basme autentice. Lucrez la o carte de poezie.
Va fi un auxiliar didactic pentru copiii mai
mici, de clasele I-IV. Deci vom vedea. În
ceea ce privește apogeul, contează mai puţin.
Pentru mine, cea mai mare bucurie este să mă
întîlnesc cu copiii, să am bucuria răspunsului
pe care ei îl au, căldura, iubirea pe care ei o
au - asta este absolut suficient. Dacă vor fi
şi premii, cu atît mai bine. Dacă nu... Petre
Ispirescu în timpul vieţii abia vindea cărţile.
Am citit cu ocazia asta biografia lui. Se
plîngea că nu reuşeşte să vîndă din tirajul pe
care l-a scos şi iată cît este de iubit la ora
actuală în România. Nu contează decît puţin
recunoaşterile de moment, contează mai mult
ceea ce simt copiii şi preţuirea pe care ei o au.
D.S: Vă mulţumesc pentru acest interviu.
P.C.: Cu plăcere!
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pentru țările care au fost la poarta Orientului. Acestea au
fost mereu lovite de soartă şi cîmp de bătaie pentru marile
puteri şi s-ar putea să nu putem face nimic.
intervievată de gazetarii juniori:
D.S.: Vă mulțumesc!
Andreea CHIVU, Teodora CHIRILĂ, Ionuț
L.C.: Cu plăcere!
BOBOC, Anca MATEI, David ALEXANDRU,
D.S.: Colega mea, Diana Scărlătescu, intervine cu o
Dragoș STANCU, Diana SCĂRLĂTESCU
altă întrebare.
D.S.: Mulțumesc, Dragoș! De-a lungul anilor, omenirea
la Salonul de carte și muzică, Sinaia, august 2016
a avut parte de nenumărate forme de discriminare, însă
cele mai cunoscute ar fi rasismul, homofobia, prostituția,
diferențele religioase. După sute și sute de ani, acestea
Anca Matei: Bine ați venit la Salonul de carte şi muzică
continuă să constituie subiecte tabu, pe care dvs. le-ați
de la Sinaia şi vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne
introdus și în unele dintre cărțile dvs.. Considerați că acest
acorda cîteva momente din timpul dumneavoastră. O invit,
lucru se va schimba vreodată? Și dacă da, credeți ca această
mai întîi, la microfon, pe colega mea, Teodora Chirilă.
schimbare se va produce în viitorul apropiat?
T.C.: Mulțumesc! Doamnă Liliana Corobca, în operele
L.C.: Nu, și nici nu mă preocupă, adică nu gîndesc atît
dumneavoastră realitatea este prezentată în toate manifestările
de global că, vai de mine, aș vrea eu cu romanul meu să
concretului fără a fi ocolite adevărurile mai dure. Anumite
opresc prostituția, fapt imposibil. Mă ocup de anumite
subiecte pe care le-ați abordat sînt controversate. Ați avut
aspecte și încerc să atrag atenția asupra unor probleme
vreodată rețineri înainte de a publica o carte ce tratează
despre care, într-adevăr, nu se discută, și eu, în adîncul
o temă care poate fi considerată nepotrivită de anumiți
meu, sper să contribui cu ceva la îmbunătățirea situației, să
cititori mai reticenți?
trag un semnal de alarmă și atunci sper să asculte cineva.
Liliana Corobca: Mulțumesc pentru întrebare. În
Sper ca romanul meu să ajungă unde trebuie. Nu cred că
principiu, atunci cînd scrii o carte te gîndeşti foarte puțin
literatura în ziua de astăzi are o misiune, cum să zic, atît
la cititori, mai ales în faza inițială, dar, într-adevăr, am
de puternică. Sînt deja alte moduri, și literatura este tot mai
avut rețineri în fața multor teme pe care le-am abordat.
decorativă, simt asta eu, ca autor, din păcate. Nu aș putea
În cazul unor romane, de exemplu, credeam că nu o să
să schimb și nici nu mai sper să pot schimba, dar sper să
fiu în stare să ajung la capăt, în cazul altora mă gîndeam
trezesc ceva în oameni și ar fi ideal să se schimbe ceva. Și
că nu o să am succes la o anumită editură, adică nu o să
cred că asta este menirea mea. Oricine poate să facă mai
pot publica ce am terminat de scris, iar la alte subiecte,
mult acolo unde știe și acolo unde îi este rostul fiecăruia.
cum a fost de pildă traficul de femei, de ființe umane,
D.S.: Vă mulțumim! Pentru că ați fost atît de generoasă
consideram că este chiar periculos să le abordezi. De
în răspunsuri cu noi, astăzi, am dori să ne povestiți puțin
asemenea, sînt subiecte care, fiind foarte actuale şi unele
despre ceea ce ați simițit atunci cînd ați primit primul
chiar – aș putea să le numesc periculoase - abordîndu-le
dumneavoastră premiu pentru literatură?
poți întîmpina tot felul de greutăți şi să nu reuşeşti nici
L.C.: Nu am spus niciodată povestea asta și mă bucur că
să publici, nici să termini cartea cu bine. Au fost, desigur,
mă provoci în felul acesta. Primul meu premiu a fost pentru
și asemenea momente.
romanul Negrissimo, uite-l aici, a fost romanul meu de debut
T.C.: Vă mulțumesc! Și predau acum microfonul
și premiul a fost la secțiunea Debut. Eu eram la București,
colegului meu, Ionuț Boboc.
tocmai mă angajasem la Institutul Călinescu. Nu m-a anunțat
I.B.: Teodora, mulțumesc! M-ar interesa să aflu de la
nimeni că am luat vreun premiu, nu m-a invitat nimeni,
dvs. care a fost primul contact pe care l-ați avut cu exilul
și premiul a fost un sprijin, să zic așa, material. Premiul
românesc sau, mai bine-zis, cu literatura exilului românesc?
era de 250 de lei, ceea ce pe vremea de atunci era mai
L.C.: Tocmai am vorbit mai înainte despre Nicolae
puțin decît biletul de tren dus-întors, București-Chișinău,
Florescu şi, trebuie să spun, că primul meu contact legat
Chișinău-București. Oricum nu am știut, oricum nu m-a
de exil ține de întîlnirea mea cu Nicolae Florescu. Cu
invitat nimeni. La un moment dat, am ajuns pe la Chișinău,
ani în urmă, mi-am susținut un doctorat avînd ca temă
și mi s-a dat o diplomă și mi s-a spus că „știți, aveți și
romanul românesc interbelic şi, practic, nu aveam nimic
Literatura și studiile Lilianei COROBCA, vegheate de Mihail
ceva bani’’. Din păcate, a fost un premiu simbolic. Atunci
în comun cu exilul și cu literatura lui. Cînd am ajuns la
Sadoveanu, între realitate și mit și Vintilă Horia între „ieșirea
nu l-am apreciat foarte mult, pentru că eram cercetător cu
Institutul de Istorie și Teorie Literară ,,G.Călinescu” am
din a exista și intrarea în a fi” de Nicolae FLORESCU
jumătate de normă și mă gîndeam dacă tot iau un premiu
fost repartizată la departamentul Literatura exilului, și am
să mă ajute măcar să–mi cumpăr două-trei cărți. Pe urmă,
fost nevoită să mă familiarizez, aproape de la zero, cu un
nou domeniu, să citesc opera autorilor din exil, să înțeleg fenomenul în sine, și asta pentru au urmat alte premii, motiv de mîndrie, motiv de satisfacție, dar destul de abstract pentru că
că exilul nu înseamnă doar zece romane sau treizeci de cărți de poezie, este mai mult decît nu a existat și o mulțumire materială. Nu m-am dus să-l ridic. Mă simțeam bine doar așa că
atît. Este un fenomen politic, legat şi de alte aspecte care nu sînt aproape deloc literare. Cu „uite, am primit și eu un premiu’’, și nu am simțit ceva deosebit. Mai degrabă, am încercat
un îndrumător cum a fost Nicolae Florescu, care era un foarte bun specialist în tot ceea ce să nu las premiile astea să mă copleșească pentru că îți provoacă un somn din ăla pe lauri,
însemna exil, am încercat să explorez acest nou teritoriu. Mai tîrziu, chiar am ținut un curs la care este periculos. Mi se părea că, dacă iei prea multe premii sau dacă toată lumea te laudă
Universitatea din Ploieşti, de acolo de unde sînteți voi, pe această temă. Am predat literatura în jur, începi să fii înfumurată și sigură pe tine, iar eu căutam mereu argumente de tipul „Ce
mare brînză este că am luat acest premiu?!” sau ,,Ce dacă eu îmi doresc mai mult și pot
exilului vreo doi ani.
să fac mai mult; pot să scriu o carte mai bună!”Am încercat să depășesc toate acestea. Îmi
I.B.: Mulțumesc! O invit la microfon pe colega mea, Anca Matei.
A.M.: Stimată doamnă Liliana Corobca, avînd în vedere că ați scris mult despre perioada amintesc că atunci cînd am obținut un premiu, a cărui valoare era de 500 de lei, nu m-am dus
la ,,o bere” cu ai mei colegi, ci i-am cumpărat fratelui meu un telefon mobil, la care visa de
comunistă, credeți că tinerii de atunci erau mai însetați de cultură decît tinerii de astăzi?
L.C.: Nu, dar în perioada comunistă nu exista internet, în primul rînd, nu exista Google, multă vreme. Totul a fost simplu, lipsit de solemnitatea momentului, pe care întotdeauna l-am
nu exista Facebook şi literatura era aproape unica modalitate de a lua contact cu altă lume, minimalizat. În general, nu mă interesează premiile, pentru că, dacă intri în lumea scrisului și
altă civilizație şi alt sistem de învățare decît cel din şcoală, care era unul destul de dogmatic primești mai multe premii, ele te condiționează cumva. Eu nu vreau decît să scriu. E posibil
pentru că şcoala era mult ideologizată. Trebuia să înveți despre partidul comunist, trebuia ca pe la 70 de ani, cînd oamenii devin mai vanitoși, mai orgolioși, să-mi doresc să scriu un
să înveți numai o anumită istorie, nu puteai să alegi să citeşti ce vrei tu, și literatura oferea roman premiabil. Acum însă încerc să mă feresc de așa ceva.
D.S.: Vă mulțumim pentru deschiderea de care ați dat dovadă în această întîlnire, în
această alternativă. Deci, puteai să iei contact cu o lume fantastică și cu romane din alte
literaturi. Nu puteai să te informezi atît de repede cum se întîmplă astăzi. Cauți o informație, premieră, cu gazetarii juniori.
L.C.: Sînt foarte serioși acești jurnaliști juniori care m-au pus în situații foarte dificile.
cauți ceva pe internet şi imediat afli. Cărțile ofereau foarte mult şi, din acest motiv, poate să
pară că tinerii erau mai însetați de literatură. Cred că erau la fel, dar astăzi se citeşte mult Sper că sînt foarte mulțumiți de răspunsurile date, dar să știți că eu nu sînt omul ,,știe-tot”.
mai puțin şi cred că aceasta este mai rău, într-adevăr. Indiferent cum citeau tinerii în regimul Nu am răspuns la toate întrebările, dar mă bucur că sînt interesați. Mă bucur că întrebările
comunist, să citeşti o carte era cred că mai bine pentru ei decît să te joci pe Facebook sau sînt consistente și serioase. Să vă spun drept, nu m-am așteptat!
D.S.: Vă mulțumim pentru aceste complimente și sperăm să ne revedem la Colocviile
să alergi după pokemoni din ăștia cum se face astăzi.
Nicolae Florescu, de la Ploiești!
A.M.: În continuare, îi dau cuvîntul colegului meu, David Alexandru.
L.C.: Și eu mulțumesc. Cu mare drag! Succes!
D.A.: Conflictul între generații a existat dintotdeauna, însă pare că, în zilele noastre, a
atins noi cote, mai înalte decît în trecut. În prezent, tinerii doresc să obțină independența atît
culturală, cît şi socială, independență pe care consideră că o merită, în timp ce adulții tind
să descurajeze acest avînt al tinerilor fară să ezite. Care credeți că este viitorul relației dintre
părinți și copii, avînd în vedere aceste aspecte?
L.C.: Ceea ce îmi spui tu este părerea ta. Tu crezi asta și este foarte bine că ai o părere!
În ceea ce privește conflictul între generații întotdeauna avem impresia că el este la noi şi este
primul şi cel mai grav, dar cred că a fost același de-a lungul secolelor. Diferența, oarecum,
se manifestă în anumite aspecte, dar psihologic şi, în fondul adînc al lucrurilor, a fost la fel
dintotdeauna. Întotdeauna au existat nu doar probleme, ci şi soluții pentru probleme. Probabil
că acestea se vor rezolva aşa ca pînă acum. Conflictele rămîn mereu. Tinerilor o să li se
pară că cei mai în vîrstă şi, în special părinții, nu îi înțeleg, că ei sînt mai moderni, părinții
rămîn demodați undeva în urmă. Dincolo de acestea, consider că există o generație frumoasă,
capabilă să ducă totul mai departe, care are multe succese, depășind generația părinților şi de
care sîntem mîndri. Nu sînt pesimistă în privința aceasta.
D.A.: O invit acum, să vină alături de mine pe colega mea, Andreea Chivu.
A.C.: Mulțumesc! Iată întrebarea mea pentru dvs.: ce factori credeți că au ajutat la
proliferarea nenumăratelor vicii din ziua de astăzi?
L.C.: Vai de mine ce întrebare! Ce ai în vedere cînd spui viciu? Poți să îmi dai exemplu
de un singur viciu?
A.C.: Fumatul spre exemplu, ceea ce fac tinerii din ziua de astăzi… și multe altele.
L.C.: Cred că lucrurile sînt undeva mult mai adînc ascunse atunci cînd e vorba despre vicii.
Fumatul, de fapt, nu este un viciu pe care îl au doar tinerii de astăzi. L-au avut şi părinții, l-au
avut şi părinții părinților. Fumatul este de foarte mult timp. Nu-i mai puțin adevărat că s-au
accentuat anumite vicii în ultimul timp. Este vorba despre educație, este vorba despre modul
în care noi venim în întîmpinarea schimbărilor pentru că nu mai trăim acum o sută de ani, nu
mai trăim în timpurile din regimul comunist. Trebuie să ne adaptăm, trebuie să schimbăm şi
metodele de educație, trebuie să schimbăm şi modul de a interacționa cu cei tineri. Aşa cum
observăm, nici manualele nu mai sînt cum au fost cîndva, nici tinerii şi, atunci, se creează
un decalaj. Ar trebui să ne adaptăm, să fie şi părinții în pas cu noile tendințe ale vremii.
A.C.: Dacă ne mai îngăduiți, colegul meu, Dragoş Stancu, are și el o întrebare pentru dvs..
D.S.: Sîntem încîntați să vă descoperim nu numai ca om de litere, ci şi ca un vehement
cercetător în sfera politicului şi, mai ales, a zbuciumatei perioade comuniste. Astăzi, după
aproape 27 de ani de libertate, în ce direcție considerați că se îndreaptă societatea europeană,
avînd în vedere numeroasele şi tot mai desele atentate teroriste şi procesul de ieşire a Regatului
De la stînga la dreapta, rîndul de sus: Prof. dr. Daniela DAD (coordonator de proiect),
Unit din componența Uniunii Europene?
Anca MATEI, Teodora CHIRILĂ, dr. Liliana COROBCA (scriitor invitat), Andreea CHIVU,
L.C.: Nu sînt un vehement cercetător în domeniul politicului şi nici nu cred că o să ajung
Diana SCĂRLĂTESCU, Prof. dr. Ciprian DAD (Redactor-șef adjunct Jurnalul Literar);
vreodată. Eu m-am ocupat de aspecte legate de literatură şi am încercat să disociez literatura
rîndul de jos: Ionuț BOBOC, David ALEXANDRU, Dragoș STANCU
de politic. Îmi pui o întrebare, însă, foarte dură şi mai cred că anumite lucruri sînt controlate
,,de sus”, de anumite țări care sînt puternice şi care dau tonul şi, atunci, țările mici, peştii
mici sînt înghițiți de cei mari. Conflictele de care tu ai amintit şi problemele pe care le-ai
expus ne demonstrează că istoria, uneori, se repetă, şi nu în cel mai frumos sens pe care ni
l-am fi dorit. S-ar putea să ajungem de la conflicte mici la unele mult mai mari, s-ar putea
să nu le putem opri, s-ar putea să vorbim despre perioada în care voi ați copilărit ca despre
un nou interbelic şi despre o perioadă fericită de pace şi, apoi, să vină timpuri foarte grele
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Academia Română
la 150 de ani
de la făurirea sa
(urmare din pag. 1)

