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Prinºi ºi jumuliþi!
Din totdeauna oamenii s-au
întrebat cine sunt, ce sunt ºi sau descris ºi definit îh diferite
feluri. Platon a definit omul:
Animal bipes implume (Animal
biped fãrã pene)! Student fiind,
am auzit pentru prima datã aceastã definiþie a lui Platon. Spiritualã
ºi amuzantã, mi-a plãcut. Atît de
mult mi-a plãcut, încît, din cînd
în cînd, o aduceam în discuþii dupã cum era momentul ºi anturajul. Odatã, dupã o vânãtoare la
raþe, jumulind o glajã de pãlincã
cu ortacii, am fãcut niºte sinapse
ºi le-am interpretat definiþia lui
Platon: Omul nu mai are pene
fiindcã de-a lungul istorie a fost
mereu jumulit!
Urmãrind ºi citind ce se întîmplã în România ultimilor douãzeci
de ani, acum îmi revine în minte
definiþia lui Platon ºi parcã, mai
mult ca niciodatã, nu numai in
istoria omenirii, dar mai ales în
istoria noastrã, a românilor, suntem mai prinºi ºi mai jumuliþi ca
niciodatã în trecut!
Zîmbind nepãsãtor sau amar,
acesta este adevãrul acestui ceas
istoric; românii s-au mai lãsat
odatã prinºi ºi jumuliþi, de ultimele pene! Ceea ce este original
în acest ceas istoric de democraþie postdecembristã este cã
o parte din jumulitorii noºtri de
azi sunt nevãzuþi, la fel ca
teroriºtii din acel Decembrie
1989, cînd se auzeau împuºcãturi, erau rãniþi ºi morþi nevinovaþi, dar nu s-au aflat teroriºtii.
Situaþie identicã: suntem prinºi
ºi jumuliþi; se vede cum ne zboarã
fulgii, cum sãrãcim, cum se
împart ºi dispar averile þãrii, dar
jumulitorii îs de nevãzut, de
negãsit, ceea ce duce la o singura
conluzie logicã: teroriºtii de
atunci sunt jumulitorii de acum!
Aþi auzit, ºtiþi cã atunci au fost
cu ochii pe noi KGB, CIA,
MOSSAD, MI5. De ce oare i-au
trimis stãpânii lor sã-ºi bage nasul
în fecala noastrã  cum numeºte
Patapievici plaiul românesc (am
specificat numeºte, fiindcã încã nu
ºi-a retras aceastã insultã).
Dar partea cea mare de vinã
este a noastrã, a tuturor românilor. În þarã, deºi conºtientã,
majoritatea s-a resemnat la supravieþuire în sãrãcie ºi mizerie
moralã. Poltroni, în loc sã se
opunã deschis jumulirii de cãtre
strãini, se jumulesc ºi ei între ei
cît pot. Parcã sunt la întrecere
cu jumulitorii globalizatori,
folosindu-le din plin indicaþiile si
metodele. Mai ales mass media
dominanþilor, care, cu ajutorul
ignoranþilor ºi a lefegiilor, este
antiromâneasca, prin ea românii
care îºi ridicã glasul adevãrului
sunt imediat catalogaþi: naþionaliºti, xenofobi, rasiºti ºi, ca
loviturã de graþie, antisemiþi!
Corneliu FLOREA
(continuare în pag. 24)
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Roza vînturilor

Românul are douã pasiuni mari:
pãmîntul ºi credinþa. Sunt cele
douã realitãþi organice ºi esenþiale ale vieþii. Românul simte
cã din ele îi curge viaþa. Din pãmînt  viaþa trupului, din
Dumnezeu  viaþa sufletului. Se vede aci o minte care nu
e ispititã de iluzii. El dã cu un gest sigur la o parte mulþumea
de aparenþe goale, dar pretenþioase ale lumii ºi vede
singurele lucruri esenþiale, din care decurg toate. Viaþa
lîngã pãmînt ºi lîngã Dumnezeu, e singura viaþã bine hrãnitã
cu ceea ce, de fapt, îi trebuie, e singura viaþã sãnãtoasã
ºi sub raport fizic ºi sub cel moral-spiritual...
Pentru pãmîntul nostru ºi pentru credinþa noastrã, fie
numai a noastrã, fie a creºtinãtãþii întregi, strãmoºii noºtri
au fãcut minuni. Cãci ce e altceva decît o minune faptul cã
am reuºit sã ne menþinem, în ciuda tuturor furtunilor, luptînd
cu arma, suferind silnicii, respingînd ispita.
Dumitru STÃNILOAE

Reevaluãri:Politicieni cretini... ziare scrise
de idioþi ºi citite de alþi idioþi

Horea Paºtina, Pãrintele Dumitru Stãniloae (cãrbune pe hîrtie), 1981

Restituiri: Dumitru Stãniloae - Lumea
vãzutã de Horea Paºtina
...este o lume care s-a oprit din miºcare dupã o zi de obosealã  sau
încã n-a început o nouã zi de miºcare. Este o lume seralã sau matinalã.
Este o lume care si-a adunat înãuntru toate posibilitãþile, recãpãtînduºi bogãþia totalitãþii ei indefinite. Ea îndeamnã prin aceasta la reflexie,
lãsînd privitorului libertatea unei nelimitate imaginaþii referitoare la
cuprinsul ei  sau sugerîndu-i o astfel de imaginaþie. E o lume
statornicitã de nu se ºtie cînd ºi pînã nu se ºtie cînd, dar nu o lume
încremenitã. Cãci se simte în ea virtualitatea pulsaþiei unei vieþi care
pentru o vreme se odihneºte, dar care va porni iarãºi sã-ºi reveleze prin
miºcare unele sau altele din potenþele ei, definindu-se într-un fel sau
altul, iar prin aceasta mãrginindu-se sau ieºind din starea ei scufundatã
într-un adînc nemãrginit ºi etern, fãrã sã se rupã deplin din el.
E o lume de case parcã nezidite de oameni ºi
neînsufleþite de ei; din ele aºtepþi totuºi sã aparã (continuare în pag. 20)

Dialoguri esenþiale: Cu Alexandru Herlea
despre Parlamentul European (I)
Nicolae FLORESCU: Domnule
Alexandru Herlea, am impresia
cã venirea dv. la Bucureºti, în
aceste zile, se datoreºte unui fapt
mai important decît unul obiºnuit. Existã actualmente un interes pe care l-aþi arãtat, în chip
deosebit, fenomenului politic ce
dominã aceasã perioadã?
Alexandru HERLEA: Da, aveþi
dreptate! Prezenþa mea mai îndelungatã în România se datoreºte demersurilor pe care le-am fãcut pentru

a deveni candidat în alegerile pentru
Parlamentul European.
N.F.: Am citit pe internet ºi o
declaraþie pe care aþi fãcut-o dv.,
un fel de angajament în legãturã
cu acestã candidaturã.
A.H.: Mi-am creat un blog unde
se gãseºte o declaraþie în care
precizez care este obiectivul ºi
sensul angajarii mele. Notez cã am
încercat sã candidez ca independent întrucat PNÞCD, adevãratul
(continuare în pag. 12)

Gloria ºi decãderea receptorului literar
În 1990 am scris un eseu intitulat Peripeþiile receptãrii literare,
care se încheia astfel: În consens
cu agitaþia  ca un interminabil
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ºi apocaliptic troznet din încheieturi  ce s-a revãrsat peste
sufletele noastre, cititorii nu se
mai aratã interesaþi de rafinamentele interiorizãrilor intelectuale, de ironiile sofisticate, de
morga imagisticã savantã, a
metodologiilor literare din ultimele decenii ale secolului al XX-lea.
Ci cautã cu aviditate pãþanii,
mari pãþanii, aventuri cu lorzi ºi
contese, amoruri devastatoare,
explozii mistice ºi misticoide,
memorii spectaculoase ºi crime
celebre. Pare surprinzãtor  dacã
nu ºocant  sã constaþi cã dupã

Grigore SMEU

(continuare în pag. 14)

Într-o scrisoare de pominã, din
1946, cãtre Tudor Vianu, dar
extrem de exterioarã în relatarea ei
memorialisticã, Eugen Ionescu nu
pierde ocazia sã-i incrimineze pe
Emil Cioran (Mi-e greu sã-l iert)
ºi pe Mircea Eliade (Ãsta e un
mare vinovat), deºi nu putea sã
se abþinã sã nu observe cã pentru el totul e pierdut, de vreme
ce a învins comunismul.
Declaraþia, însã, trebuie raportatã ºi la momentul biografic pe
care îl trãieºte expeditorul ei. Nu

este corect sã eludãm acest aspect
esenþial, atunci cînd, în momentul
respectiv, scriitorul încã mai spera
ca, în ceea ce-l priveºte, autoritãþile comuniste de la Bucureºti
sã aplice o altã modalitate de
apreciere a prestaþiei sale în diplomaþia guvernãrii antonesciene. Acuzarea lui Mircea Eliade,
ºi nu mai puþin a lui Emil Cioran,
înregistratã doar într-o epistolã
Nicolae FLORESCU
(continuare în pag. 11)

Comentarii critice
Mircea Eliade ºi contemporanii sãi
Petru Manoliu (1903-1976).
Poet, prozator, ziarist ºi traducãtor,
cunoscut mai ales prin cele douã
romane ale sale, Moartea nimãnui
ºi Domniþa Ralu Caragea, precum ºi prin eseurile ºi polemicile
publicate în Credinþa (1934-1938),
Petru Manoliu a avut un rol
important în determinarea foiletoanelor lui Eliade, intitulate Scrisori
cãtre un provincial, pe care le-a
stimulat cel puþin în parte.
Poetul botoºãnean, într-un
scurt popas în capitalã, l-a cunoscut pe Mircea Eliade în mansarda
acestuia din strada Melodiei. Au
discutat îndelung, propunîndu-ºi,

la despãrþire, sã-ºi scrie. Cele douã
epistole primite de Petru Manoliu
i-au provocat acestuia bucurie ºi
amãrãciune. I-a rãspuns, la rîndui, sperînd cã epistolele sale vor
aduce gînduri tainice ºi delicate, fiindcã nu sunt ºtiute decît de
noi. Spre suprinderea sa, însã, a
putut sã citeascã în Cuvîntul din
14 decembrie 1927 un articol intitulat Scrisori cãtre un provincial,
în care se citeazã (cu ghilimelele
corespunzãtoare) pasaje din propriile-i misive. A doua zi, i-a scris
Mircea HANDOCA
(continuare în pag. 21)

Teze ºi antiteze: Un personaj necunoscut:
Don Quijote
Rãsfoind Sensul tragic al vieþii,
carte a filozofului spaniol Miguel de
Unamuno, mi-am amintit de ciudatul,
neverosimilul, ridicolul, tragicul personaj Don Quijote. Într-adevãr, puþini
eroi din literaturã s-au bucurat în toate
comentariile criticii literare de o atenþie
mai mare, dar de fapt mai puþin semnificativã, decît bãtrînul cavaler de la

Mancha. Ne-am obiºnuit cu toþii sã
vedem în el un smintit simpatic, bun
de compãtimit, care accentueazã o datã
mai mult cruzimea ridicolului la care
supunem ºi sîntem supuºi de ceilalþi.
Oare aºa sã fie? Oare aºa l-o fi
vãzut ºi Cervantes, el însuºi un

Lidia STÃNILOAE

(continuare în pag. 10)

Meditaþii ortodoxe
O pierdere pentru Ortodoxie

La începutul anului Ortodoxia a
suferit o grea pierdere prin decesul
renumitului teolog Olivier Clement.
S-a nãscut la 17 octombrie 1921
într-o localitate a Franþei ºi a
crescut într-un mediu ateu. A
cunoscut fel ºi fel de ideologii
care mai de care mai strãine de
Dumnezeu. Providenþa l-a ajutat

însã ca de tînãr sã întîlneascã în
Occident personalitãþi ale Ortodoxiei precum Nicolae Berdiaev ºi
Nicolas Lossky. Sub influenþa lor
dar ºi a altora, urmînd în acelaºi
timp calea ce i-a hãrãzit-o Dumne(continuare în pag. 24)

2 Jurnalul literar

Prezenþe româneºti la Tîrgul de carte de la Torino
Joi, 14 mai 2009, la orele 15.30, a fost
inaugurat târgul de carte de la Torino, în
cadrul cãruia editura italianã Zonza Editori
a prezentat publicului proiectul La Romania
incontra lItalia (România întâlneºte Italia).
Acest proiect a avut în vedere publicarea
unor dintre cei mai importanþi scriitori contemporani, þinîndu-se seama ºi de succesul
pe care literatura tînãrã româneascã l-a
dobîndit în ultimii ani, prin apariþiile din
Ungaria ºi Polonia. Au fost publicate astfel,
volumele: Sunt o babã comunistã de Dan
Lungu ºi Un an în Paradis de Liliana
Corobca. Casa editorialã italianã a colaborat
în acest sens cu Institutul Cultural Român de
la Veneþia, scopul acestei colaborãri fiind
acela de a pune în valoare cultura unei naþiuni
încã necunoscutã în Italia. La târgul de carte
de la Torino au fost prezenþi ºi alþi scriitori
tineri din România, propuºi pentru publicare
în urmãtoarele luni, precum: Ana Maria Sandu,
Lucian Dan Teodorovici ºi Florin Lãzãrescu.
Proiectul s-a bucurat de colaborarea Ambasadei României din Italia, a Consulatului
General din Torino ºi a Accademiei di
Romania de la Roma.

Liliana Corobca è nata nella Repubblica di Moldova nel 1975. Dopo la laurea in
Lettere, consegue il dottorato in Filologia allUniversità di Bucarest, città dove
attualmente vive e dove lavora come ricercatrice scientifica presso lIstituto di Storia
e Teoria Letteraria Cãlinescu.
È del 2003 il suo esordio in campo letterario con il romanzo Negrissimo (pubblicato
dalla casa editrice moldava Editura Arc), che le vale due riconoscimenti come miglior
autore esordiente: il premio Prometheus, promosso dalla rivista România Literarã, e
il premio dellUnione degli scrittori della Repubblica di Moldova.
Nel 2005 la casa editrice Cartea Româneascã pubblica il suo secondo romanzo, Un
an în Paradis, tradotto e edito con il titolo Un anno allinferno.
*
«Perché non raccontate qualcosa di bello? Una bella storia damore, di quelle che
ti si spezza il cuore.»
Indugiano tutte.
«Liuda se nè andata, era lei quella che raccontava le favole.»
Lamore è solo una favola, a cui non è più possibile credere. È questa la conclusione
più amara cui giunge Liliana Corobca in questo romanzo breve e denso, che pare
scritto velocemente ma che costringe a rallentare, per riflettere. Un ritmo allegro,
quasi fossero solo chiacchiere, per sfuggire, con successo, al dramma che si narra.
Tra inganni e soprusi, cattiveria e slanci di generosità, tra schiavitù, prostituzione
e carezze, si snodano i dialoghi delle ragazze imprigionate nelle stanze del bordello
Paradiso, racconti di vite passate, speranze e disillusioni che si legano alla narrazione
del presente, fatto di povertà e violenza.
Certo non è solo buio, la Corobca lascia intravedere lampi di luce e fi ducia, di favole
se ne raccontano e fanno sorridere, fanno dimenticare. Ma è spazio angusto quello
dedicato alla speranza, ché la Corobca conosce la tristezza di quel mondo e sa
raccontarla.