Transilvănenii August Treboniu Laurian
(în două rînduri) şi George Baritiu fuseseră
chiar preşedinţi ai Academiei, Cipariu,
Baritiu, Hasdeu, Victor Babeş, Ioan Bogdan,
Onciul – vicepreşedinţi, iar Laurian – primul
său secretar general. Revelator este cazul
gimnaziului şi liceului român din Braşov –
„Şcoalele Centrale Române”, viitorul liceu și
apoi colegiu național „Andrei Şaguna” – care
dăduseră Academiei Române pînă la Unire
cîteva nume de rezonanţă dintre profesorii
lor: un membru fondator, teologul şi istoricul
Gavril Munteanu, apoi istoricul şi clasicistul
Ioan Meşotă, scriitorul Virgil Oniţiu, poetul
şi folcloristul Andrei Bârseanu. Vor urma în
epoca interbelică și ulterior mulţi alţii.
În ciuda marilor dificultăţi legate de criza
de la finele Primului Război Mondial şi de
integrarea provinciilor istorice în Regatul
României, Academia Română începea în 1919
cea mai înfloritoare perioadă din istoria sa.
Ţara trecea prin momente unice: de la circa
137 000 de kmp ajunsese la circa 300 000
de kmp; cu alte cuvinte, nu provinciile se
uniseră cu România, ci România se alăturase
provinciilor. Era un preaplin de realizări
teritorial-demografice şi spirituale, existînd
riscul ca acest preaplin să se reverse. Se
auzeau voci, mai ales din partea unor state
din jur, frustrate de marile pierderi suferite,
care susţineau că România nu va fi capabilă
să administreze european şi să integreze
noile teritorii şi populaţii, că nu va putea
organiza temeinic imensul stat. Mai grav, se
spunea că, sub aspect intelectual şi cultural,
„provinciile mai avansate” din vest nu vor
putea fi tratate la nivelul cerut, că nu se
vor putea întreţine universităţi şi instituţii
academice româneşti, românii – supuși de
o istorie întreagă altora – neavînd capacităţi
şi abilităţi de acest gen. A fost exemplar
răspunsul clasei intelectuale româneşti în acest
sens, mai ales efortul Academiei Române,
care a trimis la Cluj, Cernăuţi, Timişoara
pe cei mai importanţi membri ai săi, pentru
organizarea vieţii academice româneşti din
aceste locuri. Universitatea din Cluj a fost
unul dintre exemplele cele mai strălucite de
organizare a vieţii ştiinţifice româneşti la cel
mai înalt nivel, cu eforturile conjugate ale
vîrfurilor vieţii intelectuale din întreaga ţară.
Dintre transilvănenii cei mai cunoscuţi care au
devenit membri titulari între cele două războaie
mondiale, îi menţionăm pe Silviu Dragomir
(1928), Lucian Blaga (1936), Nicolae Drăganu
(1939) şi Liviu Rebreanu (1939). Membri
corespondenţi au fost Romulus Cândea (1929),
George Giuglea (1936), Tiberiu Brediceanu
(1937) ori Sabin Manuilă (1938). Împreună
cu ceilalţi, primiţi anterior, ei au intrat în
concertul cel mare al naţiunii române, sporind
mereu latura sa erudită. Silviu Dragomir a
dus mai departe preocupările de slavistică
preluate de la un alt ardelean, Ioan Bogdan
şi a creat Centrul de Studii şi Cercetări
privitoare la Transilvania, cu periodicul său
„Revue de Transylvanie”. Romulus Cândea,
făuritorul Institutului de Istorie şi Limbă al

Universităţii din Cernăuţi, este şi întemeietorul
Muzeului Etnografic din Cluj şi al secţiei
sale în aer liber din Hoia. Nicolae Drăganu
a pus toponimia şi onomastica în legătură
cu studiul trecutului naţional, iar colegul său
George Giuglea a organizat un lectorat de
limbă spaniolă la Facultatea de Litere din
Cluj. Tiberiu Brediceanu s-a numărat printre
ctitorii Operei Române, Teatrului Naţional şi
Conservatorului din Cluj, iar Sabin Manuilă,
medic, demograf şi statistician, a organizat
Spitalul de Copii al Universităţii din Cluj şi
s-a afirmat ca unul dintre cei mai importanţi
demografi interbelici. Lucian Blaga a făcut la
Academie „elogiul satului românesc”, iar Liviu
Rebreanu a adus, sub aceeaşi cupolă, „laudă
ţăranului român”. Membrii transilvăneni
ai Academiei Române interbelice nu şi-au
dezminţit vocaţia de ctitori şi de organizatori,
pe de o parte şi nici calitatea de preţuitori ai
valorilor naţionale româneşti, ai unităţii şi
libertăţii naţionale, pe de alta.
Provinciile unite au adus de la început
în Academie ţara profundă, la început doar
virtuală în raport cu regulile artificiale ale unei
lumi aleatoriu sau strîmb alcătuite, foarte reală
pentru locuitorii săi. Iar Academia Română,
în ciuda rolului său de for cultural şi ştiinţific
suprem, de ateneu erudit – sau, poate, tocmai
de aceea – a simţit mereu România simplă,
aceea a ţăranilor. Cînd s-a format în 1866,
dar şi cînd şi-a sărbătorit jubileul în 19161919, Academia era elita intelectuală a unei
ţări de ţărani. De altminteri, aşa a fost în
mai toată istoria noastră, de aceea numele
dat tuturor locuitorilor ţării, adică numele de
ţăran, înseamnă în limba noastră şi agricultor,
sătean. A fost o vreme cînd toate ţările noastre
erau formate din săteni şi agricultori. Aşadar,
nu este o întîmplare, o coincidenţă sau un
capriciu de literat faptul că Rebreanu şi Blaga,
sub cupola înaltului for al Academiei, au
evocat şi invocat ţăranul şi satul ori că Iorga
a văzut esenţa istoriei Transilvaniei în satele
şi preoţii săi (vezi inspirata sa carte Sate și
preoți din Ardeal). Majoritatea membrilor
Academiei proveniţi din Transilvania (dar şi
din celelalte provincii reunite abia la 1918)
erau fii, nepoţi sau strănepoţi de ţărani sau
de preoţi-ţărani. Era cel mai frumos certificat
de nobilitate pe care l-au adus ţării celei mari
care se făcea sub ochii lor. Din ţărani, au ajuns
treptat, prin muncă stăruitoare – ştiau de la
Vergiliu că labor omnia vincit improbus – să
mînuiască cele mai subtile concepte filosofice
şi istorice, să vorbească mai multe limbi, să
inventeze mecanisme şi medicamente sau
să formuleze teoreme complicate. În epoca
interbelică, Academia Română a fost ca ţara
însăşi, a cărei chintesenţă era: a trăit cu
frenezie marea împlinire, fără complexe şi
fără reţineri, cu convingerea că „se potolise
furtuna” (cum spusese la Cluj, cu glas tunător,
Zaharia Bîrsan) şi că venise timpul „poemelor
luminii” (cum scrisese Blaga).
Academia Română de astăzi duce mai
departe aceste mesaje, cu gîndul la identitatea
și unitatea românească, pentru care s-a născut
instituția. Prin membrii săi de onoare de astăzi,
aparținînd vechilor provincii și regiuni locuite
de români și care nu (mai) fac parte în acest
moment din România, Academia noastră își
continuă menirea și își îndeplinește misiunea
apărării unității și identității românești. Această
identitate și unitatea adiacentă ei ne fac să fim
noi înșine, români, adică oameni între oameni,
europeni și cetățeni ai lumii globale pe care
o trăim și pe care vrem s-o perpetuăm cu
demnitate, alături de celelalte națiuni.

Acad. Ioan-Aurel POP

Academia Română la
150 de ani
Acad. Ionel-Valentin Vlad,
Președintele
Academiei Române

E.V. Dle. Președinte al României, Klaus Werner Johannis,
A.S.R. Principesa Margareta de România, Custode a Coroanei Române
A.S.R. Principe Radu de România
P.F. Părinte Daniel, Patriarh al B.O.R.,
E.V. Dle. Ion Iliescu, Președinte anterior al României
E.V. Dle. Emil Constantinescu, Președinte anterior al României
Onorate Dle. Călin Popescu Tăriceanu, Președintele Senatului României
E.V. Dle. Acad. Mugur Isărescu, Guvernator al Băncii Naţionale a României
IPS. Voastră Părinte Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit al Bisericii Romano-Catolice din
România
Onorați Miniștri ai Guvernului României,
Distins Prof. Günter Stock, Președinte al Academiei de Științe din Berlin și Președinte al
ALLEA,
Distins Acad. Thierry de Montbrial, reprezentant al Academiei de Științe Morale și Politice
din Franța, Președinte al Institutului Francez de Relaţii Internaţionale
Distinsa Dna. Prof. Catherine Brechignac, Secretar perpetuu al Academiei Franceze de Stiinţe
Distins Dle. Oivind Andersen, Președinte al Uniunii Academice Internaţionale
Distins Dle. Acad. Gh. Duca, Președinte al Academiei de Știinţe a Republicii Moldova
Distinși Doamnelor și Domnilor membri ai Academiei Române
Onorați oaspeți din Țară și din străinătate, Doamnelor și Domnilor invitaţi,
În Adunarea Generală Solemnă de astăzi, sărbătorim 150 de ani de la înființarea Societății
Literare Române, devenită apoi Academia Română, cel mai înalt for de cultură şi de ştiinţă
al României. În numele membrilor Academiei Române vă adresez un salut de bun venit
la sărbătorirea a 150 de ani de activitate. Sîntem deosebit de onoraţi de a avea la această
aniversare personalităţi de seamă din ţară şi de peste hotare, prieteni apropiaţi ai instituţiei
noastre şi ai României. Tuturor vă exprimăm cele mai calde mulţumiri.
În 1866, Societatea Literară Română cuprindea 21 de membri aleși din toate teritoriile
locuite de români (4 din Muntenia, 3 din Moldova, 3 din Transilvania, 3 din Basarabia, 2 din
Bucovina, 2 din Maramureș, 2 din Banat și 2 români din ținuturile sud-dunărene). La prima
întîlnire care a avut loc la București în 31 iulie/12 august 1867, Ioan Fălcoianu spunea: „limba
și religiunea străbunilor noștri ne vor apropia încă și mai mult în viitor... Trăiască Națiunea
Română”. Maramureșanul Iosif Hodoși - a răspuns că românii aveau „unitatea limbei... de la
Tisa pînă la Marea Neagră”.
Cel mai important rezultat al sesiunii din august 1867 a fost transformarea Societății
Literare în Societatea Academică Română (S.A.R.) și scrierea Statutelor ei, prima conducere
fiind formată din Ion Heliade Rădulescu, preşedinte, Timotei Cipariu, vicepreşedinte şi August
Treboniu Laurian, secretar. În acelaşi an, Principele Carol I (de Hohenzollern-Sigmaringen)
devine primul membru de onoare şi protector al Societăţii Academice.
În urma unor donaţii semnificative ale unor oameni înstăriţi din acele timpuri, s-au pus
bazele Bibliotecii academice.
Membrii S.A.R. au inițiat și consolidat legăturile cu specialiştii străini şi cu instituţiile
similare de peste hotare, care au adus modernitate şi sincronism european Societății Academice.
În 1869 au fost aleşi membri onorifici din străinătate: primul dintre ei - istoricul şi scriitorul
francez Edgar Quinet și apoi alți 29 de intelectuali europeni, mulţi dintre ei fiind susţinători
ai aspiraţiilor românilor.
Una dintre figurile marcante care au contribuit decisiv la dezvoltarea S.A.R. a fost cea a lui
George Baritiu, care a propus: ca membrii Societății să prezinte discursuri de recepţie; alegerea
siglei (sigiliului) Societăţii Academice Române (în 1867) – statuia zeiţei Minerva susținînd
spiritul tinerei Academii, a înțelepciunii prezente care se trage din vechea înțelepciune; publicarea
„Analelor” Academiei Române. În 24 martie 1893 a fost ales președinte al Academiei Române,
cel de-al 7-lea președinte al Academiei, cel dintîi președinte dintr-o provincie românească
aflată sub stăpînire străină și simultan președinte al Asociațiunii ASTRA.
La data de 29 martie 1879, Domnitorul Carol I emitea decretul prin care Societatea
Academică era transformată în Academia Română, un institut naţional care avea ca scop
dezvoltarea şi ocrotirea limbii şi istoriei naţionale, a literelor, a ştiinţelor şi a artelor frumoase
după modelul altor societăți savante europene cu tradiție (în special, al Academiilor Franceze
și al Academiei Regale de Științe din Berlin). Primul preşedinte al Academiei Române a fost
politicianul şi diplomatul Ion Ghica, personalitate marcantă a acelor vremuri (ales președinte
în numeroase mandate scurte ale S.A.R. și Academiei Române). Conform statutului din iunie
1879, Academia Română funcţiona neîntrerupt în timpul anului şi avea un număr fix de membri
(36), împărţiţi în 3 secţii: Secţiunea literară, Secţiunea istorică şi Secţiunea ştiinţifică. Acestora
li se adăugau membrii corespondenţi şi de onoare, fiecare dintre ei trebuind să fie „bărbaţi de
litere şi de ştiinţe care s-au distins prin operele şi activitatea lor în favoarea naţiunii române”.
Înființată pentru cultivarea limbii române, pentru studierea istoriei naționale, a științelor
și artelor, Academia Română a promovat continuu cultura națională în înțelesul ei cel mai
larg, unitatea națiunii române și sincronismul cu națiunile europene. Este emoționant ce scrie
Regele Carol I, președinte de onoare și protector al Academiei:
„Renumele Academiei noastre trebuie să aibă un răsunet departe peste hotarele ţării spre
a atrage în Capitala României bărbaţi însemnaţi, care să se încredinţeze că vechile Principate
Dunărene s-au transformat într-un centru de civilizaţie şi de propăşire şi au devenit un stat
puternic şi neatîrnat, stabilit pe temelii aşa de tari încît nicio zguduire nu-l mai poate zdruncina.”
Regele Carol I s-a dovedit, de-a lungul întregii sale domnii, prin toate actele sale, că a fost
un suveran român, strîns legat de țara în fruntea căreia se afla, pe care a știut să o cîrmuiască
cu înțelepciune, tact și multă diplomație.
Regele Carol I a acordat o mare atenție și sprijin Academiei Române. In 1884, Regele
a propus membrilor Academiei alcătuirea unui Dicționar al Limbii Române, pe care
Regele o considera „o adevărată podoabă a neamului românesc”. Început de Bogdan Petriceicu
Hasdeu, Dicționarul a fost încredințat apoi, pentru un număr mare de ani, eminentului filolog
Sextil Pușcariu și filologilor din jurul lui (între 1906-1944). Pînă în 1944, s-a ajuns la litera L.
În calitatea sa de protector și de președinte de onoare, Regele Carol I a avut o contribuție
importantă la mutarea, în 1898, a Academiei Române din Palatul Universității, în care
funcționase vreme de trei decenii, în casele Cesianu-Zaleski-Bellu din Calea Victoriei, unde
își desfășoară și astăzi activitatea.
Regele Carol I și-a înscris totodată numele printre cei mai de seamă donatori ai
Academiei Române. A sprijinit financiar alcătuirea Dicționarului Limbii Române, În 1893,
a susținut material apariția celor 6 volume ale sintezei lui A. D. Xenopol, Istoria românilor
în Dacia Traiană. Mai mult, a donat Bibliotecii Academiei numeroase documente istorice
importante.
Prețuirea acordată permanent Academiei Române și grija pentru bunul mers al
lucrărilor ei răzbat cel mai bine din Testamentul său, scris încă din 1899, prin
care dona Academiei o bună parte din averea sa personală pentru publicații. Păstrăm
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la loc de cinste crezul Regelui Carol I, pe care ni l-a lăsat moștenire (împreună cu
donația): „Totul pentru Țară, nimic pentru mine”.
Larga dezvoltare a ştiinţelor pe plan mondial a impus o intensificare a cercetărilor şi în
România. De-a lungul anilor, în Secţiunea ştiinţifică au fost aleşi oameni de ştiinţă de înalt
prestigiu, care au contribuit la dezvoltarea diferitelor ramuri ale ştiinţei. De numele unora
dintre membrii Academiei Române se leagă realizări de excepţie în domenii ştiinţifice: Victor
Babeş – autor al primului tratat de bacteriologie din lume “Bacteriile și rolul lor în anatomia
și histologia patologică a bolilor infecțioase”, Emil Racoviţă – fondatorul speologiei; Grigore
Antipa – reputatul savant care a excelat în ştiinţe naturale şi ihtiologie; Anghel Saligny, unul
dintre pionierii tehnicii mondiale în proiectarea şi construcţia podurilor cu structuri metalice
modulare; Ioan Cantacuzino – reputat medic şi microbiolog, fondator al şcolii româneşti
de imunologie şi patologie experimentală; Gheorghe Marinescu – pionier în neurologia
experimentală și în histochimia la nivelul celulelor neurale; Hermann Oberth – pionier al
zborurilor cosmice, al motoarelor-rachetă folosind combustibili lichizi, al rachetelor cu mai
multe trepte și al zborului omului în Cosmos (Menschen in Weltraum, carte fundamentală în
domeniu, tradusă în peste 10 limbi de circulaţie internaţională); Ștefan Odobleja – autor al
ciberneticii generalizate și al psihologiei consonantiste.
Izbucnirea Primului Război Mondial a condus la sprijinirea de către membrii Academiei a
eforturilor de susţinere a frontului şi a celor rămaşi în spatele acestuia, prin cedarea diurnelor
şi a drepturilor de autor pentru ajutorarea victimelor acestui razboi. În anii ocupaţiei militare a
Capitalei, Academia Română a fost atacată direct, ridicîndu-i-se, din colecţiile sale, peste 600
de volume de manuscrise din secolele XIV-XVII, revenite ulterior bibliotecii numai în urma
intervenţiilor repetate făcute către autorităţi, în primul rînd de Ioan Bianu, care răspundea direct
de inestimabilul tezaur al bibliotecii Academiei, dar și de Dimitrie Onciul și Titu Maiorescu.
Numeroși membri sau viitori membri ai Academiei s-au aflat pe front: Regele Ferdinand,
generalii Alexandru Averescu, Constantin Presan, Grigore Crăiniceanu, Henri-Mathias Berthelot;
alături de aceștia au luptat pe fronturile din Transilvania, Dobrogea și la Mărăști, Mărășești
și Oituz: Petre Andrei, Nicolae Bănescu, Gheorghe I. Brătianu, Horia Hulubei, Ion Jalea,
Perpesscius (Dumitru Panaitescu), Victor Slăvescu, George Topîrceanu s.a. În spitalele mobile
și în cele de boli contagioase s-au aflat: Constantin I. Angelescu, Ioan Cantacuzino, Daniel
Danielopolu, Nicolae Gh. Lupu, Francisc Rainer, Vasile Voiculescu. Artiști și scriitori membri
ori viitori membri ai Academiei și-au pus talentul și priceperea pentru susținerea frontului,
încurajarea celor răniți și a celor aflați în tranșee. Unii au susținut cauza românească în țară
și în străinătate: Ionel I. C. Bratianu, Nicolae Iorga, Ioan Ursu, Nicolae Titulescu, Elena
Văcărescu, Traian Vuia ș.a.
La 12 aprilie 1918, membrii Academiei Române salută cu entuziasm Unirea Basarabiei cu
România, la realizarea căreia au contribuit și unii viitori membri ai Academiei: Pan Halippa,
Ion Inculeț, Ștefan Ciobanu, Onisifor Ghibu, Paul Gore, apoi, în noiembrie, unirea Bucovinei,
la care a contribuit și Ion I.Nistor.
La Marea Adunare Națională de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918 au luat parte
mari personalități – membri sau viitori membri ai Academiei Române: Vasile Goldiș,
Iuliu Maniu, Iuliu Hossu, Miron Cristea, Valeriu Braniște, Lucian Blaga, Silviu Dragomir,
Alexandru Borza, Ion Lapedatu.
Făurirea în 1918 a Statului naţional unitar român a deschis o nouă perioadă şi în
istoria Academiei Române. Cu ocazia şedinţei solemne consacrate împlinirii a 50 de ani de
la înfiinţarea Academiei, care a avut loc imediat dupa terminarea Primului Razboi Mondial,
la 14 mai 1919, Regele Ferdinand I „Întregitorul de ţară” (în prezenţa Reginei Maria şi
a primului ministru Ion I. C. Brătianu, membri de onoare ai Academiei) spunea: „În lupta
sfîntă pentru unirea tuturor românilor, Academia Română şi-a avut partea ei importantă pe
terenul cultural”. Regele aducea şi un vibrant omagiu S.A.R. de la 1867 despre care spunea:
„bine încredinţată că numai pe baza unităţii de limbă şi de cultură se poate clădi trainic
viitorul unei naţiuni, a reunit în cercul restrîns al viitoarei Academii pe bărbaţii luminaţi din
toate ţinuturile româneşti... şi astfel România Mare de azi îşi găsea după o jumătate de secol
patria comună sub acoperişul tînărului aşezămînt”.
Unul dintre discursurile marcante a fost cel al lui Nicolae Iorga, care sublinia că: „Academia
noastră, întemeiată prin restrînse scopuri de ortografie, de dicţionar, de adunarea materialelor
istorice se preface într-un organ de rostire făţişă şi energie a credinţei în necesara unitate
naţională.”
Marele inginer şi preşedinte al Academiei Române, Anghel Saligny, spunea la rîndul său:
„Academia are menirea de a fi conducătorul priceput, farul luminător care să arate şi să
lumineze drumul bun de urmat şi căile rele de ferit”. În anii ce au urmat, s-au realizat lucrări
deosebite în diferitele discipline umaniste și ramuri ale ştiinţelor, rezultatele cercetătorilor
români fiind cunoscute şi apreciate de comunitatea ştiinţifică internaţională. Acestea au fost
prezentate în comunicările ţinute de ilustre personalităţi: Liviu Rebreanu, Lucian Blaga,
Tudor Vianu, Constantin-Rădulescu Motru, Dimitrie Gusti, Gheorghe Spacu și mulți alții, în
şedinţele publice ale Academiei Române şi au fost publicate în cele trei serii de Memorii ale
Academiei Române.
Odată cu dezvoltarea spectaculoasă a ştiinţelor, Academia Română s-a pregătit să primească
mai mulți reprezentanţi ai acestor discipline. În 1941, a început un amplu proiect de reorganizare
a instituţiei academice, care rămîne la cele 3 secțiuni, dar fiecare cuprinzînd 36 de membri și
o împărţire a secţiunilor în subsecţiuni, care au stabilit mai bine locul unor domenii precum
filosofia, sociologia, ştiinţele economice, financiare, statistice şi militare. Importanţa care
începea să se acorde tot mai mult ştiinţelor tehnice a condus, în 1945, la înfiinţarea, sub egida
Academiei Române, a Consiliului Naţional de Cercetări Stiinţifice. Acesta avea menirea de
a contribui la progresul ştiinţelor teoretice şi aplicate, prin coordonarea instituţiilor care se
ocupau cu problemele ştiinţei.
În anul 1937, se încheie construcția noii clădiri a Bibliotecii, după proiectul arhitectului
Duiliu Marcu, membru al Academiei, iar în 1933, cu ajutorul financiar al BNR, se inaugurează
clădirea Accademia di Romania de la Roma, construcție realizatã de arhitectul Petre Antonescu,
membru al A.R..
De-a lungul anilor, membrii Academiei Române au desfășurat o activitate pe cît de variată,
pe atît de bogată. Așa cum sublinia reputatul ei Președinte, Dimitrie Gusti, „Academia Română,
de la înființarea ei pînă astăzi, a considerat ca o datorie principală să îmbogățească și să
înalțe patrimoniul cultural al națiunii; așa a fost pînă acum, așa va fi și de acum înainte,
un mijloc superior și dezinteresat de îndrumare și progres în viața spirituală a neamului,
o păstrătoare a continuității și statorniciei muncii științifice și culturale productive”. Noile
condiții create după 1918 au contribuit la sporirea și la diversificarea relațiilor externe ale
Academiei Române. Ea a fost prețuită pe plan internațional și a devenit, în 1922, membră a
Uniunii Academice Internaționale.
Anii celui de-al Doilea Rãzboi Mondial au avut consecințe nefaste asupra destinului
Academiei Române. Greutățile prin care trecea întreaga țară s-au răsfrînt și asupra alocării
fondurilor către instituția academică. În plus, după război, Academia a suferit și consecințele
exproprierii proprietăților sale lăsate prin donații. În aceste condiții, transformarea Academiei
într-o instituție de stat a devenit un act final.
La 9 iunie 1948, printr-un decret al prezidiului, Academia Română devenea Academia
Republicii Populare Române, care avea ca scop promovarea stiinței și culturii în toate
domeniile, pentru ridicarea nivelului material și cultural al poporului. Prin măsuri represive,
din Academie au fost excluși 114 membri, ilustre personalități ale României printre care
Gheorghe Brătianu, Alexandru Lapedatu și Iuliu Maniu, membru de onoare al Academiei
Române. Nouă dintre aceștia au murit în temnițele comuniste; numele tuturor se află înscrise
pe placa memorială așezată în expoziția permanentă din Academia Română.
În 1948, s-au înființat filiale ale Academiei Române la Iași și la Cluj, cărora li s-au alăturat,
din 1955, baze de cercetări științifice la Timișoara și Tg. Mureș. Pînă în 1965, numărul secțiilor
a crescut de la 3 la 12, în special în domeniile științelor. O importantă măsură a acestei
perioade a fost alegerea de membri de onoare post-mortem a unor personalități precum Mihai
Eminescu, Ion Luca Caragiale, Ion Creangă, Aurel Vlaicu, Ștefan Luchian ș.a.. Totodată,
în această perioadă, s-a înființat Editura Academiei Române și Casa Oamenilor de Știință.
În anii 1960-70, în ciuda vicisitudinilor vremii, statul român a sprijinit cercetarea științifică,
astfel încît mari personalități ale României au continuat să ajungă la performanțe remarcabile
prin publicarea unor lucrări fundamentale: Istoria literaturii române, Flora României, Geografia
României sau Istoria României. Academicieni iluștri, printre care Elie Carafoli, pionier al
aerodinamicii, Horia Hulubei, expert în fizica atomicã și nucleară, Grigore Moisil, părintele