Lecturi posibile: Marius Nica ºi valenþele imaginarului matein

de obiceiul pãmîntului. În
structura personajului nu
se aflã nimic balcanic, nimic þigãnesc, iar
în locuinþa lui intrai în civilizaþia spiritului. În fine, prin vocea naratorului,
autorul concret îºi exprimã integral dezgustul sãu antibalcanic.
Reperele spaþiale ºi temporale sînt
transformate în precepte ce ordoneazã
universul epic ºi liric. Accentul cade acum
pe dinamica simbolurilor încãrcate cu
afectivitate: rolul elementului acvatic în
declanºarea reveriei involuntare, volutele
sinestezice ale universului olfactiv, simbolistica oglinzii, imagistica podului, semantis-

În Historie des Etats Balkaniques, N.
Iorga raporta România la spaþiul balcanic
prin argumente istorice: substratul tracoiliric, lingvistice: diseminarea dialectelor
limbii române  aromâna ºi meglenoromâna
în Balcani ºi geografice: prin Dobrogea a
fost creatã o conexiune directã cu spaþiul
balcanic. Nãzuind mereu spre Occident, dar
legaþi de mozaicul etnic al regiunii, românii
 neam carpatic  au asimilat tradiþiile
balcanice, alcãtuindu-ºi o structurã individualizatã în romanitatea europeanã.
Tudor Vianu reliefa aceeaºi componentã
balcanicã, dar contura o altã nuanþã.
Psihologia valahului de la Dunãre, aºa
cum s-a cristalizat într-un veac ºi mai bine
de literaturã cultã, a pus în valoare idealul
unei demnitãþi cãutate fie în integrarea
culturii occidentale, fie în perpetuarea
vechiului fond autohton, depozit al unor
virtuþi simple ºi durabile.
Din aceste motive  comenta Ion Barbu 
noþiunea ca atare a devenit pentru intelectualul ºi þãranul român o categorie inferioarã,
demnã mai degrabã sã fie combãtutã. Aºa
se explicã relativa lipsã de ecou în spaþiul
literar românesc a creaþiei lui Nasr edDinkhodja, caracterizat de Cantemir, în Istoria
creºterii ºi descreºterii Imperiului Otoman,
bufonul  maskarlîkul  sau mai bine
Eposul turc. Fabulele nasreddiniene, tipãrite
la Constantinopol în 1837, au fost traduse de
Anton Pann, cunoscãtor al limbii turceºti,
care a autohtonizat numele rapsodului otoman
în Nastratin Hogea.
În a doua jumãtate a secolului al XIXlea ºi în prima jumãtate a celui urmãtor,
poezia ºi proza au explorat valenþele
artistice ale mentalului sud-est european
dintr-un unghi parodic, cu accent pe
derizoriu ºi componente caracteriale negative: lene, dezinteres, parvenire  ºi un altul
axat pe elementele spiritualitãþii balcanice:
contemplaþie, înþelepciune orientalã, reflecþie meditativã, dinamism acþional.
În acest context, Ocheanul balcanic.
Privire asupra imaginarului literar în
opera lui Mateiu I. Caragiale, semnat de
Marius Nica  lector la Facultatea de Litere

a Universitãþii Petrol-Gaze din Ploieºti  se
distanþeazã semnificativ, în actualul stadiu
al cercetãrilor, de studiile cu temã similarã.
Autorul, afirmã Nicolae Florescu, în
Cuvînt înainte, la volumul editat de
Institutul European, Iaºi, 2009, proiecteazã
asupra creaþiei mateine un atemporal
aproape parabolic al cãrui înþeles nu este
pînã la urmã altul decît cel al trecerii ºi
petrecerii, al evadãrii dintr-un orizont
încãtuºat ºi al eliberãrii în spirit.
Perspectiva novatoare este vizibilã din
chiar primul capitol. În structura de adîncime
a textelor esenþiale, Marius Nica sesizeazã
prezenþa contrastelor perene ale spiritualitãþii balcanice. Referinþe la aceleaºi constante au fost fãcute ºi anterior, dar criticul
constatã, deseori, cã afirmaþiile sînt lipsite
de armãtura argumentativã.
Înainte de a desface structurile imaginarului, Marius Nica transformã sintagma
balcanism literar într-un concept operaþional, îi sistematizeazã elementele particularizante ºi contureazã trãsãturile
caracteriale specifice tipului balcanic, un
homo duplex care îºi asumã modalitãþi
existenþiale bivalente. Umanitatea ficþionalã
este inclusã apoi într-un demers critic
coeziv, în care nucleul analitic este desenat
cu acurateþe, iar ideile, riguros sprijinite pe
argumente, sînt exemplificate prin întoarcerea permanentã la text. Relevanþa perspectivei îºi gãseºte îndreptãþirea în studiul
poemelor grupate în Pajere, în contiguitatea
narativã dintre nuvelisticã ºi Craii de
Curtea-Veche, roman ce instaureazã
definitiv spiritul ºi universul sud-est
european de aici, de la porþile Orientului.
Personajele înseºi devin proiecþia unei
tipologii balcanice distincte, minuþios
motivatã ontologic. Sintezã a decãderii
morale, Gore Pirgu, potaia aceea mãruntã,
ce se tîra ºi se gudura rînjind întruchipeazã
universul periferic uman, limita de jos a
existenþei. Pantazi atestã prezenþa spiritului grec, ecoul admiraþiei nutrite de narator
aþã de una dintre marile culturi ale omenirii.
Paºadia, alt-eu însumi al instanþei narative, se smulge din vulgaritatea consfinþitã

mul fotografiilor, semnificaþia spaþiului
locuibil, ºi toposul crîºmei, centru spiritual ºi paradigmã de desfãºurare a
evenimentelor, loc de afirmare a individualitãþilor ºi de manifestare a voluptãþii verbale.
Atracþia scriitorului spre heraldicã ºi
aspiraþia lui de a-ºi alcãtui o identitate
princiarã afecteazã structurile imaginarului. Din aceastã nouã investigaþie
criticã  pentru întîia oara exhaustiv
studiatã în capitolul Ordinul cavalerilor

Dupã volumul memorialistic Tortura pe
înþelesul tuturor, ce i-a atras aprecierile
elogioase ale lui Nicolae Manolescu,
introducînd cartea în cauzã în tabloul
complex al mãrturisirilor autenticiste din
Istoria criticã a literaturii române, ce
configureazã, finalmente, o proiecþie drama-

ticã asupra raporturilor individului cu
securitatea ºi cu sistemul de represiune
sovietizant, introdus în viaþa societãþii
româneºti din ultima jumãtate de veac a
secolului trecut, Florin Constantin Pavlovici
semneazã un nou demers scriitoricesc,
Frica ºi pînda, apãrut, de curînd, la Editura
Muzeului Naþional al Literaturii Române.
De data aceasta autorul pleacã de la lectura
îngãduitã de CNSAS a dosarului sãu penal
prin care, în 1959, Justiþia militarã a
Republicii Populare România mi-a dãruit
cu generozitatea tîlharului care se face
stãpîn pe avutul altuia, cinci ani de
închisoare pentru delictul de uneltire
contra ordinii socilale, prin agitaþie ºi
propagandã contrarevoluþionarã . Dar,
în mãsura în care Florin Constantin Pavlovici constatã subþirimea logicã ºi deformarea
copioasã pe care, în mod enigmatic,
organele represive ale statului le introduceau în relatarea schimonositã a faptelor
înregistrate documentar, cu posibile
repercursiuni ulterioare în dezbaterea lor
legalã, intervenþia memorialisticã, reconstituind adevãrul asupra întîmplãrilor narate,

se vãdeºte a fi singura soluþie necesarã de
extragere dintr-un peisaj pervertit moral ºi
profund deviat de la ideea de reevaluare a
conºtiinþei în faþa unei istorii lamentabile
în aprecierea asupra individului suprimat
de colectivitate.
Florin Constantin Pavlovici scrie nuanþat, cu anume vervã în relatare ºi cu o
evidentã ironie în explicarea evenimentelor
sau în proiectarea consecinþelor pe care
acestea le-au avut în viaþa actorului, silit
sã le joace pe scena complexã a vieþii.
Uluitoare apare, într-o astfel de carte,
gratuitatea sancþiunilor, sub raport moral
dar ºi social-politic. O lume de victime se
confruntã astfel cu resorturile, nu de puþine
ori criminale, ale legalitãþii ilegale a
statului comunist. Prostia, infamia, delaþiunea, sînt condiþionãri fireºti ale vieþii, ºi
punerea sub urmãrire ºi sancþiunea condiþiei umane este, în ultima instanþã, forma
cea mai gravã de înþelegere a disoluþiei
sociale prin care ne-a fost ºi ne este încã
sortit sã trecem. Lucrurile sînt cu atît mai
grave cu cît instituþia pe care o ilustreazã,
prin nume ºi situaþii, Florin Constantin

mateini  Marius Nica decodeazã cu
subtilitate conotaþiile textuale ºi structurile
simbolice adiacente. Poezia dezvãluie codul
cavaleresc al lumii medievale ºi mutaþiile
ireversibile. În prozã, reþine exacerbarea
sentimentului nobiliar. Substantivului crai
 sinonim în Evul Mediu autohton cu
rege  criticul îi atribuie semnificaþia de
cavaler, intuind în substanþa lui noþionalã
o triadã semanticã: ideea seniorialã, cãutare
misticã ºi codul etic-princiar.
Creaþia întreagã este reanalizatã în
Coordonatele thanatice ale operei, din
perspectiva sfãrºitului biologic. Taina
morþii, perceputã sub felurite înfãþiºãri fizice
ºi distincte ipostaze sufleteºti, determinate
de un anumit tip de existenþã, strãbate
imaginarul liric al pajere-lor. Excelente
rãmîn interpretarea nuvelei Remember,
drumul crailor spre asfinþit, însoþit de
spectacolul balcanic al evenimentului
funebru ºi argumentarea decisã a finalului
neîncheiat din Sub pecetea tainei.
Subliniez raportarea sincronicã ºi diacronicã a operei ºi a scriitorului la creaþia
autohtonã ºi strãinã, apropierea elementelor
specifice tipologiei de personajele similare
imaginate de Hortensia Papadat Bengescu,
Gib Mihãescu sau Nicolae Breban.
Relev fluenþa exprimãrii. Marius Nica are
un limbaj critic elevat. Aceasta presupune
o ucenicie a redactãrii, reflectatã în construcþia elaboratã a frazei, în terminologia
criticã adecvatã, în acurateþea documentãrii
ºi în folosirea citatului ca modalitate de
ilustrare a ideii. Studiile anterioare, publicate în Axioma, Jurnalul literar º.a. atestã
înzestrarea criticã. Menþionez judicioasa
utilizare a bibliografiei autohtone ºi strãine,
folositã ca suport ºi argument, dar ºi punct
de plecare a demersului personalizat.
Relevarea structurii semantice profunde
a creaþiei lui Mateiu I. Caragiale, demonstraþia riguros obiectivã, noutatea ideilor ºi
veºmîntul lor expresiv scot Ocheanul
balcanic semnat de Marius Nica din raftul
comun al bibliografiei mateine ºi îl transferã
în biblioteca exegezei moderne, într-o
structurã inconfundabilã ºi indispensabilã.
Ion BÃLU
Pavlovici, abordeazã chiar domeniul major
al propagandei comuniste, cel al Radioteleviziunii din perioada ceauºistã, a încadrãrii
autorului în sistemul vieþii sociale dupã
reeducarea lagãrului de exterminare.
Agresarea adevãrului, mitomania consubstanþialã a regimului incriminat fãrã rezerve,
porneºte de la cap ºi se destrãbãleazã fãrã
posibilitãþi logice de înþelegere a faptelor,
în afara comandamentului securistic care le
provoacã ºi le discerne abuziv.
Nu are rost sã menþionãm aici toatã
viermuialã de situaþii, mai mult sau mai
puþin neclare, în care se zbate existenþa
grav contaminatã, de cele mai multe ori de
compromiterea chiar a ideii de umanitate.
Trecem peste tabloul sumbru al precizãrii
conjuncturii, mai ales cã multe dintre
individualitãþile puse în lumina reflecþiei
memorialistice sînt ºi astãzi prezente printre
noi, în sistemul liberalismului democratic
european, pe care oamenii de propagandã
ai securitãþii l-au preluat dupã 1990, fie în
Ileana CORBEA
(continuare în pag. 20)
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Cronica literarã
Înainte cu Aristarc!
Între Aristarc, gramatician ºi critic grec,
tip de critic sever, ºi Arcimboldo, cu al
cãrui tablou, Bibliotecarul, este ilustratã
prima copertã, se defineºte însuºi conþinutul cãrþii lui Nicolae Florescu, Înapoi la
Aristarc (Editura Jurnalul literar, 2009):
temperamentul de luptãtor al autorului se
bazeazã pe o largã, variatã ºi cuprinzãtoare
informaþie livrescã, strategic asimilatã, care
îi alimenteazã ºi-i oferã argumente pentru
luãrile sale de poziþie. Invocîndu-l pe
Aristarc, ni se dezvãluie cã acesta se
defineºte prin sensul pur al spiritului
critic, ceea ce face posibilã identificarea
cu el, preluatã dintr-o altã identificare ºi o
altã definire prin el, cea cãlinescianã.
Reluarea similitudinii în conºtiinþa modernã
atrage dupã sine precizarea condiþiei
profesionale optime ºi etica exercitãrii
actului critic, prinse în scepticismul unei
iluzorii cãutãri a adevãrului, iluzorii dar
tenace. Odatã cu Aristarc, autorul transferã
în paginile cãrþii atitudinea ofensivã ºi
neînduplecatã prin care s-a fãcut vestit
Jurnalul literar, în paginile cãruia este
prezent, numãr de numãr, cu atitudini
prompte ºi intransigente, fapt care era ºi
este mai mult decît incomod în lumea
româneascã de azi, specializatã pe aranjamente ºi nedispusã sã uite ceea ce a
învãþat-o, atît de bine, comunismul, în
numele dogmei ºi analfabetismului ridicat
la rang de virtute ºi la temperament de
agresivitate. Prin atitudinea sa decisã în
sancþionarea politicii ambigue ºi nedrepte
a României de astãzi, Nicolae Florescu dã
o replicã tîrzie, dar deloc inutilã, celor care
susþineau cã Jurnalul literar din vremea
lui Cãlinescu ar fi cu totul absent de la
ceea ce se petrece în jurul sãu. Lui
Cãlinescu i se remarcã  implicînd ºi o
trimitere la realitãþile momentului de-acum
 seriozitatea implicatã în toate manifestãrile lui intelectuale, ºi din aceastã
perspectivã se duce polemica actualã prin
relevarea adevãrurilor din trecut.
Deci, Înapoi la Aristarc, titlul primului
volum de justificare a întoarcerii (Rezistenþa prin culturã), înseamnã, oricînd ºi
mai ales astãzi, depãºirea lamentabilului
compromis, alungarea a tot ce devorã
rigoarea moralã, debordarea racilelor, atît
de necesarã, la scarã socialã, în România
de azi (Sîntem capabili sã denunþãm, în
momentul de faþã, toatã degringolada
creatã, în scara de valori a literaturii
clasice ºi contemporane, de tendinþele
falsificante ale comunismului, care continuã sã se menþinã în mentalitatea manifestãrilor noastre intelectuale prin etichetãri
dogmatice ºi abateri grosolane de la
adevãr? Ce trãim astãzi mai mult decît o
restaurare, în toate privinþele, a instituþiilor imorale ale comunismului?), eliberarea de manipulare, desþelenirea terenului
penibil al falsurilor de tot felul, conºtiinþa
valorilor sã nu mai fie parazitatã de infecþiile
comuniste, abandonarea iresponsabilitãþii
suficienþei ºi aproximaþiei din viaþa intelectualã, eliminarea confuziei cã oricine
poate face orice, sloganul deprofesionalizãrii, cartea sã nu mai fie înþeleasã ca o
marfã. Autorul îºi pune  ºi ne pune nouã,
tuturor  întrebarea decisivã: Vrem sã
depãºim cu adevãrat confuzia de valori
în care trãim? ºi-ºi sintetizeazã propriile
învãþãminte de sprijin: Atunci trebuie sã
ne asumãm rãspunderea de a arunca la
lada de gunoi a istoriei asemenea maculaturã, bunã de reprelucrat pentru hîrtie
igienicã. Sã conºtientizãm, aºadar, criza
moralã profundã pe care o resimte
contemporaneitatea românescã. Dacã
viaþa este pervertitã, nu cereþi literaturii
ºi climatului ei social sã expunã o altã
figurã decît aceea schimonositã pe care
ne-o oferã realitatea diurnã!.
Întoarcerea la Aristarc reprezintã astfel,
în apelurile ferme formulate de Nicolae
Florescu, reintrarea în normalitate, pe linia
permanenþelor noastre intelectuale sintetizate în buna orînduire a acþiunii actului
critic în aspiraþia spre metafizic, singura
în stare sã dea un sens ascendent creaþiei. De la aceasta haosul contemporan se dezice prin dominaþia materializãrii
exclusive, al noului barbarism al epocii
noastre ºi starea lamentabilã a statutului
scriitorului, supus unei politici de marginalizare, prin degradarea instituþiilor pe care
el le reprezintã, pline de elemente ale
trecutului proletcultist. Marginalizarea
scriitorului autentic este o consecinþã
directã a acestor stãri de fapte ºi determinã

apelul disperat al autorului cãrþii ca scriitor,
editor ºi jurnalist, care a putut sã constate
eludarea sistematicã a capacitãþilor creative
ale exilului românesc anticomunist. Mai
mult, asemenea practici încurajeazã umilirea
creatorului, a omului de excepþie dintr-o
societate normalã, mai întîi dupã principii
stahanoviste, ºi mai apoi abandonatã la
dispoziþia cîineascã a unei aºa-zise «economii de piaþã» uniformizante, care vine
tocmai din anularea stropului de aspiraþie
metafizicã pe care-l cuprinde în definirea
sa ideea fundamentalã de scriitor, care sau lãþit la masa poporului, uºor manevratã
de securiºti, kagebiºti, colaboraþioniºti
 elemente declasate.
Autorul nu întîrzie, dupã expunerea
aristarcã de principii, dupã relansarea lor
pentru vindecarea tarelor morale ºi a
situaþiei ingrate a scriitorului român, sã dea
propriul exemplu de evaluarea adevãratã,
probatã de realitate, un spaþiu generos fiind
consacrat lui Mircea Eliade. Principiile sînt
adeverite de experienþele scriitoriceºti
analizate. La Vintilã Horia, sînt numite
valenþele sacrificiale, jerfelnice ale
conºtiinþei artistice menitã sã recupereze
ºi sã lumineze totdeauna drumul spre
adevãr, George Enescu este purtãtorul
unui mesaj ancestral de înþelepciune,
toleranþã ºi onestitate a muncii, Ion SânGeorgiu expune o realitate esenþialã
pentru demascarea ºi instituirea unui real
proces al comunismului, a cãrui declanºare întîrzie sfidãtoare pînã în zilele
noastre etc. Istoricul literar constatã ºi
efectul nedorit al sincronicitãþii editoriale a
lui Lucian Blaga ºi a lui D. Stãniloae, contestatarul lui din perspectivã ortodoxistã,
dupã o jumptate de veac
(polemica lui Blaga cu
teologii de la Sibiu a
avut loc începînd din anii
1942-1943), rezultat nedorit
din nepriceperea editorilor,
generator de confuzie. Retipãrirea cãrþii anti-blagiene în totalã necunoºtinþã
de cauzã, cum sesizeazã
Nicolae Florescu, antreneazã clare conotaþii
politice ºi ideologice în
strînsã legãturã cu etapa
comunistã, adicã ducînd
la compromiterea unor
modele spirituale.
ªi mai este ceva: invocarea lui Aristarc înseamnã ºi un omagiu adus de
actualul redactor-ºef întemeietorului Jurnalului literar, pseudonim pe care
l-a folosit ºi el ºi l-a dovedit prin înalt
profesionalism în exercitarea oficiului critic,
scînteietorului mînuitor al condeiului sãu
evaluator, inimitabilului model de iubire a
literaturii ºi a literaþilor; celui pe care
Aristarc însuºi l-a hirotonisit punîndu-i
mîinile pe cap ºi declarîndu-l public Eºti
critic! (v. Din jurnalul unui critic). ªi
criticul ºi-a luat foarte în serios menirea ºi
misiunea care s-au dovedit cã-i corespund
pe deplin însuºirilor temperamentale. În
comparaþie, tragedia intelectualului de
excepþie este nu numai demonstratã în carte,
ci acuzatã de mistificarea ei prin teroare.
Deci, climatul de azi pretindea, din plecare,
exterminarea tipului de umanitate pe
care marele critic îl încarna. Relansarea
principiilor lui Aristarc prilejuieºte autorului
evocarea personalitãþii care le-a reprezentat
cel mai elocvent la noi, cu o rarã distincþie
intelectualã, dar care devenea pe zi ce
trece mai inutil în viaþa unei societãþi
care pregãtea cu sîrg instaurarea aºazisei «dictaturi a proletariatului». Ca ºi
Cãlinescu, autorul cãrþii asimileazã criticul
la rezoluþiile sale de istoric literar ºi-l extinde
apoi la realitatea politicã actualã deformatã
de sechelele comunismului, pe care unii le
cultivã la modul interesat, neºtiutori de
riscurile menþinerii unor gafe ºi a jocului
umilitor din vremea cenzurii de manevrare
a vestitelor croºete (un exemplu de
rãbufnire justiþiarã împotriva unor asemenea
practici este textul Refugiul lui Theodor
Scorþescu), prin insistarea asupra caracterului anticomunist al scrierilor analizate (este
elocvent faptul cã politicul, în tratarea
narativã a lui Theodor Scorþescu, este unul
esenþialmente anticomunist, motivat ºi
particularizat prin elemente biografice ce
antreneazã profunditatea dezbaterilor doctrinare din prozele acestuia).
Însãºi tematica acestui prim volum 
Rezistenþa prin culturã  este argumentatã
pornind de la G. Cãlinescu ºi Mircea Eliade
(«Rezistenþa prin culturã» preconizatã la
nivel european de Mircea Eliade îºi aflã

în istoria literarã a lui G. Cãlinescu
argumente esenþiale în susþinerea cauzei
româneºti faþã de politica de rusizare
desfãºuratã de forþele cominterniste ale
Moscovei acþionînd la Bucureºti). Apoi,
încununarea lui Cãlinescu se face printr-o
formularea apoteoticã pe care istoricul
literar, atît de circumspect ºi de doveditor
în manevrarea documentelor, ºi-o permite,
fãrã a ieºi prin aceasta din uzanþele sale
recunoscute (G. Cãlinescu, asemenea lui
Eminescu sau Iorga, face parte din seria
acelor mari arhitecþi ai spiritului cu
vocaþia monumentalului, ce nu se lasã
prinºi prin segmentare ºi nici încorsetaþi
dimensiunilor de înþelegere obiºnuite. Ei
au nevoie de spaþiu, ca sã-ºi proiecteze ºi
sã-ºi desãvîrºeascã opera unicã). Cartea
este alcãtuitã din micromonografii ºi este
construitã pe îndreptarea acelor aspecte
din viaþa/opera scriitorilor care necesitã
aportul profesional al istoricului literar, atît
prin comentariul lui obiectiv, cît ºi prin
aducerea de noi documente probatorii.
Dezbãtînd cazul Ultimul Noica, face
precizãri ºi deducþii asupra faptului cã
filosoful continuã sã fie unul dintre cele
mai manipulate securistic din destinul
culturii româneºti actuale, deci sublinieri
de istorie literarã prin discernerea interpretãrii în imediat. Pentru mai buna înþelegere
a situaþiei, autorul face distincþia, existenþialã mai întîi, dintre tînãrul Noica ºi
ultimul Noica, modelat de conflictele repetate cu realitatea timpului (Ca manifestare
civicã individualã, starea vîrstnicului în
«cazul» Noica poate da mãsura oarecum
simbolicã a rezultatelor confruntãrii
filosofului cu dictatura de cea mai primitivã extracþie). Ultimul
Noica  se precizeazã mai
apoi  nu a mai scris cãrþi
de filosofie, ci a fãcut
publicisticã filosoficã,
atît cît i s-a dat voie sã
facã de cãtre regimul de
teroare comunist. Exemplul
lui de rezistenþã prin
culturã este resimþit de
filosof ca pe o obligaþie a
firii /.../, un strigãt disperat într-un pustiu, pentru
ieºirea din rudimentarismul
sistemului. Cu o scrupulozitate analiticã impecabilã
sînt demontate toate ideile
academice de modificare
ºi dejucare a proiectului
noician de editare/facsimilare a caietelor eminesciene.
În fine, un spaþiu amplu
este consacrat posteritãþii
postcomuniste a lui Mircea Eliade. Sînt
însemnãri polemice într-un climat antieliadesc continuator al vechilor practici comuniste de manipulare a adevãrului: folosirea
fãrã discernãmînt ºi neanalizate a învinuirilor
de antisemitism ºi legionarism, din dorinþa
de scandal ºi inferiorizare (fãcînd precizarea
cã nu putem sã catalogãm ºi sã expediem
în direcþiile dreapta-stînga marile valori
ale culturii noastre fãrã vãditã rea
intenþie la adresa întregii naþiuni române); este drastic înfieratã practica de a
republica în limba românã articolul denigrator al lui Norman Manea, care avea menirea
sã dezinformeze «cititorii strãini» asupra
unui episod din biografia lui Mircea
Eliade, atîta vreme cît informaþia, acum
eliminatã, se dovedea la un examen atent,
fãcutã dupã ureche, în bunã parte fantezistã ºi fãrã o lucidã aplecare pe text, cu
concluzii rãu-voitoare asupra întregii culturi
româneºti, pentru a o culpabiliza; sînt
demontate prin evidenþiere unele asemãnãtoare incalificabile procedee deformatoare, de patos demolator, ale lui Victor
Eskenasy, Adriana Berger, Daniel Dubuisson, Z. Ornea. Marta Petreu, Ion Vartic,
Florin Þurcanu etc.
Apãrarea lui Eliade împotriva detractorilor lui români sau strãini este o obsesie
justiþiarã a lui Nicolae Florescu, punctualã
ºi inclementã, de care ne dãm seama ºi
citind în Jurnalul literar, ultimul pe care l-am
primit pînã în momentul redactãrii acestor
rînduri (noiembrie-decembrie 2008): Mircea
Eliade în posteritatea postcomunistã.
Tonul ferm ºi conºtiinþa adevãrului scris,
slujitã de o vastã încãrcãturã documentarã
ºi de o abilã determinare a dedesubturilor
din limbajul esopic impus de timpul furat
de comunizarea forþatã, argumenteazã în
privinþa rolului exilului  larg dezbãtut în
paginile Jurnalului literar ºi ale cãrþii la
care ne referim -, afirmaþia autorului acestei
cãrþi, trecutã în seama lui Virgil Ierunca:
retragerea din istorie a devenit beneficã
numai pentru cã a existat exilul.