informaticii românești, Henri Coandă, pionier al aviației și inventator al motorului cu reacție
(așa cum este recunoscut la Muzeul „Air and Space”, Washington și în holul de onoare al
SupAero, Elancourt, Franța), George Emil Palade, laureat în 1974 al premiului Nobel pentru
fiziologie și medicină (în SUA), sînt doar cîteva nume care au reprezentat cu mîndrie România
la cel mai înalt nivel internațional.
În deceniul al 9-lea al secolului trecut, activitatea Academiei a avut de suferit sub multiple
aspecte, rolul Academiei fiind mult diminuat de autorități. Fondurile de la stat au devenit
din ce în ce mai reduse, astfel încît s-a ajuns la situația în care acestea scăzuseră sub limita
suportabilului.
Profunda transformare care a avut loc în societatea românească în urma Revoluţiei
din decembrie 1989 nu putea să nu influenţeze şi Academia Română. La 5 ianuarie 1990,
în urma lucrărilor competente și foarte bine organizate depuse de academicianul Mihai
Drăgănescu, un important pilon al renaşterii Academiei Române după anul 1990, noua putere
politică a ţării emite Decretul-Lege nr. 4, care se referea la organizarea şi funcţionarea supremului
for de cultură şi de ştiinţă al ţării ca instituţie autonomă, independentă în toate lucrările ei și
avînd o finanţare a cercetătii științifice și aparatului asociat cu aceasta de la bugetul de stat.
Întreg patrimoniul provenit din donaţii (naționalizat în 1948) se restituia Academiei.
Printre cele mai importante măsuri organizatorice, amintim că în 1991 numărul secţiilor
a fost sporit la 14, care sînt active şi în prezent. O altă măsură importantă a anilor ‘90 a
fost repunerea în drepturi a tuturor celor cărora li s-a retras această calitate în 1948, dar şi
alegerea unor membri post-mortem, printre care îi amintim pe Constantin Brîncuşi, Mircea
Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, Carol Davila, Nicolae Paulescu ș.a..
Astăzi, Academia Română are acoperire naţională prin 3 filiale la Iaşi, Cluj-Napoca şi
Timişoara şi printr-o reţea de 72 de institute şi centre de cercetare fundamentală repartizate
pe întreg teritoriul ţării, unele dintre acestea fiind institute de excelenţă europeană, cu
performanţe ştiinţifice deosebite.
Poziția Academiei Române de for suprem a fost consolidată, fără îndoială, de membrii
ei aleși de la înființare și pînă în prezent, în număr de 1703. A fost și rămîne „un izvor
pentru știință, pentru limba și istoria noastră națională”, după cum o numea Regele Carol I.
Prin prestigiul lor, aceste elite intelectuale, din toate domeniile științelor, literelor și artelor,
reprezentanți ai Casei Regale, ai vieții politice, ai armatei și bisericii, au adus venerabilei
și veneratei instituții o binemeritată recunoaștere în țară și în străinătate. Academia a ales și
membri de onoare cu mare reputație științifică și culturală din afara hotarelor României, între
care 46 laureați ai Premiului Nobel. Trei dintre aceștia s-au născut în România.
În 2011, la sărbătorirea a 145 de ani ai Academiei Române, a fost lansat Dicţionarul Tezaur
al Limbii Române, finalizat după aproape 130 de ani de reputatele institute de filologie din
București, Cluj și Iași. Totodată, în această perioadă a fost publicată „Istoria Românilor”, în
10 volume, lucrare fundamentală pentru unitatea naţională și corecta prezentare a românilor
în lume.
Academia Română continuă să fie o prezenţă activă în viaţa societăţii, luînd atitudine faţă
de unele probleme importante de interes național și internațional (interzicerea proiectelor de
exploatare a minereurilor cu cianuri de la Roşia Montana şi în alte locuri din ţară, problema
manualelor, a limbii române, a limbii latine, a istoriei şi geografiei în programele de învăţămînt,
siguranța alimentară, vînzarea terenurilor agricole, exploatarea barbară a pădurilor țării ş.a.).
Academia are printre membrii de onoare personalităţi precum Regele Mihai I, Sf. Părinte
Ioan Paul al II-lea Suveran Pontif, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al
Constantinopolului, violonistul Yehudi Menuhin, laureatul Premiului Nobel, fizicianul Stefan
Hell ș.a.. Totodată, Academia Română colaborează cu toate instituţiile importante din România
şi cu acelea din afara graniţelor.
Într-o lume care tinde să se globalizeze, o academie națională europeană, așa cum este
Academia Română, are astăzi o misiune urgentă și de mare responsabilitate: să medieze
corect între tendința integrării și identitatea națională. Regele Mihai I spunea: „Democrația și
libertățile nu sînt cîștigate pentru totdeauna. Nicio izbîndă nu este eternă. Omul își cîștigă în
fiecare zi dreptul de a avea un «mîine». Țara își redobîndește, cu fiecare generație, privilegiul
de a continua să existe. A avea legi bune este un lucru însemnat. A-i face pe oameni să le
respecte este încă mai valoros. Dar fundamental este ca oamenii să creadă în ele. România
prezentului nu a ajuns încă acolo. Bunul mers al instituțiilor Statului este condiția libertății
și statorniciei noastre. Instituțiile nu pot funcționa fără respectul legii, fără competență și
fără etică…”
Bucurîndu-se în continuare de aprecieri din partea autorităţilor statului, putem vedea cum,
la împlinirea a 150 de ani de cînd se află în serviciul naţiunii române, Academia Română
rămîne, aşa cum spunea marele Nicolae Iorga: „Academia de astăzi, ca și cea de ieri și cea
viitoare, privește, cu deplină încredere în virtuțile și în puterea de viață a neamului, viitorul”.
Rolul predominant al Academiei Române este, fără îndoială, acela de a apăra identitatea
noastră, adică valorile ei spirituale profunde, irepetabile, ținînd cont și de tendințele actuale
ale dezvoltării umanității. Iată de ce, în cadrul proiectelor de dezvoltare a României pe termen
lung (2015–2035), Academiei Române îi revine realizarea unuia dintre cele mai de seamă dintre
acestea: cel legat de cultura românească privită între național și universal, cu obiective bine
definite în domeniul educației și al învățămîntului, în atragerea spre cultură a populației țării,
în special a tinerei generații, în cultura electronică, în afirmarea contribuțiilor oamenilor de
știință și de cultură români la știința și cultura universală, la cursul larg al culturii umanității.
O importantă resursă umană a României se găsește în diaspora noastră (cca. 20% din populație,
aflată în Italia, Franța, Spania, Germania, SUA, Israel ș.a.). În activitățile noastre de acum și
în proiectele noastre pe termen mediu și lung, acordăm o mare atenție reîntoarcerii românilor
care muncesc sau studiază în străinătate, în diferite domenii. Recunoscînd corect meritele
lor, Academia Română le spune în plus: „Păstrați dragostea de Țară, credința strămoșească,
colaborați cu cei care au rămas acasă și cînd puteți, veniți să păstrăm România o Grădină a
Maicii Domnului, așa cum o definea Sf. Părinte Ioan Paul al II-lea”.
Academia Română a participat la elaborarea unei Strategii Naţionale a Cercetării Stiinţifice
și Inovării, corelată cu programul „Orizont 2020”, cu cerinţele Uniunii Europene și este
organizatoarea lucrarilor privind „Strategia României pentru următorii 20 de ani”
(Editura A.R., vol I și II, 2015).
La sărbătorirea a 150 de ani ai Academiei Române (A.R.), publicăm și alte cărți importante:
„Academia Română 1866–2016” (în limbile română și engleză, în varianta extinsă și scurtă),
Istoria Academiei Române 1866-2016, Dicționarul membrilor Academiei Române, Cercetarea
științifică fundamentală în Academia Română (în limbile română și engleză) ș.a..
Cu acest prilej festiv, putem remarca încă o dată atenția și marea considerație manifestată de
autoritățile României și de majoritatea românilor față de cel mai înalt for științific și cultural
al țării. La Sărbătoarea Naţională a României, 1 Decembrie 2015, Preşedintele Ţării, Klaus
W. Iohannis, a apreciat înalta misiune naţională a Academiei Române şi contribuţia ştiinţifică
şi culturală a membrilor săi la dezvoltarea țării noastre: „Academia Română reprezintă forul
cel mai înalt de consacrare ştiinţifică al României şi păstrătoarea unei îndelungate tradiţii
spirituale a poporului român. Este esenţial pentru identitatea noastră naţională să ne recunoaştem
valorile, pe acei oameni care au demonstrat o înaltă ţinută ştiinţifică pe tot parcursul vieţii
lor academice şi profesionale”.
Închei aceste reflecții cu un legat al Seniorului Corneliu Coposu, membru de onoare al
Academiei, pe care îl păstrez în memoria mea: „Numai efortul românesc dîrz și demn ne
poate mîntui neputințele”. Să-l păstrăm și să continuăm slujirea țării cu dîrzenie, demnitate și
cu patriotism luminat pentru a ajunge la locul pe care îl merităm în UE și în lume!
În final, am plăcuta misiune de a mulțumi tuturor participanților la această sărbătoare și
celor care au contribuit la organizarea acestui important eveniment.
Pentru Academia Română, la 150 de ani:
„La Mulţi Ani în serviciul ştiinţei şi al culturii,
pentru binele şi prosperitatea naţiunii noastre!”
VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

LA MAISON ROUMAINE
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La Maison Roumaine - Semnal editorial
„Oameni prin vremuri.
Bucovinenii în secolul XX”
de Ștefan UNGUREAN și Mircea IVĂNOIU

Pios omagiu ostașilor români
din Primul Război Mondial
Acum un secol, la 27 august 1916, România intra în Primul Război Mondial;
Regele Ferdinand ratifica decizia, din această zi, a Consiliului de Coroană care
aproba oficial tratatele semnate, în urmă cu 10 zile, cu Puterile Antantei. A doua
zi, primii soldați români cădeau pe frontul din Carpați, în Transilvania. Ne gîndim
la ei cu respect și admirație, aducîndu-le un pios omagiu. La sfîrșitul războiului,
doi ani și trei luni mai tîrziu, la 1 Decembrie 1918, se năștea România Mare, la
care românii visau de generații. Această împlinire a fost posibilă grație curajului
și sacrificiului sutelor de mii de soldați și ofițeri, simțului datoriei și înțelepciunii
Familiei Regale și a conducătorilor politici ai vremii, ajutorului frățesc al Franței,
cu precădere, al generalului Berthelot și, desigur, datorită conjuncturii, evoluțiilor
pe plan internațional, a ursitoarelor care au fost favorabile românilor.
Astăzi s-ar putea ca situația pe teritoriul României Mari să fi evoluat și se
apropie din ce în ce momentul în care eliminarea consecințelor sinistrului pact
Hitler – Stalin să devină în sfîrșit posibilă. Recentele funeralii ale Reginei Ana la
care au participat cei doi președinți, cel al României și cel al Republicii Moldova,
sînt de bun augur. Să visăm că reunificarea României cu Republica Moldova va
avea loc cu ocazia centenarului României Mari. Trebuie să credem în vise, puterea
lor este de netăgăduit.
Probabil că începînd de astăzi și pînă la 1 Decembrie 2018, numeroase
evenimente comemorative vor avea loc atît în România, cît și în străinătate. Să
sperăm că ele vor pune cu succes în evidență locul important pe care Primul
Război Mondial îl ocupă în istoria României, eliminînd unele tăceri și corectînd
mistificările comuniste; că rolul pe care Țara l-a avut în acest război să fie mai
bine cunoscut în străinătate, cu precădere în Franța; că va stimula cercetarea,
permițînd astfel o mai bună cunoaștere a acestei perioade și o punere a ei într-o
nouă lumină.
La Maison Roumaine s-a angajat deja pe această cale; 4 din cele 5 conferințe
pe care le-a organizat în primăvara acestui an au fost consacrate acestei tematici,
insistîndu-se pe legăturile care au unit Franța și România în timpul Primului
Război mondial; vom continua.