Punctul pe i
Cînd în nr. trecut al Jurnalului literar
am încredinþat tiparului articolul semnat de
Nicolae Florescu, referitor la Eugen Ionescu
ºi destinul sãu românesc, am fost convins
cã înþelegerea exactã a lucrurilor ºi, totodatã, datoriile imense pe care le afiºeazã astãzi
incoºtient cultura noastrã postcomunistã
faþã de marele dramaturg vor tulbura chiar
ºi în trecere conºtiinþa contemporanilor ºi,
mai ales, pe aceia a interpreþilor dramatici
ai operelor sale.
Dar nu s-a întîmplat aºa ºi nici nu avea
cum sã se întîmple, în fond, cînd problema
nu este una a culturii, ci a mãscãricilor,
care, de pe diverse scene ale þãrii, îºi vãd
periclitate turneele vest-europene, cu o
operã dramaturgicã doar parþial tradusã încã
la nivel românesc, prin preluarea aidoma a
ediþiei Gallimard, din 1991 mai ales, pentru
texte inedite.
În Evenimentul zilei, de vineri, 26 iunie
a.c., la pagina a 15-a, montatã publicistic
de Simona Chiþan, sub titlul Românitatea
lui Ionesco, o tinichea pentru fiica sa,
citesc opinia redactatã de Teatrologul
George Banu, sub întrebarea nãucitoare ºi
cretinoidã: De ce?
Teatrologul este de la Sorbona, astãzi
ca ºi ieri, iar încercarea lãmuritoare din
interogaþia formulatã cu atîta giganticã
prostituare a realitãþii este pusã sub acelaºi
semn ca ºi a jurnalistei în cauzã. Ei, cei
doi, ca ºi Humanitas ºi, din pãcate, numeroºi
alþi sclifosiþi-spilcuiþi ai unei pseudoculturi
postcomuniste se pun sub semnul lui
Ionesco. Da, a lui Eugène, din foarte
românescul Eugen Ionescu, ca sã ne
convingã de românitatea scriitorului
nãscut la Slatina în plinã ºi vajnicã Oltenie.
Evit, la rându-mi, sã analizez fenomenul
de, repet, profundã ºi scîrbavnicã provenienþã postcomunistã, care, în articolaºul
ARISTARC
(continuare în pag. 24)

Autorul se distinge prin ºtiinþa/arta
mînuirii argumentelor. Acestea sînt aduse
atunci cînd demonstraþia o cere, unele
aºteptînd producerea, din motive tactice,
de aceea nu sînt date toate de la început,
fapt ce întreþine interesul lecturii prin
surpriza documentului, prin mici exploziisurprizã care fac din paginã o jerbã
temperamentalã, coloratã ºi în acelaºi timp
supravegheatã prin dozajul cel mai potrivit
între enunþ teoretic ºi enunþ documentar;
de aceea, nu ne sfiim a-l numi cel mai
complet ºi mai onest istoric literar al nostru
de astãzi, dublat de conºtiinþa cea mai
manifestã cã slujeºte principiile sacre ale
adevãrului.
Apelul la Aristarc este la o instanþã
supremã a spiritului rectitudinar, cãreia
autorul îi mãrturiseºte nemulþumirile adunate cu multã amãrãciune în cele douã
decenii de indecizie a desprinderii de
malformaþiile comuniste. Sînt texte inflamate
de constatarea nedreptãþilor care se produc, chiar în exercitarea spiritului critic prin
imixtiunea factorilor extraestetici în judecarea operelor, ceea ce produce amalgamarea valorilor pînã la indistincþie. Cum
aceste deformaþii grave de mentalitãþi au
devenit la mulþi o a doua  sau prima 
naturã, perpetuarea lor se dovedeºte de o
tenacitate care maculeazã tot ce ating.
Apelul la Aristarc este un apel la revenirea
la normalitate, la acea demnitate care
trebuie sã recunoascã caracterul nobil al
înzestrãrii scriitoriceºti. Dacã ar trãi astãzi,
grecul s-ar sufoca ºi ar prefera sã se
întoarcã la vremurile în care a vieþuit.
Pledoaria pe care autorul o face în
favoarea poziþiei de lider de opinie a
cronicarului literar este pledoaria pentru o
criticã eliberatã de orice ingerinþe ºi
practicatã la un nivel ireproºabil de profesionalism. Aristarc este, în fond, un personaj
al cãrþii, egal cu cota ei idealã de referinþã;
pe el îl informeazã asupra racilelor culturii
ºi mentalitãþii noastre de azi ºi îi transcrie
rãspunsurile cu conºtiinciozitate. Autorul reclamã recunoaºterea limitei la care s-a ajuns,
cea a saturaþiei de inepþii. Aceastã limitã o
strigã, pentru a scoate din adormirea postcomunistã spiritul (critic) românesc.
Trebuie recunoscut cã are dreptate în
tot ce scrie, nu cred cã e cineva care sãi tãgãduiascã dreptatea ºi meritul de a fi
spus-o cu atîta claritate. Un Aristarc latent
în strãfundurile conºtiinþei ºi vindicativ
cînd apare în manifestãrile ei justiþiare e un
simbol al adevãrului care te face liber.
Din toate aceste motive, Înapoi la
Aristarc are semnificaþia îndemnului Înainte
cu Aristarc!
Titu POPESCU
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Dialoguri esenþiale: Gh. Grigurcu - Nefiind pe val,
presupun cã poezia mea a pãrut ciudatã, stînjenitoare*
Ambiþia întunecã relaþia creatorului
cu creaþia sa
DORA PAVEL: Domnule Gheorghe
Grigurcu, nu pot sã nu vã mãrturisesc cã
sînt tot mai impresionatã, cu fiecare nouã
secvenþã a dialogului nostru, de felul în
care izbutiþi sã vã autoanalizaþi. Constat
cã tipul dvs. de introspecþie este unul dea dreptul romanesc: pe cît de nuanþat ºi
rafinat, pe atît de exact, de detaºat ºi
crud. ªi mai cred cã asemenea dezvãluiri
despre sine pot cel mai bine întregi
portretul poetului, criticului, eseistului ºi
memorialistului care sînteþi. De aceea nu
vã ascund cã voi continua sã vã provoc.
Sînteþi un ins orgolios?
GHEORGHE GRIGURCU: Ceea ce vã
pot spune cu certitudine e cã sînt din ce
în ce mai puþin orgolios. Dacã am fost
întrucîtva cîndva, în adolescenþã ºi-n primii
ani ai tinereþii, e pentru cã voiam sã adopt
o pozã, precum Marius, din Mizerabilii lui
Victor Hugo, stînd pe o bancã în parc, în
aºteptarea iubitei Cãci orgoliul nu e decît
o imagine exterioarã, o sforþare mecanicã a
fiinþei de-a fi receptatã într-un anume fel
avantajos! O imagine stearpã. Ea se
strãduieºte a acoperi eventuala zonã a
noastrã de îndoieli, frãmîntãri, regrete,
expieri etc., adicã viaþa însãºi a fiinþei,
printr-o simplificare arbitrarã, printr-o
artificializare a eului redus la un vector al
sãu convenþional. Reprezintã anticamera
vanitãþii, acel infern al orgoliului, forma sa
alunecatã în ridicol. Deoarece, dupã cum
spunea Cioran, vanitosul nu plictiseºte
niciodatã, aidoma, desigur, unui spectacol
umoristic. Mi-aþi putea aduce obiecþia cã ºi
modestia poate fi, la fel de bine, o pozã ºi
nimic mai mult. E adevãrat cã întîlnim
sumedenie de indivizi care o simuleazã,
aidoma bigoþilor, a falºilor prieteni sau
îndrãgostiþi º.a.m.d. Dar mãcar ca simbol
postura modestã exprimã altceva decît cea
orgolioasã, o asumare a complexelor naturii
umane în care, inevitabil, colcãie slãbiciunile, dubiile, feluritele imperfecþiuni. Din
punctul de vedere al orgoliosului, personaj
ce se crede alcãtuit exclusiv din calitãþi,
exponent prin excelenþã al certitudinilor,
emiþãtor la tot pasul de propoziþii apodictice, fireºte cã un om realmente modest pare
pus în inferioritate. Ba chiar poate fi socotit
ori se poate socoti el însuºi un infirm moral.
Mã aflam, în 1976, la Bacãu, la festivitãþile
închinate lui Bacovia. În centrul atenþiei se
plasa Al. Ivasiuc, tip vital, de-o robusteþe
þipãtoare, de-o prezumþie datã mereu pe
faþã, de-o oralitate debordantã. Cineva a
dat glas opiniei cã dacã autorul Plumbului
s-ar fi bucurat mãcar de un sfert din
prestanþa fizicã ºi din faconda romancierului cãruia îi va fi dat sã disparã la începutul
anului urmãtor, în cutremur, destinul sãu ar
fi fost cu totul altul. Aparent, da. În fapt,
fiecare a rãmas la locul sãu ºi nu în
dezavantajul saturnianului bard bãcãuan
D.P.: Aveþi, totuºi, ambiþii?
Gh.G.: Rãspunsul la o asemenea întrebare se leagã de ceea ce am afirmat referindumã la întrebarea dvs. imediat anterioarã.
Ambiþiosul este un orgolios, adicã un tip
distanþat în principiu de procesele spiritului, de fermentarea vieþii interioare, ce
nu se poate aºeza, în orice clipã, într-o
ecuaþie spectaculoasã, profitabilã. El
cultivã o extrovertire tendenþios orientatã.
Montaigne definea ambiþia drept starea
de spirit cea mai opusã retragerii în sine.
Avem a face cu o dispoziþie infertilã, aidoma
unei pãstãi golite. Dar ambiþia unui creator,
a unui producãtor de valori pe bune?
Cîþi dintre scriitorii, dintre artiºtii de marcã
n-au fost strãini de o ambiþie cîteodatã chiar
cu accente de ferocitate? Iluzoriu, atitudinea
în cauzã s-a implicat în mecanismul lor
productiv, a intrat în labirintul lor lãuntric,
gãsind o triumfãtoare cale de ieºire spre
eclatanþa unor opere. În realitate, e vorba
de o demonie care a operat cu elemente
produse în afara spaþiului creaþiei, aºa cum
un bancher sau un crupier opereazã cu
sume de bani ce nu-i aparþin. Ambiþia e
sterilã ca atare. Ea posedã o notã de
cruzime, aidoma unui bici cu care e lovit un
animal de povarã sau un om nefericit.
Ambiþia întunecã relaþia creatorului cu
creaþia sa, împingînd-o în direcþia unui
necruþãtor formalism lumesc. Putem socoti
cã ea face parte din zgura ce o lasã arderea
* Fragment dintr-un volum de dialoguri în
pregãtire, realizat de Dora Pavel (n. red.)

unui act creator, e reziduul sublimului
acestuia. Mi-a atras atenþia urmãtoarea
confesiune a lui Borges: În ceea ce mã
priveºte, eu nu am ambiþii. Cred cã e vorba
de o eroare cã oamenii mi-au dat prea multã
importanþã. Sînt un scriitor supraevaluat.
În acelaºi timp vã sînt recunoscãtor tuturor
cã mã luaþi în serios. Eu nu mã iau.
Smerenie, prudenþã, strategie de captare a
bunãvoinþei publice? Gentilã convenþie sau
sinceritate tîrzie a unui bilanþ? Oricum, si
non e vero, e bene trovato...
D.P.: Dacã înþeleg bine, socotiþi cã ºi
umilinþa poate fi o pozã ca ºi vanitatea...
Gh.G.: Aºa e. Deosebirea capitalã dintre
ele constã în aceea cã pe cînd orgoliul,
neputîndu-se depãºi, e o cale a damnãrii,
umilinþa, fie ºi simulatã pînã la un punct,
practicatã precum o disciplinã benevolã,
se poate transfigura, poate deveni o
structurã moralã autenticã. Sã ne amintim
de miºcãtorul consiliu, defel fariseic cum a
fost rãstãlmãcit de unii, pe care-l da Pascal
celor ce n-au o suficientã tãrie a credinþei
ca mãcar sã-i respecte cu consecvenþã
prescripþiile, dobîndind astfel ºansa de aºi autentifica ºi spori programul ei dãruitor.
Plictisul duminical
D.P.: Aº vrea sã vã întorc acum spre
ceva mai concret, legat de dependenþa
stãrii dvs. fizice ºi psihice, ca ºi a
programului dvs. de lucru de unitãþile de
timp. De curgerea lor. Vã este specificã o
asemenea determinare? În ce relaþie vã aflaþi
cu zilele sãptãmînii? Dar cu anotimpurile?
Gh.G.: Unitãþile calendaristice ale timpului alcãtuiesc un fel de miniaturi ale vieþii
omeneºti, reverberînd curbura exuberantnostalgicã a ascendenþei ºi descendenþei
acesteia, nu credeþi? Încep fiecare sãptãmînã cu o senzaþie inauguralã, de prospeþime, de mobilizare a puterilor, chiar dacã
nu ºtiu exact în ce le voi investi. Orice
început e misterios, e o încordare a
aºteptãrii care, fatalmente, se deterioreazã
pe parcurs. Conteazã însã începutul în sine,
chiar dacã e iraþional, chiar dacã nu duce
nicãieri, aidoma acelor scãri reprezentate
de Piranesi, fãrã rost, îndreptate spre ziduri
închise. Cu duminica e altceva. Într-însa se
adunã oboseala întregii sãptãmîni, o decepþie, o coclealã sufleteascã de care n-ai cum

sã scapi. E o zi care mã indispune, cred cã
ºi din alte pricini. În toþi anii de ºcoalã, era
momentul în care, neducîndu-mã la ore, eram
nevoit a recupera restanþele, a munci în
plus, de regulã luptîndu-mã cu plicticoase
subiecte de matematicã, fizicã, chimie. O
corvoadã. ªtiam cã în viaþã asemenea
cunoºtinþe nu îmi vor folosi la nimic, însã
o conºtiinþã de premiant mã fixa cu
îndãrãtnicie asupra lor, transformîndu-le
într-o obligaþie inconturnabilã. ªi încã o
lãmurire a plictisului duminical. ªcolar în
primele douã clase primare, în aºezarea ce
avea sã devinã pentru mine, în anii de
maturitate, Amarul Tîrg, n-aveam o bucurie
mai mare decît sã colind zilnic librãriile, sã
rãscolesc rafturile de cãrþi. Bucurie sistatã
în ultima zi a sãptãmînii, cînd acestea erau
închise. Simþeam atunci un gol, un pustiu
prematur. O întristare a fãpturii mele fragile
de þînc, fãpturã pe care, vai, nu numai cã
n-am depãºit-o, însã nici mãcar n-am izbutit
a o egala în seriozitatea cu care se strãduia
sã mãsoare lucrurile acestei lumi sublunare,
scutitã fiind de inutile dubii... Anotimpurile?