Alexandru HERLEA

La Maison Roumaine, despre
scandaloasele și inacceptabilele afirmații
ale ambasadorului american James Pettit
La Maison Roumaine a luat act cu stupefacție și indignare de afirmațiile făcute
de ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, James Pettit, în cadrul
interviului dat, la Chișinău, televiziunii publice, pe data de 28 august 2016 și
consideră că valul de indignare declanșat în Republica Moldova și în România
este pe deplin justificat.
Alegația Consider că este foarte important şi aceasta desigur este politica
noastră, cred că şi politica de aici, ca Moldova să rămînă un stat suveran şi
independent în interiorul unor graniţe sigure. Unirea cu România, de exemplu,
ca o cale de a intra în UE sau orice alt motiv, nu este o alegere practică şi nu
este o alegere care va face lucrurile mai bune aici, în Moldova. ... Moldova nu
este România, Moldova își are propria sa istorie şi propriile provocări în afara
faptului că diferitele ei puncte sînt profund inexacte și nu respectă nici realitatea
de astăzi și nici adevărul istoric, este gravă și prin faptul că apare ca fiind poziția
oficială a Statelor Unite. Ori poporul român, trăitor de o parte și de alta a Prutului,
a considerat întotdeauna și continuă să considere Statele Unite drept țara libertătii,
drept puterea care le poate asigura și lor libertatea. Faptul că a fost abandonat,
cu cinism, după cel de-al Doilea Razboi Mondial și lăsat sub criminala cizmă
sovietică, nu l-a îndepărtat de Statele Unite și de aceea declarația ambasadorului
american este atît de revoltătoare.
Alegațiile ambasadorului american sînt, de asemenea, surprinzătoare și de
neînțeles datorită faptului că Republica Moldova și-a dovedit în cei 25 de ani de
„independență” incapacitatea de a funcționa ca un stat civilizat, garant de valori și
că procentul cetățenilor Republicii Moldova care văd ca soluție pentru ieșire din
criza re-unirea cu România și transpunerea, astfel, în viață a eliminării consecințelor
sinistrului pact Hitler-Stalin din august 1939, este în accelerată creștere.
De aceea, scrisoarea deschisă - adresată Secretarului de Stat al Statelor Unite,
John Kerry, cu privire la declarațiile ambasadorului J. Pettit, de catre Platforma
Unionistă Acțiunea 2012 - este justificată, cum la fel de justificate sînt atît
petiția on line care cere retragerea ambasadorului J. Pettit de la Chișinău, cît și
manifestațiile de stradă desfașurate în Republica Moldova și în România.
Luările de poziție și declarațiile recente ale unor personalități și instituții publice
trebuie și ele salutate. Să amintesc numai precizarea facută de către Președintele
Republicii Moldova, Nicolae Timofte, în discursul de la Academia de Științe din
Chișinău, cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Române (31 august 2016): sînt de
origine română, așa cum au fost parinții, buneii mei și toti cei care trăiesc pe
acest pămînt, sau declarația Consiliului Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova,
în care se afirmă că: (acest organism n.n.) se vede nevoit să ia atitudine față de
declarațiile sfidătoare de adevăr și vădit nediplomatice ale ambasadorului SUA
în Republica Moldova, James D. Pettit, făcute la un post public de televiziune cu
acoperire națională, declarații ce ating tocmai „sfînta sfintelor”, adică valorile
identității naționale românești, unitatea de limbă, istorie și cultură, care au stat
la temelia Mișcării de eliberare națională, începute și consolidate în anii ‘80 ai
sec. XX tocmai în jurul Uniunii Scriitorilor din Moldova.
Cum în tot răul este și un bine, trebuie luat în considerare și faptul că nefericitul
interviu televizat al ambasadorului J. Pettit nu a făcut decît să sublinieze că
românii de pe ambele maluri ale Prutului doresc re-unirea Republicii Moldova cu
România și că un număr din ce în ce mai mare dintre ei înțeleg să afirme acest
scop și să se angajeze pentru atingerea sa. Pînă la urmă, acest interviu a avut un
efect exact contrar celui, în aparență, scontat de James Pettit.

Alexandru HERLEA

,,Izgonirea din rai”
reflectată de oglinda
istoriei orale
Venim dintr-o istorie plină de goluri,
paradoxal, tocmai în ultima ei parte, cînd
sursele scrise şi imagistice ar trebui să fie
mai numeroase şi mai bine păstrate. Motivele
acestei stări de fapt nu vor fi discutate acum.
Subscriem însă ideii că această istorie se
răsfrînge asupra lumii româneşti actuale, o
lipseşte de convingere şi o trimite în derizoriu,
îi pierde din semnificaţiile cele mai profunde
şi din valenţele regenerative.
O cale de acoperire a acestor goluri ar putea
fi istoria orală în cea mai pură şi directă formă,
ca o consecinţă a libertăţii de exprimare.
Editorii au decis să intervină în acest
volum cu o prefaţă şi o postfaţă. Din motive
de logică a construcţiei, prefaţa conţine idei
privind istoria demersului nostru şi cîteva
aspecte de management operaţional, rezultate
din derularea proiectului. Comentariile ceva
mai specializate, sociologice, vor intra în
compunerea postfeţei şi aparţin lui Ştefan
Ungurean.
Semnificaţia domeniului. Istoria orală
reprezintă un demers relativ recent în cadrul
ştiinţelor sociale din spaţiul românesc. Ea
aparţine domeniului cercetării calitative în
istorie şi sociologie. Dincolo de aspectele
legate de cunoaştere, istoria orală aduce în
discuţie o chestiune morală, anume rolul
persoanei ca actor al istoriei şi ca martor al ei.
În felul acesta, istoria orală reprezintă o
formă de ajustare şi echilibrare a cunoaşterii
tradiţionale, care porneşte de la aspecte
materiale (documente, analize statistice)
şi care, nu de puţine ori, în formalismul
lor, au devenit impregnate, aşa cum s-a
întîmplat în regimul comunist, cu un puternic
conţinut ideologic. Ori, istoria orală vine să
repoziţioneze importanţa omului concret în
raport cu un sistem social şi cu o anumită
guvernare.
Istoricul ideii. Acest proiect succede
unui partenariat de cercetare ştiinţifică în
domeniul istoriei orale între Indiana University,
Bloomington, Indiana (USA) şi Universitatea
,,Transilvania” din Braşov (Facultatea de
Sociologie şi Comunicare), partenariat facilitat
şi sprijinit de Fundaţia ASPERA ProEdu
Braşov. Partenariatul s-a derulat între 20012003, în două etape.
Prima etapă, orientată spre realizarea
unei cercetări în comunitatea braşoveană, a
inclus, în paralel cu o serie de interviuri, şi
organizarea unui seminar în cadrul căruia
au conferenţiat Maria Bucur-Deckard de
la Universitatea din Bloomington, Indiana
(USA), Smaranda Vultur de la Universitatea
de Vest, Timişoara, Jill Massino, doctorandă,
(Indiana University) plus o grupă de peste
10 studenţi sociologi şi cîţiva tineri invitaţi
din ţară, Stejărel Olaru şi Carmen HuluţăMihalache (cercetător la Muzeul Ţăranului
Român, Bucureşti), la care s-au adăugat şi
universitarii braşoveni implicaţi în proiect.
Această etapă s-a finalizat cu un volum de
interviuri de istorie orală: Vieţi paralele în
secolul XX. Istorie recentă în Ţara Bîrsei,
editori Ştefan Ungurean şi Florentina Scîrneci,
Braşov, 2004, important prin conţinut şi bogat
în semnificaţii locale, fiind prima lucrare
realizată de studenţii şi universitarii braşoveni
în acest domeniu.
Cea de-a doua etapă a partenariatului s-a
focalizat pe domeniul cărţii (producţia de carte,
mecanismele de cenzură, tipărire, distribuţie),
folosind aceeaşi echipă de cercetători americani
şi români. Acest demers a urmărit să obţină
o descriere a modului în care un simbol al
Iluminismului, care este cartea, a ,,funcţionat”
într-o societate totalitară. Proiectul este încă
în fază de editare, tehnoredactare.
Fundaţia ASPERA ProEdu Braşov a
continuat să sprijine partenariatul transoceanic
şi a iniţiat o cercetare distinctă de istorie
orală legată de Bucovina şi bucovineni, în
intenţia de a tezauriza experienţele de viaţă şi
informaţiile deţinute de persoanele care, deja
la acea vreme, erau foarte în vîrstă. Primele
interviuri datează din 2003-2004, deci au trecut
mai mult de zece ani de la demararea acţiunii.
În acest moment, unii dintre cei intervievaţi
nu mai sînt în viaţă, fapt care ne-a împiedicat
să revenim pentru a obţine răspunsuri la
întrebări ivite pe parcurs. Iniţial, cea mai mare
parte a subiecţilor erau bucovineni refugiaţi,
stabiliţi în Braşov şi împrejurimi, ulterior aria
teritorială s-a lărgit, completînd lista cu relatări
ale unor bucovineni stabiliţi în Bucureşti,

Constanţa, zona Suceava-Rădăuţi, Oradea.
De-a lungul anilor, Fundaţia a susţinut
toate proiectele din acest domeniu, material
şi logistic, pe toată durata lor, începînd cu
organizarea seminariilor de istorie orală
din 2001-2003, acordînd burse de studiu
(de sejur la Braşov) cercetătorilor din alte
localităţi (Bucureşti), achiziţionînd materialul
audio necesar şi aparatura de înregistrare,
subvenţionînd tirajele cărţilor tipărite şi altele.
Fundaţia ASPERA ProEdu dedică de mai
mult timp o parte din resursele şi energia
membrilor ei istoriei orale româneşti, educaţiei
în istoria contemporană în general, în primul
rînd prin concepţia şi întreţinerea portalului
www.memoria.ro , ajuns deja la a treia ediţie,
şi a site-ului www.aviatori.ro (cu un specific
de istorie a aviaţiei române).
În general, am urmărit să provocăm
mărturisiri legate de evenimente anterioare lui
1940, dar, în unele cazuri, am fost interesaţi
şi de modul în care se reflectă în ochii celor
chestionaţi lumea de astăzi. Ne aşteptam
să existe diferenţe inerente percepţiei de
generaţie, sisteme educaţionale şi sociale net
diferite, care au acţionat în decursul celor
50-60 de ani investigaţi, dar am găsit reflexii
critice pertinente, chiar ireconciliabile cu
viaţa românească a ultimei jumătăţi de secol.
Reflectarea făcută lumii româneşti, în general,
denotă spirite vii, care au despărţit binele de
rău prin criterii care probabil nu mai aparţin
contemporaneităţii.
Mai mult, ideea de start a fost aceea de
a pregăti două pachete de interviuri paralele,
unul pentru refugiaţii bucovineni şi altul pentru
refugiaţii basarabeni, dar puterile şi rezervele
de timp ale echipei au fost insuficiente pentru
a dezvolta proiectul şi pe direcţia Basarabiei.
Cu trecerea timpului, a face acelaşi lucru şi
pentru refugiaţii basarabeni a devenit prea
tîrziu. În schimb, numărul de pagini transcrise
după înregistrările bucovinenilor a impus
împărţirea în două volume, pentru a fi mai
uşor de manipulat şi parcurs.
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Probleme ale managementului cercetării de istorie orală.
Ne oprim asupra acestor aspecte şi pentru
a veni în ajutorul acelora care doresc să
iniţieze cercetări de istorie orală. Încă de
la începutul colaborării, echipa universitară
americană a făcut un instructaj cu privire
la normele şi procedurile privind cercetarea
în domeniul ştiinţelor social-umane, norme
inspirate din legislaţia americană şi care sînt
foarte severe în chestiuni legate de proprietatea
intelectuală, respectul acordat persoanei,
obţinerea consimţămîntului cu privire la
intervievare şi la publicarea interviurilor,
a fotografiilor şi a documentelor furnizate
de respondenţi, astfel că aceste interviuri
se încadrează strict în cerinţele impuse în
domeniu.
Al doilea tip de probleme care apar în
cadrul cercetării de istorie orală intervin în faza
transcrierii, cînd, pentru a respecta pronunţia şi
farmecul limbii locale, echivalentul formulării
scrise este găsit cu dificultate. Pentru cititorii
foarte exigenţi, trebuie să recunoaştem că în
texte se găsesc aparente erori de conjugare,
forme verbale improprii sau inversiuni de
vocale, etc., care ar putea fi considerate abateri
de la norma lingvistică oficială (literară), dar
care reprezintă detalii specifice exprimării
orale, stilului personal, graiului regional. Toate
au fost tolerate pentru a-l apropia pe cititor de
înregistrarea sonoră şi pentru a putea constitui
o posibilă bază de cercetare lingvistică. Nu
ar fi lipsită de interes ideea ca volumele
să fie însoţite şi de un CD cu înregistrările
audio (format MP3), ceea ce ar da un plus de
autenticitate şi credibilitate, perfect adecvată
la ceea ce se numeşte un audio-book.
O problemă care apare în acest tip de
investigaţie sociologică este legată de un
aspect tehnic. Înregistrarea pe bandă îngustă
(casetă) nu a fost întotdeauna suficient corectă,
fie ca urmare a volumului nepotrivit, fie a
alternanţei în intensitate a vocilor sau a vitezei
relatării, şi, în destul de multe situaţii, am fost
nevoiţi să ne recunoaştem învinşi, întrerupînd
transcrierea cu menţiunea [neinteligibil]. Cu
alte cuvinte, coordonatorii unei asemenea
cercetări trebuie să ia în seamă că în proiecte
de acest tip sînt inerente defecţiunile tehnice şi
riscul unor pierderi ireversibile, căci una este
să nu găseşti respondentul adecvat în cadrul
unei cercetări bazate pe eşantion şi alta este
să ai o nerealizare în acest domeniu, în care
respondentul nu poate fi înlocuit.
În ultimii 10-15 ani tehnicile de înregistrareredare precum şi intervenţia calculatorului
au evoluat spectaculos, ceea ce a impus
modificarea tehnologiei (transcrierea de
pe CD, folosirea unui software dedicat
transcrierii), schimbarea suportului fizic şi a
formatului audio.
Celor care doresc să realizeze cercetări
în domeniul istoriei orale le recomandăm să
acorde un timp semnificativ operaţiunii de
pregătire a textelor pentru publicare, care
solicită un volum de muncă greu previzibil,
ce cuprinde: verificarea ortografică, verificare
toponimică (dar şi nume proprii de orice
fel), de îndepărtare a ambiguităţilor, de
reascultare repetată a benzilor şi a CD-urilor
pentru a clarifica şi stabili definitiv cuvinte şi
sensuri care au scăpat la transcriere, găsirea
afirmaţiilor celor mai concludente pentru
interviu şi care ar putea avea o valoare
emblematică pentru respectivul text etc..
Pornind într-o astfel de întreprindere, nu
îi sfătuim pe cei care realizează asemenea
discuţii înregistrate să trimită interviurile
imprimate spre corectură respondenţilor. În
aceste condiţii, interviul va suferi modificări
pe text care îl va face greu de recunoscut şi
îşi pierde „oralitatea” şi spontaneitatea. În plus,
se lungeşte perioada de redactare şi suferă
în general autenticitatea relatării. În măsura
în care se simte nevoia unor precizări, ele
trebuiesc obţinute punctual, ad-hoc, în timpul
sau, cel tîrziu, la sfîrşitul interviului.
O situaţie aparte, e drept, mai rară, o
constituie prezenţa jurnalelor (paginilor
scrise) pe care respondenţii le pun la
îndemîna cercetătorului. Refuzul de a le lua
în considerare îl poate afecta pe cel în cauză,
ori unul din principiile cercetărilor de acest
fel este să nu produci suferinţă (morală)
subiectului. Ca atare, sugerăm ca asemenea
texte să fie reţinute şi consultate, însă ele nu
pot înlocui realizarea discuţiei înregistrate
propriu-zise.
Elemente de pedagogie socială.
Considerăm că participarea studenţilor la
acest proiect a fost extrem de utilă. E vorba
în primul rînd de cîştigarea unui plus de
cunoştinţe istorice şi sociale.
În al doilea rînd, prin interviuri de istorie
orală, au avut acces la lumi care altfel nu sînt
accesibile în mod obişnuit, iar studentul cîştigă
inestimabilă experienţă de viaţă. Totodată, se
remarcă dezvoltarea capacităţilor empatice
în relaţiile cu oamenii în vîrstă, premisă a
constituirii solidarităţii intergeneraţionale. E
vorba apoi de sensibilizarea noilor generaţii,