Îmi sînt mai apropiate cele de tranziþie,
primãvara ºi toamna, echivoce, încãrcate
de belºugul unui vis cu dublã deschidere,
cãtre ceea ce s-a petrecut ºi cãtre ceea ce
ar trebui sã vinã, cu interferenþe, zig-zaguri,
acrobaþii meteorologice, cu sugestii ce rup
liniile de forþã ale habitudinilor, ºovãind a
înscrie altele noi. Pe scurt, arhetipuri ale
poeziei. Sau, dacã vreþi, poeme în stare de
naturã. Noutatea suspendatã a verii ºi a
iernii suportã astfel concurenþa uneia
discrete, insinuante, cumulative ºi pînã la
urmã mai bogate în sensuri lirice, pepinierã
a tuturor sensurilor de acest tulburãtor gen
la care am putea nãdãjdui sã accedem.
Lectura corectã e una în stare a trezi
interesul spiritului
D.P.: Faptul cã aþi colindat librãriile,
cum spuneþi, încã de la o vîrstã fragedã,
v-a fãcut sã deveniþi un ins livresc? Sînteþi
un ins livresc?
Gh.G.: Iatã un truism cu care n-aº putea
fi de acord. M-au întîmpinat cu asemenea
prezumþie, încã de timpuriu, unele persoane
care, datã fiind înclinarea mea cãtre carte,
erau dispuse a vedea în mine un om
sfîrºit ori un adolescent miop (deºi eram
departe de o atare performanþã!), persoane
de altminteri de bunã credinþã din mediile
modest-provinciale în care am vieþuit,
intrigate de acest interes al meu peste
medie. Opinie ce-mi mai stãruie în memorie
ca un laitmotiv melancolizant. Dar ce ar
putea însemna un ins livresc? Nu altceva
decît un tip caricatural. Pe un perete al
locuinþei mele se aflã un desen al lui Jiquidi
ce înfãþiºeazã un tînãr purtînd în braþe un
teanc imens de tomuri, întrecîndu-i cu mult
statura, gata a se rãsturna, pãstrîndu-ºi însã
un incredibil echilibru. Tînãrul acela e un
vicios al lecturii, asemãnãtor unui împãtimit
de jocuri de noroc, unui alcoolic, unui
drogat. În bulimia cu care consumã puzderia
de pagini, nu se alege cu un mare cîºtig. Îi
lipseºte discernãmîntul ºi fineþea trebuitoare
unei recepþii satisfãcãtoare a bolurilor de
celulozã tipãritã. O astfel de pasiune mi
se pare comparabilã cu o limbã lipsitã de
papile gustative. Lectura corectã nu e
neapãrat enormã, neselectivã, insaþiabilã
(Blaga îmi spunea cã a citit puþin, doar
textele esenþiale!), ci una în stare a trezi
interesul spiritului, a-l stimula sã se
identifice cu sine. În acest fel privind
lucrurile, Cartea nu e opusã Vieþii, ca un
monitor posac care-i alungã spontaneitatea
ºi-i suprimã savoarea, ci un centru al Vieþii,
capabil a o înteþi, a o decanta, a o îndemna
sã se priveascã în oglindã. Opoziþia CarteViaþã mi se înfãþiºeazã extrem de relativã.
În miºcarea descoperirii de sine, a rafinãrii
autoscopice, eul nostru are dreptul de a
pleca de la oricare din experienþele de care
dispune, inclusiv de la cea a contactului cu
Cartea, ºi aceasta, în nu mai micã mãsurã
decît altele, o experienþã existenþialã, una de
cãpetenie. Emerson spunea cã ºi viaþa însãºi
poate deveni un lung citat. Dupã cum, s-ar
putea adãuga, un citat poate deveni Viaþã.
D.P.: Totuºi, remarc cã nu existã rãspuns
al dvs., subiect luat în discuþie în care sã
nu citaþi unul sau mai mulþi dintre marii
autori, gînditori ai lumii. În ce mã priveºte,
vã spun sincer, nu-mi plac citatele. Apelul
la ele mi-a dat dintotdeauna impresia de
nesiguranþã ºi mai ales de diluare a
propriilor enunþuri. De ce le invocaþi
mereu? E un mod de a face paradã de
erudiþia dvs., e nevoia de a vã verifica ºi
susþine prin alþii propriile convingeri?
Gh.G.: Aº dori sã vã rãspund printr-o
poezie recentã. Adicã printr-un... citat din mine
însumi: În loc de Psalm/ Pagina se scufundã
în Carte/ Cartea se scufundã în Citate/ în
citate se scufundã Dumnezeu// cînd vrea El.
În templul valorilor «consacrate»...
D.P.: În ultima vreme dezbaterile pe
marginea conceptului de generaþie literarã au intrat într-un oarecare regres. Vã
întreb, totuºi: dvs. vã consideraþi ca
aparþinînd vreunei generaþii?
Gh.G.: Cronologic vorbind, da. Efectiv,
adicã urmînd un program, slujind o modalitate stilisticã în vogã, legînd prietenii
semnificative etc., am simþãmîntul cã nu. ªi
iatã de ce. Conceptul de generaþie are o
aplicare aleatorie. Vorbim, pe tãrîm autohton,
despre generaþia de la 1848, despre generaþia trãiristã din anii 30, despre ºaizeciºti,
optzeciºti, douãmiiºti etc., dar sã admitem
cã sînt perioade lungi din istoria literarã de
la noi ºi de aiurea, în pofida principiului
organizatoric adoptat de Thibaudet, în care
n-am mai putea distinge conturul unor
grupãri omogene, specifice, pe care sã le

botezãm generaþii. ªirul acestora se întrerupe. De cele mai multe ori sita temporalã
cerne personalitãþi, nu colective prin forþa
lucrurilor amestecate, impure. În orizontul
diacroniei, personalitãþile de seamã rãmîn
tot mai izolate, aruncînd reflexe astrale. La
adãpostul confortabilului paravan generaþionist, trage nãdejdea afirmãrii (ºi permanentizãrii) o legiune de mediocri ºi veleitari.
De regulã, o bunã parte din constituenþii
unei aºa-zise generaþii sînt imitatori ai
vedetelor sale, epigoni pe care-i ia în
seamã, de la un prag al uitãrii, doar
minuþiozitatea investigaþiei istorice. Îndeobºte termenul de generaþie produce o
învolburare efemerã, o improvizaþie ce are
prea puþin a face cu aplicarea criteriului
estetic, situîndu-se sub egida unor impulsuri emoþionale eteroclite ori a unor accidente de selecþie socialã. În arealul sãu
funcþioneazã liste ale succesuluice se
întîmplã a omite nume importante, necuprinse în seducãtorul vortex momentan. Ele sînt
repuse în drepturi cînd deruta în cauzã
înceteazã. Privit cu o anume detaºare,
criteriul generaþionist în domeniul creaþiei
îºi dezvãluie la rîndu-i o valenþã amuzantã.
Cei ce se strãduiesc a-l aplica perseverent,
a jalona potrivit acestuia întreaga evoluþie
a fenomenelor creaþiei, fac uz de o grilã
mecanic aplicatã unui fenomen al vieþii,
deci ilustreazã un caz al comicului, aºa cum
l-a definit Bergson.
D.P.: Cu toate astea vã rog sã precizaþi
ce raporturi aveþi cu generaþia ºaizecistã.
Gh.G.: Sã încerc niºte comparaþii. Generaþia e ca un loc acoperit de arbuºti
înghesuiþi, încîlciþi, de-o nebulozitate
vegetalã în care þi-e greu sã urmãreºti
ramificaþiile fiecãruia. Ori ca un banc de
peºti, nenumãraþi peºti miºcîndu-se cu o
ameþitoare iuþealã, astfel încît þi-e cu
neputinþã a-l urmãri pe unul sau pe altul.
Intuitiv, m-am îndepãrtat din capul locului
de apartenenþa la o asemenea colonie nu
tocmai atrãgãtoare. Poezia mea n-a participat la copiosul festin expresionist al
ºaizeciºtilor ºi nici la alãturatul spectacol,
de mare succes de public (cu casa închisã!),
al fantazãrii abstractizante, nichitastãnesciene. Motiv pentru care, nefiind pe val,
presupun cã versurile mele au pãrut
ciudate, stînjenitoare. Nici comentariul meu
critic n-a dat mari satisfacþii reprezentanþilor
ºaizecismului glorios aproape din start,
deoarece n-a întîrziat a se distanþa de nume
cvasiunanim venerate precum Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Ion Gheorghe, Adrian
Pãunescu ºi mai cu seamã Nichita Stãnescu,
propunînd în schimb, cîteodatã în premierã,
alþi poeþi precum Leonid Dimov, M. Ivãnescu, Emil Brumaru, Florin Mugur, Daniel
Turcea, C. Abãluþã, Sorin Mãrculescu ºi,
evident, pe deschizãtorul de drumuri
moderne, Petre Stoica. Urmarea? Am avut
de achitat o notã de platã pentru ieºirea
din rînd. Indisciplina n-a rãmas neobservatã
ºi nici iertatã. Indispoziþia unor literatori
oficializaþi s-a contopit cu indispoziþia
oficialitãþii însãºi, ofensatã de absenþa
oricãrei prestaþii propagandistice din partemi, ceea ce a dus la diverse mãsuri de
marginalizare ºi puniþiune împotriva unuia
ce s-a încumetat a fluiera în bisericã.
Adicã în templul valorilor consacrate,
unde se cuvenea sã intru smerit, cu fruntea
penitent plecatã ºi sã efectuez genuflexiuni
în faþa idolilor. Paznicii temutului templu au
rãmas în majoritatea cazurilor în funcþie pînã
azi, fãrã a mã pierde din ochi. E suficient sã
vã dau un singur exemplu: articolul ce mil dedicã Dicþionarul general al literaturii
române, redactat cu graþie de academicul
sãu patron, care s-a slujit ca de un stilou
de mîna unui acolit pe numele d-sale Andrei
Gregor (nu ºtiu dacã l-am reþinut corect)...
(Interviu realizat de Dora PAVEL)
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Inedit: Diplomaþie culturalã: Alexandru Busuioceanu
În anul 1942, Alexandru Busuioceanu pleacã, în calitate de consilier cultural, la legaþia
României din Madrid, unde va avea ºi o activitate didacticã deosebitã. În 1945, dupã rechemarea
întregului personal diplomatic în þarã, scriitorul alege sã rãmînã în Spania, unde va supravieþui
(material) ºi datoritã cursurilor de limbã ºi culturã româneascã la universitatea madrilenã.
Din corespondenþa scriitorului pe care am editat-o cu titlul Un roman epistolar al exilului
românesc (Ed. Jurnalul literar, vol. I, 2003, ºi vol. II, 2004) reies atît dãruirea exemplarã a
lui Alexandru Busuioceanu întru promovarea culturii româneºti, cît ºi dificultãþile ºi sacrificiile
acestuia într-o perioadã grea a exilului ºi a întregii culturi româneºti.
Reproducem cîteva din scrisorile scrise în anii 1942-1943, din dosarul 75 (fondul Al.
Busuioceanu de la Arhivele Naþionale Centrale din Bucureºti) care, în momentul transcrierii
textelor (la prima ediþie), nu era disponibil. Am revãzut fondul în vederea reeditãrii acestei
corespondenþe.

Liliana COROBCA

I.

ROMÂNIA
Ministerul Propagandei Naþionale
Cabinet

8 APR 42

Domnule Busuioceanu,
Am onoare a vã aduce la cunoºtinþã cã,
prin adresa Nr. 303/231 din 1 Aprilie
1942, Legaþia Spaniei ne comunicã agrementul pe care Guvernul Spaniei îl dã cu
privire la numirea D-voastrã ca titular al
catedrei de românã anexatã pe lîngã
Universitatea din Madrid.
Anexãm, spre ºtiinþã, ºi o copie de pe
adresa Legaþiei Spaniei.
Ministru subsecretar de stat,
Alexandru Marcu
DOMNIEI-SALE
Domnului Alexandru Busuioceanu
Str. Gl. Angelescu 74 Loco

II.
Madrid, 19 Iunie 1942

Domnule MINISTRU,

În urma numirii mele
la Catedra de limbã ºi
culturã româneascã de la
Universitatea din Madrid,
aþi binevoit a aproba sã
mi se plãteascã salariul
prevãzut în buget pentru
acea catedrã, precum ºi
gradaþiile mele de la Conferinþa din Bucureºti, cu
începere de la 1 aprilie
1942, datã cînd am fost
numit la Madrid.
Neprimind însã pînã acum nicio sumã
ºi gãsindu-mã din aceastã cauzã strîmtorat
la Madrid, îmi îngãdui a Vã ruga sã
binevoiþi a dispune sã mi se trimitã banii
cît de curînd.
Vã rog totodatã sã aprobaþi ca suma sãmi fie trimisã, fie în franci elveþieni, fie
în escudos portughezi la Lisabona, pe
numele meu, la Banca: Crédit FrancoPortugais.
Vã rog sã primiþi, Domnule Ministru,
încredinþarea înaltei mele consideraþii.
[Al. Busuioceanu]
Profesor de limbã ºi culturã
româneascã la Universitatea
din Madrid
Domniei-Sale
Domnului Profesor I. PETROVICI
Ministru al Educaþiei Naþionale

III.
Dragã Prietene1,

Madrid, 31 iulie 1942

Nu þi-am scris pînã acum, fiind prins,
la început, cu grijile instalãrii mele aici,
iar mai pe urmã lipsind din Madrid destul
de multã vreme.
Profit de curierul de acum, pentru a te
ruga sã-mi dai din nou o mînã de ajutor,
care mi se pare necesarã. Mã gãsesc aici,
cum ºtii, de aproape trei luni ºi n-am
primit încã, de la Ministerul Educaþiei,
nimic din salariul se trebuia sã mi se
plãteascã începînd de la 1 Aprilie. Dl
Ministru dãduse aprobarea sã mi se
trimitã banii, d. Vintilã Mihãilescu pusese
rezoluþia pentru transferarea sumei ºi
totuºi pînã azi încã n-am primit nimic.
Am scris acum o lunã ºi jumãtate o
scrisoare dlui Ministru Petrovici ºi i-am
trimis ºi o cerere, rugîndu-l sã binevoiascã a dispune trimiterea cît mai grabnicã
a banilor. I-am transmis din nou aceeaºi
cerere ºi prin dl Rector Hulubei, la
plecarea sa de aici. N-am primit însã niciun
rãspuns. Nu ºtiu care poate fi cauza
întîrzierii, cum însã, în aºteptare, situaþia
mea aici începe a fi dificilã ºi cum nu am
alt mijloc de a lãmuri lucrurile, îmi
îngãdui a face din nou apel la bunãvoinþa
Dtale ºi a te ruga sã intervii, pentru ca

banii sã mi se poatã expedia mãcar acum.
Te-aº ruga, dacã vrei, sã-mi trimiþi o
telegramã, pentru a mã anunþa dacã mai
pot conta sau nu pe retribuþia mea de la
catedra din Madrid.
În cazul cînd se va decide (în serios)
trimiterea banilor, fii bun, te rog, ºi dã
indicaþiuni ca sumele sã mi se trimitã în
escudos portughezi sau franci elveþieni,
la Lisabona, Banque de Crédit FrancoPortugais, pentru contul meu.
Te-aº mai ruga, totodatã, sã ai bunãvoinþa sã-mi faci o scrisoare sau, dacã nu ai
timp, sã-l rogi pe Gh(...)2 sã-mi scrie pentru
a mã informa dacã s-a fãcut numirea dlui
Popescu-Telega la catedra spaniolã dela
Bucureºti ºi anume în ce condiþii. Mã
intereseazã sã ºtiu cum e încadratã
aceastã catedra, dacã Popeseu-Telaga va
avea Seminar ºi examene ºi dacã va putea
participa la consiliile profesorale. De modul cum e
fãcutã numirea lui la
Bucureºti depinde ºi încadrarea mea aici. Pentru
ca învãþãmîntul de limbã
românã sã poatã prinde
rãdãcini la Madrid, cred
cã ar fi bine sã se dea
profesorului român posibilitatea de a avea o catedra normalã, adicã curs,
seminar ºi examene la
materia lui, intrînd astfel
în categoria obiºnuita a
învãþãmîntului filologic.
În acest fel e încadratã
catedra româneascã de la
Roma, ºi numai în acest
chip cred cã o astfel de catedrã poate da
rezultate satisfãcãtoare. Pentru a obþine
acest lucru la Madrid, e nevoie însã ca
aranjamentul sã se facã prin reciprocitate,
adicã în aceleaºi condiþii sã fie numit ºi
profesorul de spaniolã de la Bucureºti.
Te-aº ruga foarte mult sã mã informezi
în aceastã privinþã ºi sã-mi comunici care
e punctul de vedere al Ministerului, pentru
a ºti cum sã procedez aici. Numirea ce mi
s-a fãcut de Ministerul Educaþiei de la
Madrid nu prevede decît un curs liber,
fãrã examene ºi fãrã participare la Consiliul Facultãþii. Mãrturisesc cã, în aceste
condiþii, situaþia nu mi se pare destul de
interesantã ºi cred cã, în felul acesta,
catedra romaneascã de la Madrid nu e
destinatã a cîºtiga prea multã importanþã.
În ceea ce priveºte aranjamentele de
care am vorbit la Bucureºti ºi care mi-ar
putea procura plãcerea de a te vedea aici,
nu pot încã sa-þi dau un rezultat precis.
Madridul e acuma în vacanþã ºi pînã la
sfîrºitul lui Octombrie, nici chip nu e sã
poþi aranja astfel de lucruri. Nu scap însã
din vedere chestiunea ºi te voi vesti de
îndatã ce voi avea un rezultat.
Sunt în aºteptarea veºtilor de la Dta, iar
pînã atunci, te rog sã primeºti salutãrile
mele prieteneºti cele mai cãlduroase.
[Al. Busuioceanu]
IV.
Telegrama CartaCARTA
DIGERPESS
Bucureºti