redeşteptarea unui simţ moral latent sau
amorţit, pentru a privi cu înţelegere şi
compasiune trecutul apropiat, viaţa plină
de privaţiuni greu imaginabile astăzi a
înaintaşilor, unii chiar din propriile familii,
pentru a remarca unicitatea unor caractere şi
a reconsidera setul de valori morale cu care
a crescut o lume agresată de violenţe sociale
şi istorice mutilante.
Un al treilea aspect de pedagogie socială
care trebuie reţinut este legat de punerea
în valoare a vieţii omului, realizarea unei
îndelung aşteptate reparaţii morale pe care,
implicit, un asemenea demers îl realizează
parţial. Subiecţii acestei cercetări primesc,
prin mărturisirile lor, recunoaşterea dreptului
la fiinţă, în temeiul înţelepciunii greceşti care
susţine că nu ai dreptul la fiinţă dacă nu intri
în memoria celuilalt.
Afinităţi subiective. Dintru început trebuie
să recunosc că sînt legat sentimental de acest
proiect. Provin dintr-o familie de refugiaţi
basarabeni, mama fiind născută la Bălţi şi
trăind pînă în momentul refugiului din 1944
(la 23 de ani) acolo şi la Chişinău. În plus, eu
am trăit la Lugoj foarte aproape de comunitatea
refugiaţilor basarabeni şi bucovineni din oraş,
am cunoscut o bună parte dintre ei, şi am
rămas cu o sensibilitate specială pentru aceşti
oameni. Ca să formulez mai direct şi mai exact,
de cînd am devenit adult, ceva din injustiţia
destinului lor şi din drama lor contemporană
mă revoltă şi mă implică.
Cîte ceva despre cine constituia acest grup
la Lugoj şi scurte informaţii asupra lor veţi
găsi într-un capitol al cărţii1 cercetătorilor
timişoreni Smaranda Vultur şi Adrian Onica,
lucrare care precede această carte.
O calitate a povestirilor de istorie orală
spuse de bucovineni este înglobată în virtuţile
educative, de educaţie morală, echivalente
basmului popular. Atît textele biblice cît
şi cele ale creaţiei populare au făcut şi fac
educaţie prin parabole, prin povestiri cu tîlc,
în general prin istorii fără concluzii explicite,
tocmai pentru a provoca raţiunea individuală,
pentru a construi (nu a transmite) sentimentul
binelui şi al răului, al milei şi al solidarităţii,
al dreptăţii şi compasiunii, al încrederii şi
tenacităţii, în general tot ce conturează esenţial
umanitatea din noi.
Pînă la urmă, după ascultarea zecilor de
ore de înregistrare, ideea obiectivităţii cu
orice preţ este puternic subminată. Lucrarea
este evident o relatare şi o scriere subiectivă
atunci cînd citeşti unul sau altul dintre
texte. Şansa la obiectivitate a cărţii rezidă în
lectura integrală a ei. Potenţată de talentul
povestitorilor, subiectivitatea transmite
umanitate şi autenticitate relatării, transmite
o substanţă care asigură liantul social al
comunităţii în cauză, transmite o credibilitate
cuceritoare, care este consonantă cu cercetarea
istorică recentă.
Bucovinenii refugiaţi trăiesc cu ţara tinereţii
lor în suflet, unii chiar fac din asta o obsesie
dureroasă şi atotcuprinzătoare. Remarcabil este
că, în spiritul intelectual al locului de baştină,
în cîteva cazuri, ei au continuat lupta pentru
lumină şi adevăr, dedicînd o bună parte din
energia şi timpul ultimilor ani unor lucrări
asupra celor mai controversate momente din
istoria Bucovinei (Vasile Ilica, Ioan Gherman,
Radu Grigorovici, Dimitrie Vatamaniuc,...).
Pentru toţi, fără excepţie, amintirea
copilăriei, tinereţii, şcolii, a localităţilor natale,
a naturii locului, a familiilor numeroase,
crescute în spiritul cinstei, muncii fără
preget, credinţei în dreptate şi Dumnezeu,
este imaginea paradisului pierdut. În sufletul
fiecăruia Bucovina părăsită este o icoană de
neatins şi izvor de energie morală pentru
întreaga viaţă.
După ascultarea atîtor voci, fără îndoială,
descoperim că bucovinenii sînt povestitori
înnăscuţi, au un talent al naraţiunii uluitor,
spontan, natural, independent de nivelul
sau calitatea studiilor urmate. Educaţi din
copilărie prin poveste, stăpînesc darul de a
povesti atractiv şi convingător, îşi amintesc
cu duioşie de această lume cosmopolită, pe
care, fără presiunea istorică şi politică, n-ar
fi părăsit-o niciodată. Sper să ne ajute şi pe
noi acest dar al parabolei, în care ideea este
subliminală, dar fără echivoc.
Citită într-o anume perspectivă, cartea
devine un manual de supravieţuire. Un
manual al suferinţei depăşite, dar nu neapărat
vindecate, un dicţionar de personaje care ne
învaţă ce înseamnă smulgerea din rădăcini şi
efectul distorsionant asupra fibrei genetice. În
plus, aceşti oameni, deşi ajunşi în România, au
trăit cu pumnul în gură şi cu un nod în gît alte
cîteva zeci de ani. Îi simţi cum vorbesc, cu o
speranţă ascunsă, cu un fel de uşurare, un pic
precipitat, lăsînd la fiecare frază impresia că
inspiră o gură de nădejde. De fapt, depunem
1. Basarabeni şi bucovineni în Banat. Povestiri
de viaţă, editori Smaranda Vultur şi Adrian Onică,
Editura Brumar, Timişoara, 2011, ediţia a II-a
revăzută şi adăugită, cu studiu introductiv scris de
Igor Caşu.

această mărturie în numele lor, perpetuîndu-le
memoria şi speranţa.
Reunirea acestor mărturii descrie sufletul
Bucovinei profunde, aşa cum nu-l vom mai
cunoaşte niciodată.
Recunoştinţă. În primul rînd, dorim să
ne afirmăm gratitudinea faţă de bucovinenii
care au avut amabilitatea să răspundă cu
generozitate şi interes demersului nostru.
Mulţumim acelei generaţii de studenţi ai
Facultăţii de Sociologie şi Comunicare a
Universităţii „Transilvania” din Braşov,
din prima jumătate a anilor 2000, pentru
ataşamentul lor necondiţionat la acest proiect.
Mulţumiri directe adresăm doamnei Lidia
Bradley-Gheorghiu, preşedinte fondator al
Fundaţiei ASPERA ProEdu Braşov, pentru
implicare în derularea partenariatului românoamerican în domeniul cercetării ştiinţifice în
istoria orală şi în toate etapele acestui proiect.
Nu pot încheia aceste rînduri fără a exprima
recunoştinţa faţă de soţia mea, care, cîştigată
de frumuseţea acestor istorii, de vocile celor
intervievaţi, a aderat spontan cu timp şi
cu toată energia disponibilă la transcrierea
interviurilor, corectarea textelor şi aducerea
lor la o formă inteligibilă şi cursivă.
Braşov, iulie 2015

Mircea IVĂNOIU

Bucovina - spiritul
occidental în
spaţiul românesc; o
perspectivă sociologică1
În memoria părinţilor mei
Preambul. Cele patruzeci şi unu de
interviuri cuprind momente istorice distincte.
Un prim moment este acela al vieţii în
Bucovina în perioada interbelică pînă la
ultimatumul sovietic. Al doilea, cel al traumei,
cuprinde evenimentele derulate din momentul
intrării trupelor sovietice şi se întinde pînă la
acordurile de pace postbelice ce consfinţesc
împărţirea Bucovinei în două părţi. Ultimul
moment, al „spaimei”, adică al vieţii de
după 1945, cînd statutul de „refugiat” pe
care bucovinenii l-au avut în România este
înlocuit cu acela de „fugar”, de unde şi teama
că ar putea fi trimişi înapoi, în Bucovina
sovietică. Textul de faţă conţine o interpretare
a informaţiilor ce au legătură doar cu primul
moment, decupîndu-se din interviuri doar
acele elemente ce descriu modul în care se
desfăşura viaţa în Bucovina după 1918.
Consideraţii generale. Dacă citim cartea
de istorie, Bucovina apare ca fiind una dintre
provinciile istorice ale României. Criteriile ce
definesc noţiunea de „provincie istorică” se
referă la un teritoriu bine delimitat geografic,
gestionat de o structură administrativă
autonomă, cartografiat pe harta Europei şi
populat de o comunitate care are, dincolo de
compoziţia sa etnică, o mentalitate distinctă.
Atribuirea acestui statut Bucovinei ţine de
un fapt istoric, anume intrarea teritoriului în
cauză în componenţa Imperiului Habsburgic.
Cu alte cuvinte, dacă acest fapt istoric nu
s-ar fi întîmplat, nu am fi putut vorbi nici de
Bucovina şi nici despre bucovineni. În termenii
lui Ion Conea, Bucovina îndeplineşte condiţiile
„ţară” (1) avînd „duh propriu”. Nu întîmplător
ea mai apare sub expresia „Ţara de Sus”.
Complementar acestei viziuni, Anton
Golopenţia, sociolog şi geopolitician în
cadrul Şcolii Sociologice de la Bucureşti,
include în criteriile ce definesc provinciile o
stare culturală care, pentru mediul rural, ar
cuprinde igiena, alimentaţia, gradul de
productivitate a muncii, capacitatea de
a-şi valorifica produsele, de a-şi însuşi
perfecţionările tehnice(2). Fenomenul de
modernizare presupune că spiritualitatea
locală e înlocuită cu cultura comună a
naţiunii întregi: tehnicile ei empirice de
lucru, de vindecare, de trai, sînt înlocuite
prin cunoştinţe de agricultură raţională şi
zootehnie, de medicină, de igienă (3). Aceste
atribute se regăsesc în cazul Bucovinei aflată
sub guvernarea austriacă. Vorbim, în acest caz,
1. Autorul mulțumeşte domnului Ionuţ Butoi
(Bucureşti),
doamnei
Sanda
Golopenţia
(Providence, Rhode Island), doamnei Zoe Petre
(Bucureşti), domnului Eduard Prediger (Brașov),
domnului Dumitru Sandu (Bucureşti) şi domnului
Mihai Varga (Berlin) pentru sursele bibliografice
puse la dispoziţie, pentru sugestiile şi criticile
aduse acestui text.

de două rupturi, prima, în raport cu Moldova şi
cu locuitorii ei, iar a doua ruptură, cea produsă
prin modernitate. Bucovina este rezultatul unei
modernizări prin ruptură.
Plecînd de la recensămîntul din 1930, Anton
Golopenţia descrie Bucovina drept „centru al
ştiinţei de carte” care, împreună cu Ardealul,
întrece Muntenia şi Moldova la acest capitol.
Pentru cercetătorii Şcolii Sociologice de la
Bucureşti nu exista nici o îndoială cu privire
la existenţa unui „duh propriu” în ceea ce
priveşte „ţările” şi a capacităţilor lor diferite
în a realiza modernizarea, punînd accentul
pe necesitatea corelării politicilor publice
cu aceste nivele distincte de dezvoltare.
Discutînd pe marginea proiectului de lege
cu privire la organizarea administrativă a
ţării, Ion Conea aduce în discuţie în 1938
un principiu similar cu ceea azi am numi
conceptul „diferenţă”, precizînd că o pierdere
a deosebirilor provinciale nu duce spre
întărirea unităţii naţionale, ci ea va scădea –
dimpotrivă - posibilităţile ei de vieaţă. Altfel
spus, organizarea administrativă nu ar trebui
să producă un fenomen de uniformizare, ea
ar trebui să fie astfel construită încît să aibă
capacitatea de a face faţă complexităţii, prin
acceptarea acestor diferenţe dintre provincii.
Analizînd cele patruzeci şi unu de interviuri
prezente în această carte apreciem că specificul
Bucovinei ca provincie istorică ţine de
existenţa unui „spirit occidental”. Acesta a
fost duhul său.
Presupoziţia de bază a acestui text este
de tip Berger şi Luckmann, anume că lumea
vieţii cotidiene nu este doar dată ca realitate
pentru membrii obişnuiţi ai societăţii, în
acţiunile subiectiv-semnificative din viaţa
lor. Ea este şi lumea care se iveşte din
gîndurile şi acţiunile lor şi este menţinută
ca reală de acestea (4). Cu alte cuvinte,
faptul că toţi cei intervievaţi se definesc ca
fiind bucovineni şi leagă identitatea lor de o
reprezentare a Bucovinei ca realitate distinctă
ne îndrituieşte să căutăm caracteristicile
spaţiului în cauză în discursurile lor despre
Bucovina. Interviurile luate bucovinenilor
ilustrează o clară şi inconfundabilă conştiinţă
a apartenenţei la această provincie. Există în
toate aceste interviuri un element tranşant,
în sensul foucauldian al termenului (5),
element care ar îngloba cîteva atribute pe
care respondenţii le asociază ca fiind proprii
spiritului bucovinean: un anumit individ
filosofic-juridic dotat cu simţ antreprenorial,
un etos definit prin multiculturalism, toleranţă
etnică şi stil de viaţă şi nu în ultimul rînd,
o stare de disciplină impusă de un mecanism
disciplinar.
Acest „spirit occidental” reprezintă consecinţa guvernării austriece, guvernare
orientată spre modernizarea unei societăţi
neomogene, modernizare începută la finele
secolului al XVIII-lea şi continuată pe toată
durata secolului al XIX-lea. Este perioada în
care guvernarea de tip european este marcată,
aşa cum arată Foucault, de principiul raţiunii
de stat, adică de ideea mercantilismului, a
poliţiei şi a balanţei europene. Ocuparea de
către austrieci de noi teritorii (cum a fost cazul
părţii de nord a Moldovei) ilustrează această
ecuaţie a balanţei europene, a raporturilor cu
alte state şi care apoi s-a transformat într-o
problemă internă, de întărire a statului, prin
fiscalitatea obţinută prin strîngerea de taxe şi
impozite de la locuitori. În acest context se
pun două probleme: una, creşterea numărului
de locuitori, a doua vizează naşterea unei noi
arte de a guverna şi a unor mecanisme avînd
funcţia de a produce, de a insufla, de a majora
libertăţi, de a introduce un surplus de libertate,
printr-un plus de control şi de intervenţie (6).
Începînd cu a doua parte a secolului al XIX-lea
asistăm însă în plan european la un fenomen
de emancipare naţională care va cuprinde şi
minorităţile care vor începe lupta împotriva
marilor aparate de stat (în special, austriac
şi rusesc)(7).

Ștefan UNGUREAN
(continuare în numărul viitor)
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Procesul comunismului
Scrisorile lui Oni Brătianu către Europa Liberă
Din inițiativa regretatului Nicolae Florescu,
Jurnalul Literar a publicat în cele patru apariții
din 2011 și în prima din 2012, la rubrica
Procesul comunismului, o serie de opt articole
ale lui Ion C. (Oni) Brătianu, transmise de
Radio Europa Liberă între 1977-1987. Dintre
acestea, Canalul a fost trimis la Scînteia și
România Liberă în 1977 și difuzat la Europa
Liberă în 1978, iar Memoriul – răspuns la
ancheta Securității la care a fost supus, difuzat
în 1984, fusese adresat conducerii de partid
și de stat cu o lună înainte. Tot în Jurnalul
Literar a apărut în nr. 19-24/2011 o scrisoare
deschisă către președintele SUA, Jimmy
Carter, din 1977, concepută de Oni Brătianu
și trimisă în numele celor trei frați Brătianu.
Revenim cu încă două scrisori difuzate
la Europa Liberă în 1984 și 1987. Deși ne
despart 30 de ani de ,,epoca de aur”, în care
au fost scrise anumite considerații și puncte
de vedere ne pun și azi pe gînduri.
Ion C. (Oni) Brătianu s-a născut la 16
noiembrie 1907 la București, ca fiu al lui
Constantin I.C. (Dinu) Brătianu. A studiat
la Școala Națională Superioară de Mine
St. Etienne și a lucrat ca inginer la Letea și
Zărnești. Deși nu a făcut politică, a fost arestat

în 1951, a fost deținut la Canal și Onești
și a avut domiciliu obligatoriu în Bărăgan
(Rubla), unde a lucrat ca muncitor agricol.
După eliberare, în 1963, a lucrat în saline și
mine ca tehnician și apoi ca inginer.
Toată drama sa și a familiei sale s-a
datorat exclusiv ilustrului nume pe care îl
purta și, tot din respect și simț al datoriei
față de acest nume, s-a considerat obligat
să pornească o acțiune singulară: din 1975,
pînă la moartea sa (1 septembrie 1987), a
trimis nenumărate scrisori și memorii ziarelor
și conducerii statului și a reușit să trimită o
parte la postul de radio Europa Liberă. Nu
s-a lăsat intimidat de hărțuielile Securității
și a acceptat chiar să devină președinte de
onoare al Asociației foștilor deținuți politici
din România de la Paris.
Cîteva luni înainte de moarte, în mai 1987,
explica într-o contribuție citită la Europa
Liberă ce l-a determinat să acționeze în ultimii
10 ani: datoria față de țară, față de libertate,
de adevăr și mai ales față de cei ce ne vor
urma și ne vor judeca pentru tot ce am făcut
și n-am făcut.

Pia BADER FĂRCĂȘANU

CEVA TREBUIE SCHIMBAT
Există în viața unei națiuni momente grele cînd se abat asupra unora - sau chiar a tuturor
- amenințări, pericole, calamități, care necesită participarea conștientă și voluntară a întregului
popor pentru evitarea suferințelor, pentru salvarea avutului sau a vieții celor năpăstuiți. În asemenea
situații datori sîntem cu toții, tineri și vîrstnici, să ne punem la dispoziția autorităților, lăsînd la o
parte orice alte preocupări fără a precupeți timpul, avîntul, efortul pentru a veni în ajutorul celor
în pericol, loviți de nenorocire.
Acestea sînt fenomene cu totul excepționale, de dorit să fie cît mai rare sau chiar deloc.
În R.S.R., această mobilizare generală, cînd sînt scoși la muncă forțată mii și mii de oameni de
toate vîrstele, sexele și profesiunile, de la copii de școală, studenți, muncitori, funcționari pînă la
militari, sub denumirea de ,,muncă patriotică”, ,,muncă voluntară”, ,,practică” sau alte asemenea
pretexte se întîmplă regulat și periodic timp de 2-3 luni în fiecare toamnă, la strînsul recoltei.
Toți cei chemați la asemenea munci agricole la care nu se pricep, pentru care nu sînt pregătiți,
nu au nici interes, nici putere, nici voință, pe lîngă timpul pierdut (adică mii de ore de lucru
productiv sau practică în specialitatea lor) mai execută și o lucrare necorespunzătoare, lăsînd pe
teren bunuri nerecoltate, ascunse sub brazdă sau lăsate în pămînt. Copiii și chiar și cei adulți se
mai și îmbolnăvesc, nedeprinși fiind cu condițiile atmosferice și cele de lucru. În definitiv, o pierdere
de vreme, de muncă fizică, de bunuri alimentare, de sănătate pentru mulți și, după cunoștința sau
necunoștința mea, în numele nici unei legi care să îngăduie o asemenea practică, una care este
considerată benevolă - și sigur nu este!
Timp de sute de ani, în țara noastră, agricultura și alte activități legate de cultura pămîntului
au fost principalele ocupații ale poporului, și produsele pămîntului - cele mai căutate la export.
Niciodată n-au rămas produse nerecoltate și nu știu să se fi recurs vreodată la mobilizarea maselor.
Astăzi, cînd ceea ce ar trebui să fie numai pentru cazuri de forță majoră a ajuns o practică curentă,
nu putem trage decît o singură concluzie: nu este așa cum ar trebui să fie!
Cu întristare și durere constatăm falimentul politicii agrare a partidului, a revoluției în agricultură,
preconizată de conducerea partidului comunist român. Se impune stringent o cotitură hotărîtă care
să readucă țăranii la locul pe care l-au avut timp de secole și care este însăși menirea lor: munca
cîmpului. Cointeresarea lor și posibilități de cîștiguri rezonabile vor pune capăt necesității de a
recurge anual la toate forțele de muncă, cele care să culeagă porumbul, strugurii și fructele, să
recolteze cartofi și sfeclă, să sorteze legumele etc., etc..
Față de nereușitele rezultate ale aplicării unor învechite principii marxiste, Republica Populară
China și-a modificat radical politica agrară, fără să renunțe la comunism pentru aceasta.
Mă întreb și vă întreb, dacă n-ar fi cazul să luați în studiu aplicarea și la noi a celor aplicate
cu succes în cea mai populată țară?
Dacă un pas înapoi în aplicarea rigidă a unor principii reprezintă mai mulți pași înainte pentru
bunăstarea poporului nu merită să fie făcut?

TINERII
Tinerii și cei mai puțin tineri, crescuți și educați în școlile și facultățile partidului, de 40 de ani
încoace, sînt pregătiți profesional să ajungă buni specialiști și nimic mai mult. Tot ar fi ceva dacă
ar fi consultați și dacă s-ar ține seama de indicațiile lor și nu de cele mai prețioase, grandioase
și geniale directive, sortite să fericească generațiile viitoare cu realizări plătite cu lipsurile și
suferințele noastre, care la timpul lor vor fi de mult depășite .
Dacă luăm la întîmplare unii dintre aceștia, care ar trebui să reprezinte viitorul acestei țări, în
afară de specialitatea lor și de lozincile de partid, nu au nici cele mai elementare noțiuni de cultură
generală. Sărmanii, căci de plîns sînt! La școală n-au învățat, cărți din care să afle adevărul nu
sînt, timp liber nu au pentru o cercetare mai temeinică, în schimb pentru practică în producție,
manifestații de masă, adunatul recoltei și alte asemenea activități fără nici o legătură cu pregătirea
lor de viitori conducători ai aceste biete țări, se irosesc multe zile. Dar adevărul unde poate fi
găsit, în vorbe sau în fapte? Ni se spune că am avut cea mai mare recoltă de cereale din istoria
României și pentru un kilogram de făină sau de mălai stai ore la rînd. Unde este adevărul? Cea
mai glorioasă epocă de aur din cîte a cunoscut țara noastră, și carnea a dispărut din magazine,
untul și brînza sînt o raritate! Unde este adevărul? Tinerilor crescuți în această atmosferă de
duplicitate le mai poți pretinde să creadă în ceva? O generație care nu mai crede în nimic, mai
poate pretinde să conducă o țară?
Cînd în spitale, în școli, stai cu paltonul pe tine și cu căciula pe cap, poți oare crede în toate
întrecerile, depășirile și minunatele realizări în urma unor vizite făcute în Africa și în Asia, care se
soldează cu zeci de telegrame de felicitări pentru deosebitele rezultate pe care nu le poate constata
nimeni…? Un popor care nu-și cunoaște trecutul , cum va putea să lupte pentru existența națională,
pe care bază, cu ce argumente? Ce știu tinerii despre cele ce au fost în Țara Românească, de la
Vodă Cuza pînă la Nicolae Ceaușescu? Nimic! Ultima sută de ani a fost pur și simplu ștearsă din
manualele și cărțile de istorie. Despre o monarhie constituțională nu a auzit nimeni, doar că pe
tronul României Mari au domnit patru suverani? Se serbează 110 ani de la Războiul de Independență
fără să se pomenească un singur nume. Mai știe cineva care sînt cei care au condus destinele
Țării Românești cînd s-a realizat unirea tuturor Românilor? Oameni politici, șefi de guverne și de
stat, comandanți de oști care au făcut din două principate o țară mare, liberă și independentă,
n-au existat ei oare? Că a existat o democrație liberală unde fiecare putea gîndi ce dorea și scrie
ce gîndea, aproba sau critica pe conducători fără să-și riște libertatea, azi nici nu se mai poate
concepe. Nici măcar istoria partidului comunist nu a putut fi scrisă fiind aservită unor interese
antinaționale. Singura revoltă a țăranilor clăcași din 1907, prezentată cu totul deformat face
obiectul unei relatări pe cît de inexactă, pe atît de exagerată. 11000 a fost numărul participanților
la revoltă și nu al victimelor represiunii așa cum se menționează. Regele Carol I personal a trebuit
să dea ordinul de lichidare cît mai urgentă a răscoalei din cauză că vecinii noștri de la Prut și
din Carpați erau cu oștile pe picior de război, gata pentru a intra în țară să restabilească ordinea
la granițele lor. Însărcinat cu lichidarea revoltei a fost colonelul Averescu, tocmai pentru că era
fiu de țăran și fost copil de trupă.
Tinerii și cei mai puțin tineri nu mai cred în nimic, nici măcar nu știu de cînd începe epoca
noastră. Sînt atît de dezorientați încît nu este o mirare dacă atunci cînd au ocazia să constate
adevărul, care le-a fost ascuns atîta vreme, uită de țara lor, nu se mai gîndesc decît cum să
procedeze , de mai multe ori cu riscuri, ca să plece acolo unde găsesc posibilitatea să se realizeze
conform aspirațiilor lor, nu așa cum îi îngrădește partidul. Nimic mai dureros decît să constați
că tocmai cei pe care ar trebui să clădești viitorul țării, n-au alte gînduri decît să plece cît mai
departe. Dacă ar fi fost liber să plece cine dorește, s-ar goli țara de tineri. Ce poate fi mai tragic
decît să crezi că oriunde ar fi mai bine decît în țara ta?
Ce poate fi mai grăitor pentru falimentul unui regim decît această constatare jalnică?

O viață ratată. Un
deținut politic în
România 1951 -1964
Poate așa a vrut Dumnezeu ca Ionică
Baurceanu, urmaș al unui străbunic căzut în
Războiul pentru Independență, al unui bunic
căzut la Mărășești și al unui tată rănit în
războiul pentru eliberarea Basarabiei, închis
în perioada 1951-1964 pentru activitate
anticomunistă, erou martir contemporan,
suportînd atît eroarea bolșevică din închisori,
cît și pe cea de după ieșirea din detenție,
pînă în anul 1989, să ridice și să reprezinte
demnitatea poporului român, așa cum numai
foarte puțini români au făcut-o în acea perioadă
de timp și pînă-n prezent. Înainte de a citi
cartea-document, O viață ratată, autor Ion
Baurceanu, fost deținut politic, cunoșteam
din familie destul de puține aspecte ce s-au
întîmplat în perioada cînd a fost închis,
pînă în anul 1968, perioadă cînd el lucra ca
proiectant. În urma unei vizite la locuința
sa din Calea Griviței, la întrebările pe care
i le-am pus din curiozitate, destăinuirile au
fost puține și lapidare la acea vreme, probabil
din motivul de a mă proteja de mîna lungă a
securității, deoarece, deși trecuseră 4 ani de
la eliberare, periodic era chemat în anchete
pentru diferite motive, cît și pentru aplicarea
de corecții corporale. Astăzi, mai mult ca
oricînd, se cuvine a prețui onestitatea, cinstea
și demnitatea în apărarea împotriva lașității,
trădării de către reprezentanți ai poporului

român în timpul unor guvernări și politici
bolșevice, implementate cu scopul modificării
firii de secole a poporului nostru.
București, de Sfîntul Ion, 7 ianuarie 2016

Geolog dr. Laurențiu BOGATU

Rememorări
Nicolae Stroescu-Stînișoară,
un gînditor important
Nicolae Stroescu-Stînișoară … un gînditor important și o mare
conștiință a acestui neam (Costion Nicolescu)
În jurnalul său și în interviurile cuprinse
în aceste cărți, sufletul nebănuit al domnului
Nicolae Stroescu-Stînișoară plutește parcă sub
forma unei păsări cu aripile deschise înălțînduse prin cerurile planetelor pentru a atinge nu
ca la daci - nemurirea, ci neuitarea. Pentru că
Nicolae Stroescu a fost un veritabil martor, un
înțelept din vremurile străvechi, un gînditor
al acestui neam, un filosof înnăscut care a
traversat timpul, meditînd perpetuu asupra
condiției umane, a destinului său și al țării.
Fiu de boier oltean, din satul Alunul, de pe
Valea Oltețului, cu studii de drept și filosofie,
Nicolae Stroescu ar fi putut avea o carieră
academică strălucită și lipsită de griji, dacă
asupra țării nu s-ar fi abătut ,,ciuma roșie”
care i-a schimbat întreg cursul vieții. Legătura
cu satul părintesc, idilic, Alunul, în care se
visa mereu în anii exilului, cu țărani botezați
și cununați de familia sa, cu slujitori fideli
și prieteni din copilărie, constituie izvorul
dragostei sale perene pentru tradiția rurală.
De aici provenea și atașamentul politic,
firesc, față de PNȚ-ul lui Iuliu Maniu și Ion
Mihalache. Încă din studenție devine militant
al tineretului țărănist. A fost chiar membru
fondator al organizațiilor de tineret țărăniste
din Vîlcea. Înaintea alegerilor din noiembrie
1946, a devenit vicepreședintele organizației
de tineret a PNȚ-ului și membru al Biroului de
Presă al PNȚ, Vîlcea. Din nefericire, alegerile
din 1946 au echivalat cu o lovitură de stat electorală, comisă de comuniști. Ei au falsificat
voința națională, la ordinul Moscovei și au inversat cifrele rezultatelor reale la secțiile de
votare. PNȚ cîștigase de facto cu 80%, dar comuniștii și-au atribuit, prin fraudă, victoria la
adăpostul armatei sovietice de ocupație. Falsificarea rezultatelor de către comuniști a marcat,
în 1946, sfîrșitul oricăror iluzii cu privire la libertatea alegerilor, promisă de aliați.
Consecvența convingerilor l-a determinat pe tînărul Nicolae Stroescu să intre la 25 de ani
într-o organizație de rezistență contra regimului, împreună cu doi foști colegi de liceu și un
conferențiar, de la Facultatea de Medicină, care, la rîndul său, era în legătură cu un centru
al rezistenței naționale din Paris, condus de generalul Nicolae Rădescu. Scopul organizației
era subminarea puterii comuniste, procurarea de arme și mijloace tehnice, pregătirea pentru
existența clandestină, acțiuni de sabotaj și legătura cu partizanii din munți. Nicolae Stroescu
începuse deja procurarea de arme, precum și organizarea unei rețele subversive în satul natal,
cînd, într-o noapte de noiembrie 1951, securitatea a descins în strada Carol Davilla 68, în
camera sa de student, spre a-l aresta pentru apartenența la acea organizație de rezistență
națională. Spre norocul său, Nicolae Stroescu nu se afla acolo și a fost avertizat de prieteni
să nu revină la acea adresă, întrucît era supravegheată de securitate pentru a-l aresta. Din
acel moment, a început lunga existență clandestină a lui Nicolae Stroescu. A stat ascuns
timp de 12 ani, în locuința viitoarei sale soții, Ingeborg, de origine germană, perioadă în
care ieșea doar rareori din ascunzătoare să-și întîlnească rudele sau prietenii de nădejde. Iar
aceasta numai după ce se asigura, printr-un complicat sistem de filaj propriu, că respectivii
nu erau, la rîndul lor, filați de agenții securității. Această clandestinitate cu toate pericolele
și capcanele ei și-a pus amprenta asupra destinului lui Nicolae Stroescu, silindu-l să renunțe
pentru totdeauna la militantismul deschis din tinerețe și să adopte, pînă la sfîrșitul vieții, o
atitudine prudentă, de vigilență înțeleaptă și diplomată. Anticomunistul visceral, olteanul ,,șarpe
de dudău” învățase să supraviețuiască primejdiilor prin inteligența trează, fiind vînător și
vînat în același timp. Ca o întreagă generație, sau chiar două, Nicolae Stroescu a trebuit să-și
disimuleze convingerile și atașamentele fundamentale, avînd de luptat cu inamici copleșitori,
brutali, lipsiți de lealitatea confruntării.
Am stat, de-a lungul anilor, constant de vorbă, amical, cu Nicolae Stroescu cînd eram
free-lancers amîndoi, împreună cu prietenul comun, Ion Ioanid, dar și ulterior cînd urcase pe
treptele ierarhice. Pot spune că m-a onorat cu încrederea și cordialitatea sa. Vorbea cu pasiune
despre țăranul român și valorile spirituale naționale, prețuia suferința și demnitatea martirilor
noștri din trecut și prezent, încerca să pătrundă adevărurile ultime ale acestei lumi și misterele
celei nevăzute. Îndemnul biblic fiți înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbeii părea să-l
conducă mereu după traumatica experiență a clandestinității. Lecția sa era de invitație la
prudență. Această tactică l-a ferit pe Nicolae Stroescu să devină vulnerabil în fața inamicilor,
chiar de idei, pe care i-a înfruntat toată viața, în felul său. Și în perioada cînd
a lucrat la Europa Liberă, îndeosebi în calitate de director, între anii 1989 -
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1994, Nicolae Stroescu a folosit
mereu, cu abilitate, latura sa
diplomatică, evitînd coliziunile directe ori
deciziile fulgerătoare, ceea ce i-a atras, uneori,
critici în Departament. Prefera să mediteze
îndelung și să amortizeze adevărurile riscante,
navigînd, cu subtilitate, printre directivele
codului nostru profesional. Libertatea de
expresie era certă, dar se conta pe reținere –
containment – în exprimarea pozițiilor noastre,
spre a nu fi interpretate drept propagandă sau
instigare la revoltă a ascultătorilor.
Prin contrast, în aceste cărți, lansate acum
de editura Vremea, autorul oferă cititorului
un extraordinar privilegiu, cel de a-i livra
nevoalat gîndurile sale, eliberate de surdina
autocenzurii sau de formulările diplomaticofilosofice din editorialele sale radiofonice.
Atunci cînd Cortina de Fier nu căzuse încă,
era greu, chiar de la microfonul Europei
Libere, să vorbești despre abandonarea estului
european de către puterile occidentale. Dar,
iată-l pe Nicolae Stroescu în prefața volumului
Din zodia exilului, scriind fără menajamente:
Jurnalul meu poartă pecetea exilului și a
protestului abandonării răsăritului Europei
de către lumea occidentală. Eu am trăit etapă
după etapă această cădere în captivitate
a popoarelor din Răsăritul Europei și nu
am putut percepe delăsările, diplomațiile
complicate, ignoranțele vinovate, uitările,
indiferențele sau trădările occidentale, iar tristețile și revoltele mele se oglindesc nevoalate
în acest jurnal. Toate acestea conferă unicitate scrierilor lui Nicolae Stroescu. A notat cu
acribie evenimentele dramatice, cum au fost explozia bombei plasate la sediul postului de
radio Europa Liberă, în ianuarie 1981, morțile suspecte ale celor patru directori predecesori:
Preda Bunescu, Noel Bernard, Mihai Cismărescu, Vlad Georgescu. Nimic din marile întîmplări,
petrecute în perioada stabilirii sale în Occident, care a coincis, în bună parte, cu activitatea
sa la Europa Liberă, nu a rămas nesemnalat în volum.
După 1990, întreaga simpatie de tinerețe
a lui Nicolae Stroescu s-a revărsat asupra
lui Corneliu Coposu, președintele PNȚCD.
Corneliu Coposu a fost, de nenumărate ori,
invitatul lui Nicolae Stroescu în redacția de la
München și era consultat la fiecare eveniment
politic din România. Erau amîndoi monarhiști
convinși și ar fi depus orice efort spre a-l
vedea pe Regele Mihai revenind în țară. Vizita
regelui la București, din primăvara lui 1992, a
fost precedată de lungi discuții telefonice între
M.S. Regele și Nicolae Stroescu, ținînd cont
că liderul opoziției, Corneliu Coposu, avea
serioase rezerve asupra unei noi încercări,
după afrontul adus Regelui, de Crăciunul
anului 1991. În cele din urmă, Regele însuși
a hotărît să vină din nou în România, în zilele
de Paște, din 1992, fiind aclamat de un milion
de români, ieșiți în stradă. A fost momentul
de apogeu al speranței, zile suspendate din
calendarul normal, cînd a părut posibil un
nou destin al monarhiei și al României. Dar
mîinile întinse către balconul de la hotelul
Continental, unde se aflau Regele nostru și
nepotul său, micul prinț Nicolae, nu au putut
atinge visul, iar el s-a spulberat ca o himeră.
În fiecare întîmplare relatată, Nicolae
Stroescu căuta sîmburele de transcendență ori
concluzia morală, fiindcă așa a privit el lumea:
printr-o lentilă filosofică, morală și religioasă.
Pot afirma că am avut șansa de a lucra 20
de ani cu oameni de excepție ca: Nicolae Stroescu, Noel Bernard, M. Cismărescu, George
Ciorănescu, Victor Cernescu. Ei - împreună cu toți redactorii postului de radio Europa Liberă
- erau înfierați în presa comunistă drept trădători, transfugi, iude, vîndute pe 30 de arginți.
Poate că aceste nume, menționate aici, nu mai spun nimic generației actuale, dar mărturiile
cuprinse în aceste cărți ni-i arată ca emisari ai culturii românești, oameni care și-au iubit cu
pasiune ȚARA (scrisă mereu cu majuscule!), purtînd în inimile lor icoana ei vie și un grăunte
din pămîntul românesc. Într-un interviu acordat unui ziar suedez, Mihai Cismărescu (cunoscut
ca Radu Gorun), directorul Secției de știri, afirma despre limba română și pămîntul românesc:
Acestea sînt pasiunile mele. Și această pasiune mă face să trăiesc, mă ajută într-un anumit
fel în această pribegie. Mi-e greu să uit ceea ce consider a fi contextul spiritual și sufletesc
al ființei mele. Da, am copilărit la Craiova, orașul meu natal, pe o stradă unde s-a născut
Titu Maiorescu. La Școala Primară, învățătorul se numea Țuculescu, tatăl viitorului pictor de
renume, pe care-l zăream atunci în recreație. În colegiul Carol I am învățat pe aceleași bănci
pe care își frecase uniforma și hainele Nicolae Titulescu, iar în drum spre liceu treceam zilnic
prin fața unei școli de meserii pe care o frecventase Brîncuși – sub lumina acestor genii am
pășit în viață - și, poate, este naiv să o spun, dar sînt mîndru de obîrșia mea și cred fără
rezervă în posibilitățile de creație ale spiritului românesc. Și aceasta, mai ales, de cînd trăiesc
printre alte popoare în Occident. Așa declara transfugul, ,,trădător de țară”, Radu Gorun,
selectat de Nicolae Stroescu din galeria de portrete de la Europa Liberă. Pe Vlad Georgescu,
Nicolae Stroescu îl aprecia ca istoric și ca om, fiind impresionat de boala subită și de sfîrșitul
său tragic, la care asistase pînă în momentul din urmă, pe care îl consemnează cutremurat:
Cam cu douăzeci de minute înainte de a muri, s-a petrecut ceva care îmi va rămîne întipărit
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pînă la propriul meu sfîrșit. Vlad, care gemea și se agita tot timpul, s-a ridicat în capul
oaselor, s-a agățat cu ultimele puteri de mînerul de sprijin de deasupra patului și a deschis
brusc ochii cu o dilatare neverosimilă și o expresie nemaiîntîlnită. Eram de față numai trei
persoane: Părintele Felecan, Xifta și eu. Ochii lui Vlad ne-au mai privit o dată, încărcați de
o indicibilă, înspăimîntătoare uimire. Un fel de mesaj în care pîlpîia, cu o neagră strălucire,
ceva ca un avertisment. Această ultimă semnalizare enigmatică s-a topit dintr-odată, și Vlad
a recăzut în incomunicabilitate la pragul necunoscut. A doua zi, obsedat de sfîrșitul lui Vlad,
Nicolae Stroescu revine și se întreabă: Nu e oare posibil ca Vlad, ajungînd la punctul unde
cel pe cale să sucombe își vede într-o clipă filmul întregii vieți, să fi aflat – și în ce fel – că
a fost victima misterioasei mini-arme cu radiații a securității din București? Voia oare, într-o
ultimă cabrare a puterilor vitale, să ne comunice primejdia?
Nicolae Stroescu însuși a trecut în veșnicie fără a lăsa scrise de mîna lui secretele pe care
le-a aflat, după prima sa vizită în România, cînd s-a întîlnit cu șeful de atunci al Securității.
Erau secrete aflate într-o perioadă tulbure, cînd S.R.I. nu se repliase pe deplin; secrete legate
de agenții infiltrați în redacție și negocierile avute în legătură cu ei. Mărturia lu Nicolae
Stroescu ar fi căpătat sigiliul postumității.
Oricum, Securitatea nu a dezvăluit nici pînă astăzi lista ,,acoperiților” din redacția Europei
Libere, nici documente privind autorii atentatelor cu bombă sau comise asupra unor redactori
ca: Monica Lovinescu și Emil Georgescu, a directorilor Preda Bunescu, Noel Bernard, Mihai
Cismărescu, Vlad Georgescu. Această liniște de mormînt, netulburată de decenii, demonstrează
clar, ca lumina zilei, ceva și anume: congruența perfectă a structurilor Securității, indiferent
de schimbarea etichetelor, începînd din anii `50 și pînă acum. Tăcerea de moarte față de
implicarea Securității în acțiunile împotriva postului de radio, care a incomodat începînd din
1953, prin informarea liberă și necenzurată a românilor, informare plătită cu viața de unii
dintre angajați, certifică faptul că asasinatele lor se bucură încă de impunitate.