DIRECTOR PÎCLIªANU STOP DE
ACORD CU DOMNUL MINISTRU DIMITRESCU ªI DECANUL FACULTÃÞII
LITERE CURSUL LIMBA ªI CULTURA
ROMÂNEASCÃ SE INAUGUREAZA UNIVERSITATE 15 DECEMBRIE STOP NU
S-A INAUGURAT MAI DEVREME DIN
LIPSÃ LOCAL STOP FACULTATEA SE
TRANSFERÃ IANUARIE ÎN NOUL LOCAL CETATEA UNIVERSITARÃ
BUSUIOCEANU
11 decembrie 1942
Cuenta Consejero Cultural

IV.
Doble direction
DIGERPESS Rador

PROFESORUL BUSUIOCEANU INAUGURA IERI LA UNIVERSITATEA MADRID
CURSUL SÃU DE LIMBA ªI LITERATURA
ROMÂNÃ ASISTÂND PROFESORI UNIVERSITATE, DIRECTORI INSTITUTE
STRÃINE DIN SPANIA, CONSILIERI
CULTURALI, LEGAÞIUNI PRIETENE,
MEMBRII LEGAÞIUNII ROMÂNE [ÎN]
FRUNTE CU DOMNUL MINISTRU NICOLAE DIMITRESCU ªI FOARTE NUMEROªI STUDENÞI STOP LECÞIUNEA DE
DESCHIDERE ASUPRA ORIGINILOR ªI
LATINITÃÞII POPORULUI ªI LIMBII
ROMÂNE DOCUMENTATÃ ªI FRUMOS
EXPUSÃ [A] IMPRESIONAT FOARTE
VIU ASCULTATORI CARE APLAUDAU
[CU] MULTÃ CÃLDURÃ STOP STÃRUIND ASUPRA REZISTENÞEI ELEMENTULUI DACOROMAN REPREZENTAT DE
POPORUL ROMÂN ÎN FAÞA NUMEROASELOR INVAZII DOMNUL BUSUIOCEANU EXPLICÃ ACEASTÃ REZISTENÞÃ
PRIN UNITATEA ANTROPOGEOGRAFICÃ CONSTITUITÃ ÎNTOTDEAUNA DE
TRANSILVANIA CU TERITORIUL DUNÃREAN CU CARACTER AGRICOL ªI PRIN
CREªTINISMUL FOARTE VECHI AL
POPORULUI ROMÂN STOP
MUNTEANU
Cuenta Consejero Cultural
18 decembrie 1942

VI.

Telegrama carta - Etat
Ministerul Culturii Naþionale

DOMNUL MINISTRU PETROVICI STOP
CATEDRA LIMBA [ªI] LITERATURA
ROMÂNÃ UNIVERSITATEA MADRID A
FOST INAUGURATÃ CONFORM ÎNÞELEGERII CU DECANUL ªI DOMNUL
MINISTRU DIMITRESCU LA 17 DECEMBRIE STOP AM FOST PREZENTAT
DE PROFESORUL FERRANDIS VICEDECANUL FACULTÃÞII STOP ASISTAT
DOMNUL MINISTRU DIMITRESCU ªI
NUMEROS PUBLIC, MEMBRI CORP
DIPLOMATIC, PROFESORI, STUDENÞI
ªI AMICI AI ROMÂNIEI STOP PRELEGEREA INAUGURATÃ DESPRE ORIGINILE ªI LATINITATEA POPORULUI
ROMÂN STOP URMEAZÃ TREI ORE
SÃPTÃMÂNAL LIMBA [ªI] LITERATURA
SEMINAR STOP ÎNTREGUL CURS ÎN
LIMBA SPANIOLÃ.
BUSUIOCEANU

Schemã a identificãrii exilaþilor
intelectuali români în lumea liberã,
alcãtuitã de Alexandru Busuioceanu

Cuenta Consejero Cultural
21 diciembre 1942

VII.
Ministerul de Externe - Bucureºti

DOMNULUI MINISTRU
NICOLAE DIMITRESCU
BINEVOIÞI [A] INFORMA MINISTERUL PROPAGANDEI CA LA CURSUL
MEU URMEAZÃ REGULAT 45 ELEVI
ÎNTRE CARE DAMASO ALONSO3 ªI DOI
PROFESORI UNIVERSITATEA SALAMANGA STOP MI S-A DAT LOCAL
FRUMOS CETATEA UNIVERSITARÃ STOP
MI S-A FÃGÃDUIT INTRODUCEREA LIMBII ROMÂNE LA EXAMENE LICENÞÃ
STOP DUPA PROPUNEREA DAMASO
CONSILIUL INVESTIGAT APROBAT
CREAREA UNEI COLECÞII PUBLICAÞII
ROMÂNEªTI STOP PROGRAMUL CUPRINDE ZECE VOLUME ÎN DOI ANI
STOP COLABOREZ CU DAMASO PENTRU PREGÃTIREA CÃRÞILOR STOP
ALTÃ EDITURÃ MADRID TIPÃREªTE
ÎNCÃ ZECE VOLUME ROMÂNEªTI STOP
VOI DA DETALII ULTERIOR STOP LA
BARCELONA SUNT ÎN LUCRU TREI
VOLUME LA ALTE EDITURI STOP PENTRU ACESTEA DIN URMA ROG BINEVOIÞI STÃRUI SA MI SE TRIMITÃ
TELEGRAFIC AUTORIZAREA CERUTÃ
PENTRU TRADUCERILE SADOVEANU
ªI REBREANU
BUSUIOCEANU

Cãrþi poºtale ilustrate din arhiva scriitorului

8 ianuarie 1943

Note:
1. Destinatar necunoscut.
2. Lectio incerta
3. Dámaso Alonso (18981990), poet spaniol, profesor
univeristar, prieten cu Al.
Busuioceanu

Ciorna unei
scrisori cãtre
Gr. Nandriº

6 Jurnalul literar

Pagini de prozã
Greva generalã din acea zi, sutele de mii de
locuitori ai Bucureºtiului, coloanele muncitoreºti
compacte ce s-au pus în marº din zori cãtre
palatul Comitetului Central, cucerirea de cãtre
revoluþionari a puterii, în mai toate oraºele
reºedinþã de judeþ ale þãrii, ºi trecerea Armatei
alãturi de popor, fãcuserã posibilã aceastã
victorie care schimba viaþa tuturor, le spun
entuziasmaþi camarazii care i-au eliberat*.
Paznicii, trupele MAI, au pierit ºi revoluþionarii preluarã stãpînirea închisorii. Apoi, dupã
ce steagul tricolor al Revoluþiei, gãurit, curãþat
de simbolul asupririi, fu arborat pe acoperiºul
teribilului fort de la Jilava, deþinuþii pãrãsirã
închisoarea. Îºi fac apariþia acum ºi autoambulanþele, cu personal sanitar, care dau în sfîrºit
primele îngrijiri rãniþilor, pe cei gravi îi transportã
la spitale. ªerban este dat pe mîna acestora, deºi
acum se simte bine. Îl ia în primire o asistentã
medicalã cu pãrul tuns scurt, ºatenã, cu o banderolã
tricolorã la braþ, semnul victoriei revoluþiei, îi zice,
ºi îi pune emoþionatã ºi lui una la braþ.
În curtea închisorii, voluntari au adus
termose cu ceai cald, gustãri. Ce minunatã
solidaritate umanã este în ziua aceea extraordinarã... Minunat popor al Bucureºtiului, al
României... ªerban se întremeazã cu un ceai
cald, o lasã pe fata drãguþã, asistentã medicalã
ºi ambulanþa ºi împreunã cu Matei, este luat
într-un camion cu revoluþionari care merg cãtre
centru. Pretutindeni pe traseu sînt oameni
bucuroºi, cu steaguri gãurite, care cîntã, îi salutã,
fac cu degetele semnul Victoriei. Din Piaþa Unirii
spre centru, trotuarele, strãzile, erau pline de
oameni care-ºi manifestau bucuria cã a cãzut
dictatura, pe unele clãdiri se vedeau semne de
gloanþe, vitrine sparte ºi scris pe ziduri cu
litere de o ºchioapã Jos Ceauºescu, Jos
cizmarul, Jos criminalul. Se întîlnesc cu TABuri, tanchete încãrcate de flori, cu militari ºi
civili entuziaºti, împreunã. Pare un alt oraº. Se
simte, se respirã revoluþia prin toþi porii. Aflã
de la tinerii revoluþionari de sinuciderea sau
uciderea generalului Vasile Milea, de asediul de
cãtre mulþime a Comitetului Central din acea
dimineaþã, de înfrãþirea armatei cu poporul, de
fuga cu elicopterul de pe acoperiºul Comitetului
Central a lui Ceauºescu ºi a neveste-sii. Toþi se
întreabã unde a plecat ºi unii sînt neliniºtiþi cã
s-ar putea întoarce cu trupe credincioase pentru
a prelua capitala. Dar în acea clipã sînt toþi
beþi, nebuni de libertate, de triumful ei. Mulþi
tineri au rãmas în centru. El ºi cu Matei ºi-au
continuat drumul pînã în Piaþa Victoriei, de
unde camionul cotea pe Bd. 1 Mai, spre
Bucureºtii Noi. Au ajuns amîndoi pe jos în
Bãneasa, cãci el ºi Matei locuiau în acelaºi
cartier, seara, pe întuneric. S-au despãrþit,
îmbrãþiºîndu-se, cu înþelegerea sã se întîlneascã
a doua zi. Fusese cea mai lungã zi din viaþa lor,
atît de lungã, cã pãrea cã toatã viaþa lor se
cuprinsese, întreagã, într-o zi.
Ajunge acasã. Trece de poarta curþii, apoi
sunã. Îi deschide pe datã maicã-sa, care i se
aruncã în braþe, îl strînge la piept, plînge,
rosteºte tulburatã fiul meu, fiul meu, mai
mult nu poate spune, îl trage în casã, îl desbracã
de palton, îi pipãie faþa, capul, ca o oarbã care
nu se încrede, cãci îl credea mort.
A îmbãtrînit, pãrul îi este parcã mai alb, i se
pare deodatã lui ªerban. Ea îi simte ceafa mai tare,
umflatã, un cucui sub creºtet, plînge, cãci a înþeles.
Fiul ei a fost lovit, a fost bãtut. Mulþumeºte în
acel moment lui Dumnezeu cã este totuºi viu, cã
s-a întors acasã. Îi spune de un tînãr din cartier,
pe care-l cunoºteau toþi, Radu, cã nu s-a mai
întors din dimineaþa de ieri, este probabil mort.
 Curaj mamã, curaj, îi spune ªerban, mulþi au
rãmas pe stradã sã manifesteze, oraºul la ora
aceasta e plin. De ce sã fie mort? O sã se întoarcã...
Îi povesteºte de baricada de la Intercontinental, de maestrul sever, Tudor, care era cu ei, de
Matei, de Alexe, de la el de la autobazã, pe care
maicã-sa îi cunoaºte, cãci acum amintirile i sau limpezit, apoi de cum au fost eliberaþi cu
cîteva ore în urmã de la Jilava, de cãlãtoria prin
Bucureºtiul plin de manifestanþii cu banderola
revoluþiei la braþ, cu steagurile româneºti gãurite,
cu stema republicii scoasã, de zidurile cu
inscripþii de o ºchioapã contra lui Ceauºescu.
Îºi aduce aminte deodatã de Mihai, dar maicãsi nu-i spune nimic. Dar era într-adevãr Mihai?
Se întreabã acum. Sau a fost totul un vis? Cum
putea un mort vorbi? Maicã-sa îl duce cu grijã
în bucãtãrie; îmbrãþiºîndu-l, sprijinindu-l, ca pe
un obiect de mare preþ sau poate foarte fragil,
îi spune: Bãiatul mamei, numai pe tine te am,
eu nu mai am pe nimeni altcineva pe lume, sã
nu mã laºi! Sã nu mã laºi singurã, bãiatul mamei!
Îi încãlzeºte cina, îi pune sã mãnînce. Cu excepþia
ceaiului cald de azi dimineaþã, nu a mai mîncat
de ieri. Nici nu i-a mai fost foame. Dar acum,
mãnîncã deodatã cu o foame de lup, se întoarce
parcã dintr-odatã la firescul vieþii, acolo între
cei patru pereþi ai casei lui. Au pus televizorul.
Nu a mai vãzut televizorul de douã zile, din
seara dinaintea manifestaþiei de la Palat.
Dar acum este cu totul altceva, îºi zice uimit.
Nu a mai rãmas aceeaºi decît cutia aparatului,
în rest este cu totul altceva. Un iureº de imagini,
de chipuri necunoscute, noi, de oameni cum nu
a mai vãzut înainte la televizor, agitaþi, bucuroºi,
cu banderola tricolorã la braþ, mulþi cu puºti, cu
revolvere, vorbind care de care mai repede, cu
* Fragment din romanul Mioriþa

gesturi aprinse, au invadat, dau buzna în casa
lui, pe ecranul televizorului. Cum s-a aprins se
vede un cadru cu Piaþa Palatului, unde el ºi
tovarãºii sãi erau ieri. Apoi se vede un cetãþean
care citeºte dintr-un ziar.
- Am învins tiranul! Tiranul a fost învins.
Ceauºescu ºi clica lui au fost înlãturaþi de voinþa
ºi puterea poporului. Puterea este a poporului.
Asasinii vor fi pedepsiþi pentru toate crimele
lor sîngeroase de acum, de ani întregi de zile,
de mizerie ºi suferinþe. Sã ne cinstim eroii uciºi
în aceste zile de neuitat pentru istoria neamului.
Au ieºit în stradã, au scandat înaintea armelor
ºi tunurilor, ºi-au dat viaþa pentru libertatea
noastrã. Sã-i cinstim prin faptele noastre, prin
ceea ce vom face sã ne arãtãm demni de
supremul sacrificiu...
Mulþimea din piaþã, se vede la televizor,
cîntã: Ole, ole, ole, olee... Ceauºescu nu mai
eee... Într-un cadru, televiziunea aratã un tînãr
pe marginea balconului Comitetului Central care
fluturã drapelul tricolor... Doamne, am trãit ºi
ziua asta!... Se aude o voce, mai multe voci.
Apoi se vede o scenã de panicã, un grup de
oameni care strigã: Se trage, se trage! Apare
un bãrbat cu o cãciulã, care strigã:
- Românilor, nu intraþi pe geamuri, staþi liniºtiþi,
avem grupuri de apãrare, în timp ce obiectivul
aratã geamuri sparte de la clãdirea Comitetului
Central. Un grup din mulþime strigã: Nu plecãm
acasã! Voci din mulþime se aud: Sînt agitatori
care aruncã petarde, nu vã speriaþi! Staþi liniºtiþi,
pãstraþi-vã calmul... Cu o voce puternicã, un
bãrbat zice: Sînt petarde, nu se trage cu arma...
ªerban are o tresãrire, ar da sã se scoale de
pe scaun, sã meargã acolo. Dar oboseala a pus
stãpînire pe el. Continuã, împreunã cu maicã-sa,
emoþionatã, speriatã, sã asculte. Apare pe ecran
o femeie blondã, care spune: Victoria este a
noastrã, fraþilor. Rãmînem pe loc. Nu trebuie sã
se repete ce s-a întîmplat asearã, niciodatã...
Mama lui ªerban lãcrimeazã. Femeia continuã: Nu plecãm, nu plecãm, nu plecãm... Nu
poate, nu va reuºi niciodatã un tiran sã termine
o þarã întreagã. Niciodatã! Vom lupta ºi vom
învinge! Uraaa... Uraa... Apoi vine un ofiþer
bãtrîn: Am fost asearã acolo... martori la...
Intercontinental... Am dus cîte
o floare la fiecare soldat... Sînt
mare mutilat de rãzboi, am
suferit foarte mult, am fost
doborît, nimerit de... dar acum
am cãutat sã fiu lîngã dumneavoastrã. ªi mai am încã o
problemã, vreau ca toþi deþinuþii politici sã fie
imediat eliberaþi, toþi aceia care... Jur cã voi fi
cu dumneavoastrã pînã la moarte!
Un tînãr cu cãciulã strigã: Trãiascã România
mare ºi liberã! Ura... Ura... Ura... Ovaþioneazã
mulþimea. Se aude vocea cuiva care vorbeºte
din studioul de televiziune: Cetãþeni, mai
periculoase decît gloanþele sînt înghesuiala ºi
panica... Nu vã speriaþi... Armata e cu noi. Alo,
armata... Vã rugãm sã pãstraþi ordine, s-a produs
aici oarecare dezordine...
Un tînãr ºaten, cu trening roºu cu bleumarin,
scandeazã, urmat de mulþime: Nu plecãm acasã!
Nu ple-cãm a-ca-sã! În prim planul camerei de
luat vederi apare prima paginã a ziarului
Libertatea; ziarul este întors de cãtre cineva
ºi pe partea cealaltã pentru a putea fi filmat.
Se scandeazã: Libertate! Libertate! Cineva
întreabã: Se trage în spatele Palatului?
Mulþimea rãspunde: Nuuu... Imaginea se mutã
în studio ºi la mesele crainicilor apare generalul
Tudor, care transmite: Din partea Comitetului
Salvãrii Naþionale se comunicã urmãtoarele:
trupele de securitate conduse de generalul Ghiþã
sînt la ora actualã, toate, loiale poporului. Ele
îndeplinesc misiuni date de Comitetul Salvãrii
Naþionale. Ceea ce se discutã, cã trupe ale
securitãþii acþioneazã contra poporului, se
explicã prin niºte unitãþi speciale; sînt trupe
antiteroriste ºi alte trupe ale fostei conduceri,
puþine la numãr, dar înrãite, care acþioneazã în
diferite focare. Aceste focare sînt în curs de
lichidare de cãtre forþele armate care au ocupat
dispozitiv în toate aceste locuri ºi continuã sã
soseascã ºi din afara Bucureºtiului, pentru a face
ordine cît mai repede în toate aceste puncte.
Preia emisiunea crainicul: În aceste ore ale
serii, respectiv la ora 19, primim o altã
informaþie: în piaþa teatrului din Timiºoara s-a
dat citire declaraþiei Frontului Democratic din
localitate. În declaraþie se aratã: Iubiþi compatrioþi, vã vorbim din Timiºoara, capitala istoricã
a Banatului, mare oraº românesc unde s-a aprins
flacãra eroicã a idealului ºi sacrificiului naþional
suprem care a spulberat prin jertfele pruncilor
ºi tinerilor, a locuitorilor... Vã rog sã reþineþi,
jertfele pruncilor ºi tinerilor, ale locuitorilor
sãi, una din cele mai groaznice tiranii cunoscute
în istoria umanitãþii care a dominat ºi terorizat
aproape un sfert de secol, bunul, demnul ºi
generosul nostru popor. Aceastã tiranie
incredibilã, fundamentatã pe minciunã, dezbinare
între oameni, trãdare a celor mai sfinte interese
ale naþiunii... ºi-a încãlcat demnitatea ducîndule pînã la odiosul masacru în masã ºi exterminarea oamenilor nevinovaþi. Sigur, adevãrul
complet despre ceea ce s-a întîmplat la Timiºoara
sperãm sã fie cunoscut în timpul cel mai scurt
ºi vã vom þine la curent, dacã vom merita aceastã
încredere a dumneavoastrã în continuare.
Obosit, ªerban adoarme. Sprijinindu-l, mama
îl duce pînã în pat, ca atunci cînd era mic, unde
cade într-un somn de plumb.
A doua zi dimineaþã nu este însã pace.
Ameninþãrile dictatorului, despre care nimeni

nu ºtie încã unde se aflã, se fac simþite în
Bucureºti. Trupe de elitã rãmase lui credincioase
ameninþã centrii vitali ai tinerei revoluþii. Cînd
deschid televizorul, ºtirile nu sînt bune. Rãsunã
din multe pãrþi apeluri la rezistenþã, chemãri
adresate populaþiei sã apere revoluþia. La sediul
televiziunii se trage, sînt din nou morþi, rãniþi.
Trãgãtori misterioºi, fãcînd parte din trupe
ultrasecrete, numiþi deodatã cu un cuvînt pe
care populaþia þãrii îl aude pentru prima oarã,
teroriºti, ºi nu securiºti, seamãnã panicã ºi
moarte. Armata, sprijinitã de revoluþionarii acum
înarmaþi, le rãspunde, trãgînd contra lor. Dar
sînt pierderi imense... Apar pe ecranul
televizorului fostul palat regal, unde este muzeul
de artã cu tablouri de inestimabilã valoare, cu
o aripã a sa în flãcãri. Arde, centratã de obuzele
artileriei care rãspunde misterioºilor teroriºti,
ºi biblioteca fostei Fundaþii Regale din Piaþa
Palatului ºi, deasemeni, o clãdire alãturi de ea,
unde Televiziunea spune cã ar fi fost o casã
conspirativã a fostei securitãþi.
ªerban ºi cu Matei decid sã rãspundã la apelurile disperate ale Televiziunii, sã apere Revoluþia.
Mama lui ªerban este în mare cumpãnã, dar
nu-l poate opri. Este un bãrbat, îºi zice. Rãmîne
cu ochii înlãcrimaþi dupã ce el a plecat ºi alte
lacrimi, multe, îi vin ca un ºuvoi dupã ce el s-a
dus, a ieºit din casã. Cugetã cã nu l-a iubit deajuns
atunci cînd a rãmas însãrcinatã, cînd s-a înspãimîntat de acea sarcinã neaºteptatã, cu un om
aproape necunoscut, al cãrui chip azi nici nu ºil mai aminteºte bine ºi de care nu s-a mai auzit
niciodatã nimic. O mai fi trãind? Se surprinde
miratã, întrebîndu-se. Alungã acest gînd fãrã rost.
ªerban a crescut numai cu ea, îºi zice, dupã ce la avut l-a iubit... Apoi, rãmãsese fãrã servici, cînd
bãieþelul era de acum mare a fost nevoitã sã-l ducã
la Casa Copilului... A rãmas patru ani acolo... Ce
bucuros a fost cînd l-a readus acasã! A fost
vinovatã cã l-a dus acolo? Plînge, plînge acum,
gîndindu-se cã nu l-a iubit îndeajuns. Dar cum
putea face? Cum putea face altfel? Îºi ºterge ochii
ºi priveºte pe fereastrã, lung, strada, drumul pe
care a plecat ªerban. Doamne, nu mi-l lua!
Se pomeneºte dintr-odatã plîngînd, implorînd. Adu-mi-l înapoi teafãr, numai pe el l-am
avut toatã viaþa mea!
ªerban a ajuns la Casa
Scînteii, unde s-a întîlnit cu
Matei. Sumbrã, îi priveºte
statuia lui Lenin, stropitã deja
cu straturi groase de vopsea
roºie ºi verde, aºternute peste
chipul sãu, deja odatã arsã dupã rãscoala de la
Braºov din 1987. Pe soclu, cu litere mari de o
ºchioapã, este scris: Jos comunismul! Jos
criminalul! O privesc cu dispreþ, cãci ea se
asociazã cu securitatea, Ceauºescu, gloanþele de
ieri, ºi pornesc cãtre Televiziune. Pe ºoseaua
Kiseleff, înainte de-a ajunge la Arcul de Triumf,
sînt depãºiþi de o unitate de tancuri care se
îndreaptã cãtre centru. Turelele tancurilor sînt
înconjurate de ghirlande de flori, iar ostaºii îi
salutã fãcînd semnul victoriei. Dar, dupã Arcul
de Triumf, îndreptîndu-se cãtre Bd.-ul Aviatorilor, încep sã se audã rafalele armelor automate;
aici însã, unde se aflã, nu este deocamdatã nici
un pericol. Pe drum, încep sã se vadã grupuri,
grupuri de revoluþionari, unii înarmaþi, în special
dinspre Bd.-ul Aviatorilor, mergînd cãtre
Televiziune. Se ataºeazã ºi ei unui grup. De la
un radio portativ, în timp ce se îndreaptã cãtre
Televiziune, se aude o voce surexcitatã:
Centralele telefonice Dorobanþi ºi Rahova sînt
atacate. Sînt centralele care asigurã legãturile
noastre telefonice. Facem apel insistent la
cetãþenii din zonã sã se ducã acolo urgent sã
apere aceste centrale telefonice pentru cã altfel
sîntem în imposibilitate de-a continua emisiunea. Bineînþeles cã ºi unitãþile militare ar trebui sã
acþioneze pentru a zdrobi acest atac al securiºtilor.
Sînt grupurile acestea teroriste organizate, care nu
vor sã cedeze de bunã voie... au armament, sînt
dispersaþi, le e fricã pentru pielea lor... sînt
fanatici, sînt nebuni, ca ºi ºeful lor...
Grupul a încetinit paºii ca sã asculte. Mai
tare, mai tare, domle, strigã cineva. Între timp,
un alt crainic citeºte o ºtire: Se semnaleazã cã
reactorul atomic de la Piteºti nu este... nu este
suficient de bine apãrat... Intervine în emisiune
o altã voce: Cetãþenii acestui municipiu sînt
rugaþi insistent sã contribuie la apãrare... ºi
unitãþile militare. În spatele Circului de Stat,
lîngã fabrica de pîine, se aflã deasemeni un grup
de securiºti. Vedeþi cîte sedii aveau în capitalã...
Vocea crainicului de mai înainte, reia emisiunea:
Da, ni se comunicã cã în staþia de metrou Izvor,
în spatele chioºcului de ziare existã o uºã mascatã
care duce spre un tunel care face legãtura cu staþia
de metrou ºi Casa Republicii. Acolo existã ºi un
loc de retragere al teroriºtilor. Organele tehnice
sînt chemate sã depisteze gurile de aer pentru a
lua mãsuri, inclusiv în piaþa Republicii...
Grupul s-a oprit, ascultã încordaþi ºtirile,
alþii vin în jur, aparatul e la maxim, ca sã audã
cît mai mulþi. Crainicul continuã: Trei grupuri
de teroriºti se îndreaptã de la blocul Turn ºi
Piaþa Palatului spre Radiodifuziune, pe strada
Timiºana, urmînd sã se alimenteze cu muniþii în
punctele Povernei, Moxa ºi Lemnea. Radiodifuziunea este în pericol. Toþi cei aflaþi în zonã
sînt insistent rugaþi sã acþioneze, sã nu-i lãsãm
pe aceºti criminali sã acþioneze. Sã nu-i lãsãm!
Cu orice preþ! Pentru cã pot sã facã încã mult
rãu, dupã cum vedeþi. Altã voce intervine în
emisiune: În Povernei, Moxa ºi Lemnea existã
niºte depozite secrete, probabil ale securitãþii,
de muniþie ºi armament. Deci ºi acolo trebuie
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acþionat ºi în strada Timiºana ºi pe tot acest
traseu de la Piaþa Palatului la Radio. Se aude
vocea crainicului: Vã mulþumim, aºteptãm din
nou veºti de la corespondenþi. Se aude o
muzicã, emisiunea deocamdatã se întrerupe. O
parte din oameni decid sã se îndrepte cãtre
Radiodifuziune. Matei ºi cu ªerban se îndreaptã
însã cãtre Televiziune, al cãrei bloc turn este
acolo la doi paºi de ªoseaua Aviatorilor. În jurul
ei sînt la acea orã o mulþime de oameni, alþii au
rãmas neîntrerupt de ieri, toatã noaptea, se
vede ºi dupã înfãþiºarea lor, obosiþi, neraºi, cã
nu s-au miºcat de acolo din momentul cînd
revoluþionarii, în frunte cu actorul Ion Caramitru
ºi poetul Mircea Dinescu, au pãtruns în clãdire.
Au rãmas neîntrerupt ca s-o apere, unii au
nevoie urgent sã fie schimbaþi. Militarii foiesc
în jurul clãdirii, o apãrã cu mai multe tanchete,
pe acoperiº au instalat un cuib de mitraliere
automate. Mulþimea este agitatã, neliniºtitã, deºi
aparent, în acel moment nu se întîmplã nimic.
Revoluþionarii care stau acolo de douã zile ºi
douã nopþi neîntrerupt, mulþi veniþi din Piaþa
Universitãþii ºi de la baricada de la Intercontinental din ziua de 21 decembrie, îºi dau schimbul
cu cei care sosesc la apelul Televiziunii. Printre
cei care pleacã, Matei ºi ªerban zãresc figuri
cunoscute de pe baricada de la Intercontinental.
Reuºesc ºi ei sã fie vãzuþi de aceºtia, se salutã
entuziasmaþi. Dar un moment dupã aceea, cînd
coloana noilor sosiþi se pregãteºte sã le dea
schimbul ºi este lîngã intrarea din strada
Pangratti, rãsunã un foc de arme automate, ale
cãror gloanþe ricoºeazã deasupra capetelor lor,
lovind gardul ºi ghereta de la intrare. Se aruncã
la pãmînt, în timp ce militarii ºi revoluþionarii
înarmaþi rãspund la foc. Dar dupã un moment,
cînd nouraºii de fum ai exploziilor abia s-au
împrãºtiat, este din nou liniºte. Se intrã prin
intrarea din strada Pangratti, le sînt distribuite
arme celor care declarã cã ºtiu sã le mînuiascã.
Domneºte o atmosferã de mare neliniºte. Se
zvoneºte cã Ceauºescu a ajuns în adãposturi de
mult timp pregãtite în adîncurile munþilor, unde
are trupe credincioase din copiii din orfelinatele
speciale ale partidului, înarmaþi pînã în dinþi, cu
cele mai moderne arme, fanatizaþi, gata în orice
moment sã-ºi dea viaþa pentru el, cu care se
pregãteºte acum sã dea atacul final asupra
Bucureºtiului. Se vorbeºte de asemenea de o
legiune strãinã, formatã din arabi fanatici, de un
iminent atac asupra Televiziunii cu avioane de
la un aeroport secret, undeva prin Vrancea...
ªerban ºi cu Matei sînt repartizaþi, sub
comanda unui cãpitan al armatei, la apãrarea
turnului Televiziunii. Abia au sosit ºi începe un
foc intens asupra Televiziunii. Acolo este acum
inima, centrul vital al Revoluþiei, de unde pleacã
ordinele comandamentului militar, apelurile cãtre
instituþii, se coordoneazã ºi conecteazã viaþa
întregii þãri. În lipsa ei totul s-ar destrãma. De
aceea, trupele de securitate rãmase credincioase
lui Ceauºescu îºi concentreazã atacurile în acel
punct. Deodatã, se trage coordonat din blocul
de locuinþe aparþinînd Ambasadei URSS, în
podul ºi acoperiºul cãruia probabil s-au infiltrat
fãrã ºtirea nimãnui, trãgãtori; apoi se deschide
focul dintr-o vilã de lîngã gura de metrou de la
staþia Aviatorilor ºi din vilele de pe strada
Pangratti ºi în cîteva clipe se dezlãnþuie un foc
infernal asupra Televiziunii. Gloanþele scrijeleazã zidurile în care se înfig, sparg geamurile, în
special spre etajul XI, unde este conducerea ºi
spre terasã, unde sînt ostaºi ai armatei. ªerban
ºi cu Matei se aruncã imediat la pãmînt. Se
organizeazã, civilii înarmaþi se dispun sub gardul
Televiziunii în spre strada Pangratti, de unde
riposteazã la focul tras dinspre vile, militarii la
zidul turnului, pe partea dinspre pasarelã. Ca
prin minune, deodatã, aºa cum începuse, focul
înceteazã. Aceasta nu-i mînã de om, spune
careva, clãtinînd din cap... Un TAB cu civili
înarmaþi iese pe poarta Televiziunii ºi aceºtia
aruncã sticle incendiare asupra vilelor din strada
Pangratti, de unde s-a tras. Dar, fãrã ca nimeni
sã le fi observat, apar deasupra capetelor, douã
elicoptere cu însemnele armatei, care survoleazã
liniºtit zona, oamenii încep sã le facã semnul
victoriei cu mîna, sã fluture batiste, elicopterele
fac volute ce par graþioase, cînd deodatã, fãrã
ca nimeni sã se aºtepte, vin în picaj, deschid
focul. Pe terasã, unde-s trupele de paraºutiºti,
se înregistreazã morþi ºi rãniþi.
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nu-i prea ia în serios pe poeþii tineri,
tinerilor de ce le-ar pãsa de el,
istovit, crede cã are priviri de oþel.