Doina ALEXANDRU

Puncte de vedere

Minorităţi sexuale
Am asistat la o dezbatere TV unde se
înfruntau reprezentanţi ai celor ce au strîns
3.000.000 de semnături în favoarea modificării
textului de lege ce defineşte căsătoria ca o
legătură oficializată între doi soţi – şi nu
între un bărbat şi o femeie, cu reprezentanţii
celor ce vedeau în această modificare un atac
la adresa militanţilor pentru căsătorii între
persoane de acelaşi sex, o lezare a drepturilor
minorităţilor sexuale.
De la început, nişte definiţii şi delimitări
se impun.
Ce este sexualitatea? Încerc să fiu cît mai
scurt şi cît mai aproape de aspectul particular
în discuţie: în ultimă analiză, tot ceea ce ţine de
relaţiile (normale sau nu) dintre doi parteneri
avînd ca finalitate întreţinerea de raporturi
sexuale (ocazionale sau nu) şi posibilele
implicaţii ale acestora.
Ce este un act sexual? Privit ontogenetic,
un act menit să constituie, cu precădere din
punct de vedere somatic, un corolar paroxistic
al apropierii dintre cei doi parteneri. Privit
filogenetic, un act menit, prin concepţie şi
procreare, să asigure perpetuarea speciei.
Ce este o minoritate sexuală? Şi aici voi
încerca să fiu laconic, dar, Doamne, greu va
fi! Cei în cauză vor spune că sînt o variantă
a normalului. Nimic mai fals! O dată, că la
minorităţi sexuale, alături de homosexualitate
(atracţie sexuală pentru acelaşi sex, termenul
folosit pentru femei fiind, de regulă, cel
de lesbianism), se încadrează şi pedofilia,
gerontofilia, necrofilia, zoofilia, voyeurismul,
sado - masochismul, exhibiţionismul etc.,
minorităţi care nicicum nu pot fi considerate
variante ale normalului, ci, dimpotrivă, aberaţii
ce pot să ajungă (unele dintre ele) pînă la
crimă şi monstruozitate. În al doilea rînd,
că în cazul minorităţilor sexuale, inclusiv
homosexualitatea simplă, funcţia filogenetică
este, ab ovo, anulată – concepţia şi procrearea
fiind, fireşte, imposibile. În al treilea rînd, cum
stăm cu bisexualii (atraşi în egală măsură şi
de sexul propriu şi de cel opus), despre care
dezbaterea n-a făcut nici o pomenire? Mai
ales că în evoluţia acestora există şi fluctuaţii
– cînd sînt numai homosexuali sau numai
heterosexuali?!
O altă chestiune nedezbătută – „prozelitismul”. Instinctul sexual normal, după
Freud, este o sumă a (aproape) tuturor
aberaţiilor sexuale, la nivel de nuanţe, sumare
petrecută pe parcursul copilăriei – pubertăţii
– adolescenţei. Dacă pe acest parcurs, la un
moment dat, intervine o influenţă majoră
externă, evoluţia menţionată se poate opri la
nivelul schiţatei aberaţii, din acel moment,
aceasta punîndu-şi stigmatul definitiv asupra
individului respectiv. Ca atare, o bună parte
din devianţe nu sînt din naştere – ci sînt
dobîndite!!!
Şi încă ceva. În actualele condiţii demografice (natalitate catastrofală: un cuplu de
europeni are maximum 1-2 copii – pe cînd
arabii, de pildă, au, în medie, 8), numai
încurajarea familiilor homosexuale (eventual
cu copii concepuţi „în eprubetă” sau adoptaţi
de mici – deci viitori homosexuali în proporţie
de peste 90%) ne mai lipseşte pentru ca
Europa, cu toate valorile ei (creştine sau nu)
să dispară în cîteva decenii.
Aşa stînd lucrurile, nu putem vorbi despre
o variantă a normalului, ci despre o stare
patologică congenitală sau dobîndită, despre o
aberaţie comportamentală ereditară sau indusă
care anulează însăşi menirea vieţii sexuale, a
actului sexual: perpetuarea speciei!!! Privită
din această perspectivă, homosexualitatea este
un pericol social care atentează la filogeneză,
la supravieţuirea şi continuitatea speciei umane
pe Terra!!!
Cum poţi, în aceste condiţii, să pretinzi
dreptul la căsătorie (care presupune şi dreptul
la adopţie, deci şanse clare de transmitere a

aberaţiei sexuale)? Legiferarea ar însemna o
potenţială crimă, iar legiuitorii s-ar plasa în
postura de sinucigaşi!
Cît priveşte „soluţia” cu primirea şi
integrarea „refugiaţilor”, trebuie să fii orb sau
cretin să nu vezi, să nu înţelegi că aceştia nu
se vor integra niciodată – pentru că nu vor – şi
îşi vor impune, pînă la urmă, propria cultură,
religia, mentalitatea, modul de viaţă, sufocînd,
mai de vreme sau mai tîrziu, ceea ce a mai
rămas din Europa autentică – construită în
milenii, negreşit pe temelii creştine.
Treaba cu drepturile pe care ţi le conferă
o căsătorie (şi care s-ar pierde dacă unul
din parteneri moare)? Poveşti! Totul se
poate rezolva, la nivel de notar public, prin
proprietăţi comune, departajări profilactice,
parteneriate sociale, testamente etc.. Deci este
vorba despre un simplu pretext.
În lumina celor de mai sus, cei ce au
strîns trei milioane de semnături au făcut-o
nu pentru a lovi în homosexuali, ci pentru a
apăra familia (familia autentică!), celula de
bază a oricărei societăţi, a oricărei naţiuni, a
oricărui stat naţional.
Oare homosexualii chiar nu înţeleg că miza
(sau viza) este şubrezirea şi lichidarea, şi pe
această cale, a naţiunii şi a statului naţional
– pentru a pune bazele statului (sau satului)
planetar? Că acei care sar în ajutorul lor,
fără a fi coaberanţi, o fac din „corectitudine
politică”, snobism, oportunism sau determinaţi
prin ameninţare, şantaj, mituire etc. – este mai
mult decît evident!
Cît priveşte argumentele (auzite în cursul
dezbaterii) de tipul: „Dacă într-o situaţie limită
salvamarul, salvamontul, pompierul (etc.) ce-ţi
întinde o mînă salvatoare este homosexual?!”,
aş întoarce întrebarea: dar dacă victima este
un homosexual şi salvatorul un heterosexual
(situaţie incomparabil mai frecventă )? Ştiţi
vreun caz, domnule apologet, în care salvatorul
şi-a condiţionat gestul de orientarea sexuală a
victimei?! Stimate domn (cel mai vocal dintre
contestatarii celor trei milioane de semnături
– şi semnatari), treaba de mai sus, plus „ura”
(care e de fapt silă – faţă de ceva nefiresc!)
sau precizarea că „iubita (şi nu „iubitul”)
se află undeva în public”, ca nu cumva să
creadă cineva că patima discursului derivă
din asumarea unei aberaţii sexuale, sînt nişte
chestiuni şi jalnice şi penibile. Eşti, realmente,
demn nu de compasiune – ci de compătimire!
De ce (aparenta) mea înverşunare? N-am
nimic cu cuplurile de homosexuali, chiar
dacă acestea însumează 5 sau chiar 7 la sută
din populaţia globului. Am în schimb cu
discriminarea pozitivă a acestora, cu ostentaţia,
cu exhibarea şi, mai ales, cu prozelitismul
– sub orice formă s-ar manifesta acesta. Or
legalizarea căsătoriilor între soţi (şi soaţe)
– şi nu între bărbat şi femeie – presupune,
fără nici un dubiu, prozelitism, cu creşterea
ameninţătoare a procentului mai sus menţionat.
Iar referitor la faptul că (apud acelaşi
apologet vocal) nu ştiu cîte state „creştine” ar
fi legalizat căsătoriile între persoane de acelaşi
sex, doar atît că acestea nu pricep cum mai
pot fi considerate creştine, atunci cînd însăşi
Uniunea Europeană refuză, de mult, sintagma
„Rădăcinile creştine ale Europei”. Pe de altă
parte, capii celor mai mari Biserici Creştine,
cea Catolică şi cea Ortodoxă, într-o declaraţie
comună recentă (Havana), nu acceptă decît
căsătoria între bărbat şi femeie!!!
Şi încă ceva (pentru altcineva, cu care
în multe privinţe sînt de acord şi pe care-l
consider cel mai inteligent şi mai perspicace
din toată trupa de la dezbatere), tot referitor
la familie şi sacralitatea ei. Nici eu nu
sînt „practicant”. Nici eu n-am nevoie de
intermedieri, autentificări sau consfinţiri de
nici un fel şi de nicăieri. Dar aici, fiind vorba
despre temelia neamului, a ţării, a statului şi
despre supravieţuirea acestora în timp şi spaţiu,
cred că, totuşi, orice „înregimentare” care vine
să le sprijine este bine-venită.

Zeno MILLEA
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POLEMOS
Grub Street din Londra are un loc
aparte, unic şi fenomenal în istoria
literaturii universale, fiindcă aici a
început şi s-a format tagma scriitorimii
de închiriat, de mercenari cu peniţă,
numiţi hack writers. Timp de două
secole această stradă şi împrejurimile
ei au fost scena unei lumi literare şi
artistice boeme, inegalabile, neasemuite,
imortalizate - sarcastic sau dramatic în literatura vremii. Pentru existenţă şi
izbînzi, unii au scris contra cost orice
li s-a cerut. De aici s-a răspîndit în
lume pen for hire – condei de închiriat!
Tot din acest mediu tumultuos, liber şi
libertin, elevat şi ordinar, s-a desprins
închipuirea, mult fabulată, că pisicile
văd aureolele poeţilor şi scriitorilor şi
se apropie cu pisicească apreciere de
ei, îndepărtîndu-se de cei care, neavînd
aureolă, n-au nici caracter.

ALEXOPATUL
RĂTĂCITOR
Dacopatia (editura Humanitas,
Bucureşti, 2016) este teza lui Dan
Alexe prin care respinge şi desfiinţează
în mod grobian pe toţii românii, de la
obişnuiţi, la erudiţi, care încearcă, susţin
şi dovedesc însuşirile geto-dacilor şi
specificitatea de popor primordial din
marea familie tracică, din antichitate
aşezaţi în partea de Sud-Est a Europei.
Felul cum luptă împotriva veridicităţilor
arheologice, istorice, lingvistice în
această secţiune demonstrează că este
o teză comandată şi plătită. Fiindcă la
educaţia, cultura şi abilitatea verbală şi
scrisă pe care le are, numai aşa se poate
explica ceea ce a scris despre români
sau, poate că s-a rătăcit mintal, făcînd o
formă personală de sociopatie, în urma
căreia i se poate crea un termen personal
de alexopatie. Am să revin la această
secţiune pentru explicaţii.
Secţiunea a treia e o lucrătură
lingvistică amplă prin care ne copleşeşte
cu împrumuturile lingvistice între
popoare, absolut firesc, dar nici un
popor nu a împrumutat vreun cuvînt,
nici măcar o onomatopee de la daci,
fiindcă, aşa cum se ştie de la Dan
Alexe încoace, dacii nu au fost în
stare de o limbă proprie, ci numai
de împrumuturi, pe care nu le-au mai
înapoiat. Şi, ca exemplu pe care îl
comentează cu amploare, stufos, ne
aduce la cunoştinţă că strămoşii noştri
au împrumutat de la ruşi şi p…a, aşa
e în carte, scris cu aldine. Merită, dacă
nici de atîta cuvînt nu am fost în stare să
formăm în mii de ani. Secţiunea a patra,
demonstraţiile lingvistice împotriva
ideii că limba română ar avea rădăcini
proprii, continuă. Totuşi, în persiflare,
prin jocuri de rădăcini de cuvinte, s-ar
putea ca mămăliga să aibă ceva în
comun cu noi, fiindcă nu explodează!
Probabil, în cutia craniană a lingvistului,
mîncărurile altor popoare pot să şi
explodeze, ca poliglot putea să ne
dea exemple. Secţiunea a cincea este
despre importantul aport al cuvintelor
ţigăneşti la îmbogăţirea limbii pe care
o vorbesc românii în aceste zile, cînd
foarte des folosesc mişto şi nasol. Şi
nu numai atît, dar mai ales cît ne-au
îmbogăţit cultura şi faima în lume. În
următoarea secţiune, ne demonstrează
cît sîntem de balcanici, ne place sau nu,
dar, după Dan Alexe, ar trebui să fim
mîndri, chiar să renunţăm că sîntem din
Munţii Carpaţi, să ne numim balcanici,
ce înseamnă de asemenea munte, şi
asta datorită faptului că atît sîrbii, cît
şi bulgarii cîntă manele ca şi românii,
plus încă cîteva argumente de alexopat!
Secţiunea a şaptea este foarte bine
venită fiindcă ne scuteşte de teoriile
lingvistice antiromâneşti. Ne dă un
răgaz interesant, îl descoperim ca pe
un narator plăcut cu un dezvoltat spirit
de observaţie pe care-l prelucrează
literar cu umor şi satirice sclipiri.
Susţin, şi acest capitol dovedeşte, că
este inteligent, este literat, dar în loc să
facă literatură de calitate, de care este
capabil, coboară în rîndul mercenarilor
ordinari. Ultima secţiune, intitulată Mult
e dulce şi apoasă, parafrazînd Mult e
dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim,
ne dovedeşte cît de josnic poate coborî
un mercenar cu peniţă, în cazul de faţă
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Dan Alexe, care îl atacă defăimător pe
Mihai Eminescu! Nici nu putea să-şi
termine această carte comandată fără un
atac la poetul nostru naţional, dar o face
pe la spate, cu josnicie, recurgînd la un
artificiu, cred că dintr-un atavism psihic,
introducînd poeţi naţionali din Sud-Estul
Europei, pe care îi clasifică în derizoriu
poeţi naţionali provinciali, în aceeaşi
oală, în care referirile la Mihai Eminescu
sînt relevante, ajungînd pînă unde se
cere şi impune, prin corectitudinea
politică atotstăpînitoare, la perpetuarea
antisemitismului în România de azi.
Deşi la valoarea sa intelectuală e greu
de crezut că nu cunoaşte adevărul istoric
şi reacţiile adverse, dar mercenarii ţin
cont numai de simbria lor.

MERCENARUL ALEXOPAT
MANIPULATOR PERNICIOS
Dan Alexe, vrînd să fie şi original
faţă de patronul său, a creat termenul
de dacopatie şi derivate, referindu-se
la dacologi şi dacofili, dar a ieşit o
pseudo-daco-patie, fiindcă aceşti români
şi chiar şi nişte străini, interesaţi de
istoria noastră, începînd de la getodaci, nu acuză nici o suferinţă, doar o
curiozitate istorică, încercînd să dezlege
enigmele ei. Sînt preocupaţi de istorie,
arheologie, citesc şi călătoresc, studiind
vechi documente prin marile biblioteci,
admirînd statui antice de daci prin marile
muzee, privind statuile celor opt daci
nobili ca înfăţişare pe Arcul de Triumf
a lui Constantin cel Mare din Roma, se
uimesc, se întreabă, deschid ipoteze şi
teorii, vor să dezlege dileme şi trileme
istorice şi arheologice, se întîlnesc în
congrese de dacologie, în spirit şi formă
academică. Este o activitate intelectuală
normală, fără urme de suferinţe fizice
sau psihice. E drept, în multe privinţe
sînt nemulţumiţi.
Nu comentez, doar amintesc că,
în România interbelică, după apariţia
volumului Getica – o protoistorie a
Daciei, a lui Vasile Pârvan, cei ce
se înţepeniseră definitiv în teoria
romanizării şi latinizării Daciei au
lansat împotriva lui o torpilă de hîrtie
daco-mania, fără nici un efect, pentru că,
la vremea aceia, Ro-mania era întregită
şi naţională, iar majoritatea românilor
o iubeau cu dăruire, erau preocupaţi
de trecutul ei şi vroiau cît mai mult
adevăr despre identitatea lor. Azi, în
vremuri de pre-globalizare europeană, s-a
trecut la Ro-fobie în care o mulţime de
Dani-Alexi atacă şi demolează trecutul
şi identitatea României, calomniază şi
defăimează românii din trecut, care s-au
dedicat cu trup şi suflet patriei, generaţii
de-a rîndul. Oare nu ar fi mai nimerit
să se ocupe corect de actualitate, de
problemele generaţiei lor, că multe mai
sînt, poate rezolvă vreuna. Trecutul e
trecut!
Ascultaţi cum îşi începe alexopatul
atacul pentru care a fost plătit: Sursele
antice despre identitatea daco-geţilor
sînt egale cu zero. Şi, ca să ne convingă,
compară cele zise de greci şi romani
despre daci şi geţi cu valoarea mătaseabroaştei de pe lac. Clar cu cine avem
cunoştinţă. După un astfel de enunţ
categoric şi imperativ, Dan Alexe şi-a dat
examenul în faţa istoricilor, iar în faţa
cititorului educat devine un zero, pardon,
00! Cititorul român ştie de la istoricul
antic Strabo că dacii şi geţii vorbeau
aceiaşi limbă (prin urmare, dacii aveau o
limbă recunoscută, nu stăteau cu braţele
încrucişate pe marginea timpului după
împrumuturi). Pentru această precizare,
hack writer moldovean îl consideră un
zero pe marele istoric, geograf şi filosof
antic. Ori îi bolînd ori îi plătit să scrie
bolînzii. Nici istoricul Herodot, care
timp de două mii de ani a fost universal
recunoscut drept cel mai mare istoric
al lumii antice europene, nu scapă
pentru că a scris, în Istorii – capitolul
IV: Cei mai viteji şi drepţi dintre traci
sînt geţii. Pentru această comparaţie în
favoarea geţilor, mercenarul cu peniţă îl
scoate dintre istorici şi-l face jurnalist,
acuzaţia fiind: a scris după un zvon!
Săracul Herodot, pînă la alexopatul
moldovean i-a fost! Început promiţător,
istoricii antici sînt zero, deci şi istoria
lor e zero, iar, dacă i se comandă, Dan
Alexe scrie el o istorie antică, pentru
că el ştie mai bine decît Herodot şi
Strabo cum a fost atunci! După ce
şterge şi neagă sursele antice, trece la
teritoriul dacic despre care scrie că e
o construcţie romantică a dacopaţilor,
construcţie pe care el, lingvistul, o
demolează cu condeiul; atît dimensiunile,
cît şi populaţia Daciei. Pentru el nu a
existat un regat unit sub Burebista sau
Decebal, ci doar un teritoriu sălbatic,
cu populaţie redusă şi dispersată, căruia
nu i se cunosc limitele şi unde trăiau
grupuri tribale neomogene, migratoare, ce
vorbeau limbi diferite. Aceste fabulaţii le
întinde pe pagini întregi şi în concluzie:
Îi numim ,,daci’’ pentru că aşa ne-a
învăţat romantismul naţionalist de la
Bălcescu şi Pârvan încoace. Cît de
mare poate fi rătăcirea unui psihopat,
cît de falsificator poate deveni pentru
o simbrie, oricum l-a depăşit în teorii
pe istoricul Robert Rösler, care a golit
Transilvania de rumîni pentru ca ungurii
să spună că au fost primii acolo! Sînt
hărţi ale europenilor pe care Dacia este

trasată şi însemnată un mileniu întreg, se
găsesc şi la Vatican, din nefericire nu se
mai găsesc cele două volume istorice ale
războaielor daco-romane. Patru războaie
au dus romanii imperiali împotriva
dacilor pînă au reuşit să cucerească o
parte din Dacia, cea care avea aurul şi
sarea, domnule Dan Alexe, două sub
Împăratul Domiţian, şi două cu Împăratul
Traian, acele istorii ne-ar fi adus mult
mai multe date istorice despre daci şi
Dacia, aţi fi avut mai multă mătasea
broaştei pe balta pe care orăcăiţi! Dar
şi fără ele, oamenii citiţi ştiu de daci şi
Dacia. Împăratul Traian, după războaiele
cu dacii, în semn de bravură militară,
şi-a luat şi numele de Dacicus, fără să
ştie de romantismul naţionalist al lui
Bălcescu şi Pârvan.
Să argumentăm pentru cititor - pe
alexopat îl lăsăm în plata pre-globalizării
de Bruxelles – în Forumul Roman se află
cea mai mare istorie gravată în piatră, din
toate timpurile, şi sînt despre războaiele
dintre daci şi romani pe Columna lui
Traian! De ce oare, cînd într-o mie de
ani romanii republicii şi imperiului au
dus-o dintr-un război în altul? De ce
dintre sutele de războaie în care au fost
învingători au ridicat numai cîteva arcuri
de triumf şi columne, iar Columna lui
Traian, e cea mai mare, cea mai elocventă
despre daci? Ca să apară un Dan Alexe,
după aproape două mii de ani, să pună
în scriitura lui de comandă pe traci,
geţi, daci şi Dacia în ghilimele, să dea
impresia că sînt născociri ale dacopaţilor
lui! Ce ordinar, să-şi defăimeze, pentru
o mînă de arginţi, naţia din care, poate,
face parte! Scriitorimea şi istoricii români
ar trebui să contracareze relele intenţii,
rătăcirile lui Dan Alexe, care s-a alăturat
grupului Patapievici – Boia & comp!
Nepăsarea faţă de aceste minimalizări
în ridicol şi defăimări grosolane este
complicitate tacită sau poltronism din
partea scriitorimii şi specialiştilor români,
care se scuză cu nu ne punem mintea cu
Dan Alexe! Foarte, foarte greşit, fiindcă
el este inteligent şi fără caracter, prin
urmare foarte periculos ca hack writer!
De la Bălcescu şi Pârvan, mercenarul
sare la gîtul lui Nicolae Densusianu
pentru că în mult comentata, în fel şi
chip, Dacia preistorică, autorul este
înclinat spre fantezii şi teorii rasiale!
Alexopatul a luat-o razna rău de tot, mai
avea un pic şi de la teorii rasiale, că e
plină lumea de ele, îl putea considera
pe Nicolae Densusianu un proto-legionar
antisemit şi primea un bonus. Dar şi fără
această extensie scurtă şi la modă, îşi
lasă deoparte specialitatea – pe care o
afişează ca ştiinţa ştiinţelor, prin care el
rezolvă toată istoria lumii – cînd, în fapt,
lingvistica, chiar aşa de diversă, stufoasă
şi amestecată, nu le poate duce în spate
pe toate cîte ar vrea el şi se dă psihiatrul,
„cazului clinic” Nicolae Densusianu, ce
este ignorant şi maniac de Secolul XIX
(pag.60). Nu am citit Dacia Preistorică
a lui Nicolae Densusianu, dar ştiu că
autorul a fost ardelean educat la Blaj şi
Sibiu, fiind un elev şi student eminent.
A început ca notar la Făgăraş, a devenit
membru corespondent al Academiei
Române, apoi bibliotecarul Academiei,
cînd a făcut cercetări în bibliotecile din
Transilvania, Ungaria, Austria şi Roma,
strîngînd 38 de volume de manuscrise
despre poporul nostru, de la daci pînă
în zilele lui. A fost numit director al
Bibliotecii Naţionale Militare şi a scris
monumentala istorie Revoluţia lui
Horia în Transilvania şi Ungaria. Pe
această somitate culturală a vremurilor
sale, alexopatul îl face caz clinic, cu
următoarele semne psihiatrice: ignorant
şi maniac, ocultist, fără studii de istorie,
iar prin Dacia preistorică dă dovadă de
magmă dementă, un delir mistic (pp.
60 şi 94). Ce neruşinat, nici faptul că e
mercenar cu condeiul, nu-l scuză. Secolul
al XIX-lea a fost un secol efervescent,
cu tendinţe marcate de naţionalism
în toată Europa şi protocronismul
(protos = primul, cronos = timp) era o
adevărată carieră de date pentru bazele
naţionalismului general din acel secol.
Nicolae Densusianu se înscrie printre
ceilalţi care au cercetat şi compilat timpul
începuturilor şi, la fel ca toţi ceilalţi
protocronişti, a scris laudativ despre
poporul său. Dacă istoricii, nu indivizi
cu condeiul de închiriat, ar face un amplu
studiu comparativ între protocroniştii
secolului al XIX-lea vor vedea că toţi se
înscriu în aceiaşi parametri laudativi şi
înfloritori ai naţiunii lor. Protocronismul
se practică şi astăzi în istorie şi literatură,
e doar o întoarcere la primul timp,
fără a fi nevoie de o autorizaţie semnată
de Dan Alexe, ca să nu mai vorbim
de arheologie, care scormoneşte după
primul timp istoric. Oamenii de cultură
sînt liberi să-şi aleagă preocupările şi să
pornească cu ele la drum, numai Cronos
va hotărî dacă drumul fiecăruia va fi
lărgit, pietruit, marcat şi luminat sau
va ajunge o cărare înfundată în uitare.
Prin urmare, cei care scriu, ar fi bine să
judece şi să nu acuze sau denigreze pe
cei din generaţiile anterioare, e decent
să rămînă în rîndul generaţiilor lor cu
critica semenilor. Voi exemplifica cu Dan
Alexe acest enunţ, presupunînd că nu
s-ar fi născut în 1961 în Moldova, ci o
sută de ani mai devreme în Transilvania,
©români
DL
ar fi făcut parte din generaţia de
ardeleni ai lui Nicolae Densusianu, exact

IN MEMORIAM
Iancu Ioan BIDIAN

(19.02.1934 - 21.08.2016)

Ne-a părăsit de curînd, după o lungă
și grea suferință, cel care a fost pînă în
ultima clipă Președinte de onoare și, în
prealabil, timp de 25 de ani, Director
al Institutului Român și al Bibliotecii
Române din Freiburg. Fiu și frate de
buni români, din aceia care pun interesele
neamului deasupra intereselor proprii,
motiv pentru care vechile enciclopedii
îi considerau naționaliști, Iancu Ioan
Bidian, originar din Sibiu, după o
rodnică activitate la Institutul de Istorie
Nicolae Iorga din București, a susținut
o bogată activitate științifică în cadrul
Institutului Român din Freiburg, la ale
cărui sesiuni științifice a prezentat diferite
comunicări care au fost ulterior publicate
în Buletinele Bibliotecii Române din
Freiburg, după cum urmează: 1. În
volumul VIII (XII) din 1980/81, de la pag. 353 la 366: Hărți medievale despre țările
române, păstrate la Biblioteca Institutului Român din Freiburg – Germania. 2. În
volumul XII (XVI) din 1985, de la pag. 249 la pag. 278: Politica U.S.A. față de
România după abdicarea Regelui Mihai. 3. În volumul XIV (XVIII) din 1987/88 de
la pag. 221 la pag. 228: Relațiile dintre R.F.G. și R.S.R., oglindite în presa germană,
pînă la 31 ianuarie 1967. Pentru meritele sale intelectuale deosebite, președintele
României l-a decorat cu Meritul cultural, în grad de Mare ofițer.
Dumnezeu să-l odihnească!

Mihai NEAGU BASARAB

în timpul în care maghiarizarea românilor
ardeleni atingea cotele de asimilări
primejdioase, cum ar fi gîndit şi ce ar fi
scris Dan Alexe? În orice caz, nu ceea
ce scrie astăzi, după urechea grefată la
Bruxelles. Raţionamentul complex al
evoluţiei sociale, de la o generaţie la
alta, este şi un catalizator de decenţă şi
bun simţ social.
Nu vorbim de bun simţ social în
cazul sociopaţilor şi psihopaţilor, o largă
categorie de indivizi cu personalitate
instabilă şi neprevăzute reacţii care,
în spatele unui şarm permanent afişat,
condus inteligent, maschează trăsături
egocentrice, de supremaţie şi dominaţie,
interese bine şi subversiv urmărite, pe
un fond afectiv minim reprimat de un
egoism cavernos. Un tablou general
din care face parte, mai mult sau mai
puţin, şi alexopatul mercenar în discuţie,
care, după ce le-a dat istoricilor antici
nota zero, după ce pe daci şi Dacia
le-a scris în ghilimele, considerînd că
şi cuvintele uzuale le-au împrumutat
de pe la seminţiile ce au trecut prin
spaţiul carpato-danubiano-pontic, trece
la un alt atac.
Întîi face pregătirea atacului, pe
cîteva pagini, în care ne scrie cum au
fost asimilaţi total galii, iberii (sic!,
lingvistule), celţii, după care ajunge la
concluzia: unificarea lingvistică a Daciei
s-a produs datorită latinizării şi graţie
cuceririi romane (pag. 70). Rog istoricii
să desfăşoare această frază pe argumente
şi să desluşească clar intenţiile acestui
pen for hire – condei de închiriat. Eu,
cititorul fără studii, ştiu doar că în Anglia
romanii au stat 400 de ani, în Iordania
600 de ani şi nu i-au latinizat pe băştinaşi,
în schimb i-a unificat lingvistic pe daci
în 165 de ani, avînd în vedere calităţile
eminente de profesori ai legionarilor
cuceritori şi aptitudinile dacilor faţă
de latină cum nu s-au mai întîlnit în tot
Imperiul Roman! Ştiinţificul lingvistic
alexopat ştie şi mai multe, din care ne
scrie şi nouă cititorilor, că unificarea
lingvistică a durat şi după retragerea
romanilor, prin contactul permanent
cu triburi deja latinizate dimprejur sau
de la cîmpie. Aşa da, acum pricepem
cum e cu unificarea lingvistică din
Maramureş pînă în Cîmpia Bărăganului
a rumînilor. Şi io, un dacofil, ca atîţia
alţii, fost medic în Maramureş, credeam
că şi-au păstrat limba lor fiindcă au
fost daci liberi, cum au scris istoricii!
Da de unde, după moldoveanul lingvist
aflăm noi, dacofilii, că nişte triburi
latinizate, nu ştiu unde şi cînd, au trecut
munţii ce înconjoară Maramureşul ca să
continue opera unificării lingvistice prin
latinizare. Ce noroc că a găsit Dan Alexe
o explicaţie pe care o impune! Tot de la el
citim că toţi ibericii (locuitorii Peninsulei
Iberice) au fost şi ei latinizaţi, cu mic cu
mare, cu excepţia bascilor protejaţi de
izolarea munţilor (pag.67). Curios este
că triburile latinizate din peninsulă nu au
trecut munţii să-i latinizeze şi pe basci,
că erau şi acolo trecători prin munţi la
fel ca în Maramureş! O lămureşte şi pe
asta, altădată.
Îmi place tot mai mult de alexopat,
nu-i prost deloc, dar are o patie, o
suferinţă cu personalitatea, şi-a pierdut
integritatea şi pune raţionalitatea la
spate, cînd alege din istorie numai ceea
ce trebuie să scrie în cartea comandată.
De exemplu, dacă învăţaţii antici au scris
apreciativ despre geto-daci, sursele lor
le-a considerat egale cu zero, iar Herodot
a fost coborît din rang pînă la nivel de
jurnalist! Dar, găsind el în Xenopol că,
atît Strabon, cît şi Herodot au arătat
şi faţa cealaltă a medaliei despre dacogeţi, nişte briganzi nomazi şi poligami
(pag.76), Dan Alexe jubilează încă o
dată, sursele antice nu mai sînt egale

Acest număr s-a tipărit inclusiv cu sprijinul unor reprezentanţi ai exilului românesc
anticomunist.

cu zero, îi ridică înapoi în rang pe cei
doi şi începe canonada pentru care a
fost plătit. Din nou dacii, de data asta
fără ghilimele, sînt prezentaţi ca ultimii
oameni, seminomazi, detestînd munca, în
schimb preferînd incursiunile de jefuire,
fiind poligami pe ranguri, cu cît mai
multe femei, cu atît de rang mai mare,
femeile lor lipsite de moravuri, dacii
îşi vindeau surplusul de copii, mai ales
fetele, fără să aibă o limbă ştiută, de
vreo cultură nici vorbă şi cu religie
ambiguă, mai mult rituale păgîne (pp.
76-79). Aşa a scris, aşa îi amintim că,
tot acest comportament era la modă în
acele vremuri ale omenirii! Şi, ca fapt
divers, acei oameni, geto-dacii, cum or
fi fost ei, civilizaţilor imperiali le-au
trebuit patru războaie ca să-i înfrîngă, şi
numai o parte din Dacia a fost cucerită.
Şi fiindcă tot am ajuns la civilizaţia
imperială romană, nu vreţi să ne scrieţi
ceva şi despre morala împăraţilor romani,
să luăm de exemplu pe Elagabalus?!
Citindu-l pe Dan Alexe încep să
înţeleg mai bine sintagma noastră
ţărănească, de neam prost, ce se
potriveşte mai bine unor domni cu
carte, ce vor să sară mai sus ca puricii
– comparînd după proporţii – şi mie a
început să mi se facă greaţă corticală
citind daco-inepţiile acestui hack writer.
Să i le citească Gigi Becali care l-a
dus cu helicopterul la Muntele Athos,
să afle cum l-a portretizat pe el şi pe
monahii români de acolo, suferinzi de
un protocronism clinic.

Corneliu FLOREA
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