Poeme
Un pat de campanie

Poet bãtrân

Un pat de campanie asta-mi doresc,
un pat pãstrat de atunci, ca prin minune,
un pat din rãzboiul împãrãtesc,
al centurionului, se spune...

Are ceva ponosit în el,
dar tot nu se lasã,
recitã patetic, cârpindu-ºi cununa
de dafin,
anticul laur.

Cu ochii-n luminã-n pat sã zaci,
sã auzi marea, iar sub pleoape,
cu secole, prin ierburi, niºte daci,
cu sãbii scurte,
sã-i simþi tot mai aproape...
Sari în picioare,
te-ascunzi, ieºi dintre copaci.

Dimineþi de august la pescuit,
mirosuri de câmp secerat ºi otavã,
visãtor desuet, le rememoreazã,
simte tulburãtoarea otravã
anii pierduþi, decenii, decrete,
de tot n-a murit,
dar parcã priveºte în gol
un perete.

Aºa cum îl vedem e
totuºi printre puþinii,
care mai ºtiu plumbul
sã-l preschimbe în aur,
dar ºi aurul sã-l acopere cu
o foiþã de cositor.

Ca un mic demon cardiac,
sau un faun,
pripãºit prin grãdinile avuþilor,
cele îmbibate de sângele copiilor
tumultului de mai an,
la masa cere un scaun.

Adolescent fericit,
gãseam monede în nisipul Pontului, Adriaticei.
Veacul trecu, vasul n-a mai oprit,
Unicul scrib eram din marginea mãrii, sãlbaticei.

N-a avut destul curaj,
când se cerea, acum
puþini mai cred
cã are
un athanor în garaj.

Sã mai simtã dulce gloria,
sã-ºi aline bãtrâneþea,
sã-ºi arate glagoria.

Un pat de campanie unde ostenit te-arunci
sub fagii Bucovinei,
fagii fraterni,
în pãdurile negre cu umbre prelungi,
sau în luminiºurile din Apuseni.
Un loc unde sã pot aþipi, în fine,
prefirând printre degete crengi de zadã,
sub constelaþii întins, pânã vine
îngerul sã mã acopere cu zãpadã.

Merge greoi, îmi rãspunde la salut,
deºi ne-am mai certat uneori,
manuscrisele i se amestecã-n buzunare
cu zeci de reþete, cu numere de telefon
ale medicilor,
ale prietenilor din salon.
Priveºte din balcon, în parcare
ºi cautã rime rare.
Trece prin cartierul de nord,
absent, gândindu-se la operaþia pe cord,
merge la cenaclu în fiecare vineri,

Lumina dimineþii azi se cerne, argintie
în rotitoare raze
în minte un diafan noroi se miºcã, greu,
apoi strãpuns se lasã
ºi-ncet o boare trece, aurie.

Apele cerului

Ca ºi cum Dumnezeu...
Ca ºi cum Dumnezeu ar fi în adâncul
fiecãrei celule ºi deîndatã ce e liniºte,
noaptea, sau ziua în singurãtate,
nãvãleºte puterea lui impalpabilã
ºi atotcuprinzãtoare în noi, ca o maree
de spirit, o rouã din strãfunduri
se ridicã, naºte, reuneºte, leagã
vuiet tãcut al lumilor cereºti.

Cu gestul invers fluturelui
Cu gestul invers fluturelui
ce-aripa-ºi desfãºoarã
trag cearºaful, ºi-l rãsucesc pe corp.
Visul, cu palme-ngemãnate
strânse-n pumni
îl apãr, mângâi, coc:
o altã naºtere, târzie,
iluminatã de soarele iubirii
întinde iar, deasupra capetelor, cer.
...O ºoaptã-a minþii, ca o boare-n frunze
mã înfioarã abia: oare, ca-n oglindã,
sã fie imaginea acelei alte naºteri,
îndepãrtate, de-altãdat ?

A smulge nopþii
A smulge nopþii necesare, ore,
sã rãpeºti vieþii ceasuri, zile, treburi,
apropiindu-te de moarte
ºi Prometeu ºi vultur sã devii
într-un acelaºi corp
ºi s-aºtepþi, din rana deschisã,
din lipsa trupului, adâncã, întunecatã
sã þâºneascã focul.

Apele cerului, aceleaºi,
ºi strãlucirea soarelui
în aerul prãfos al verii
în arcul apoi umed al irizãrilor,
departe în întâlnirea legãnatã
dintre ochii amintirii ºi zi
- sunt ca o frunzã prinsã
între luminã ºi oglindire o foaie de hârtie scrisã mereu
pe douã feþe
de lumini ºi umbre, stropi de apã,
voci, ecouri - ºoapte:
ca o fotografie ce pãleºte ºi se ºterge,
mã simt.
Din ce în ce, mai tare,
mai adânc în acelaºi timp creºte
o înrudire-n sânge, în minte,
în surâs întreg:
prin corpurile noastre, Tatã
trec aceleaºi ramuri, cresc aceleaºi frunze
ºi florile de mâine
îºi amintesc de florile de ieri.

Nemiºcat, la primul sunet
Nemiºcat, la primul sunet,
l-am recunoscut:
un piþigoi albastru. Ascuns în frunziº
a cântat, de câteva ori, cu putere,
un fel de întrebare scurtã:
tu exiºti? tu exiºti? tu exiºti?
Mai întâi n-am înþeles nimic
dar mai târziu, am auzit o vrabie
rãspunzând: cred.

Deodatã
Deodatã, subteranã,
fericirea rãzbeºte prin celule
apoi o simt în crescând în gurã,
ca o apã dulce
nimic n-o leagã parcã de corpul adormit
doar gândul ce zboarã deasupra norilor,
în soare,

Ninge peste gene,
Ninge pe molizi,
Ninge prin poiene,
,,Vino sã-mi deschizi!
Ce omãt pe horn e,
Ce zãpezi ne-ajung,
Ninge peste Dorne
ªi la Câmpulung.

Dar nu i se mai dã,
alþii,
fac azi cãrþile ºi istoria.
Se retrage tot mai adânc,
prin case de þarã,
prin târguri prãfoase,
prooroc pe care nimeni nu-l mai ascultã.
Uneori cei tineri aruncã dupã el cu pietre.
Un biet nebun, zic despre el copiii.
La cârciumã-i zic cumetre.
Þine morþiº sã fie socotit cu viii.

Poezii ºi însemnãri
Lumina dimineþii

Ninge peste Dorne

o atrage, din teascul de-ntuneric,
cãtre cer.

Nu-þi este frig
Nu-þi este frig.
Te întorci doar cu mînile rãcite de obiecte
Lucrurile sunt reci, ºi te golesc de vlagã,
prin pielea palmelor cãldura fuge
te regãseºti plecat pe jumãtate-n lume,
singur te miri de noua ta tristeþe
dar ai fugit din vatra ta adâncã,
când focul era aprins ºi viu.

Înaintând spre noi
Întunericul se schimbã
acum în penumbrã.
Cu fruntea încã lipitã de corpul tãu,

A-ngheþat ºi trenul,
A-ngheþat ºi lacul,
Vulpea, ursul, renul,
Pe sub maluri, racul.
Pe zãpadã-n urme,
Urmele de atunci,
Ninge peste turme,
Cu fuioare lungi.
Adrian POPESCU

simt înainte zidul
apoi curtea, pomul foºnind,
grãdina îngustã spre drum ºi câmpul
din care, de dincolo de flori
ºi de materie,
o altã, nemãsuratã,
copleºitoare strãlucire se ridicã
ºi strãpunge totul, înaintând spre noi.

Albastrul cerului
Albastrul cerului,
oglindit pe mâna întinsã spre fereastrã,
se rãsfrânge-n piele ºi inundã pãrul,
pãtrunzând prin pori,
sângele roºu, fibre, nervi, celule...
ªi apoi iar albastrul - cel din minte,
în mijloc, curgând ca dintrun vas...
Prinºi între douã ceruri suntem,
tremurãtori ºi, încã,
din carne, gesturi, ºi umbre
de douã feluri, încâlcit þesute
ºi fãrã ºtire, din douã lumi, amestecaþi.

Într-o luminã irealã...
Într-o luminã irealã, Dunãrea se apropie de Viena. O linie stãlucitoare între pãmânturi
ºi, deasupra, o linie luminoasã între nori. În câmpurile terne, ninse, siluete mari, umbre
pãmântii se aratã, ºi invers, în alb, trasee stelare se þes, apoi totul se stinge, în aer, în
ceaþã, în ºes.

În miejii noºtri o sãmînþã...
În miejii noºtri o sãmânþã, aceeaºi, nevãzutã ºi aparent firavã, tremurã ca o flacãrã.
Vocile noastre seamãnã când încercãm sã spunem altceva, mâinile noastre tremurã la fel,
privirile noastre se despart repede, de fricã de a nu lãsa sã curgã, prin ele, lumile ºi ele
sã devinã una. Moartea se apropie de unul, viaþa de celãlalt, Dumnezeu, neºtiut, abia
presimþit, zideºte în noi cuptorul sãu, înteþeºte focul ºi toarnã aur, poate pentru un
singur sunet, foarte târziu, zguduitor, de clopot.

Primãvara strãlucitoare...
Primãvara strãlucitoare ascunde parcã în ea un întuneric, fãrâme de întuneric se
întrezãresc la marginile formelor luminoase; aºa cum noaptea, fãrâme de luminã, stelele,
se strecoarã prin întunericul ce stãpâneºte, pãrelnic, pãmântul. Ce lumi nocturne, ce
imensitãþi de echilibru neºtiute ne fac semn, necunoscute sfere, la colþul fiecãrei frunze
sclipitoare?

În fiecare zi...
În fiecare zi liana creºte ºi plânge. Îi uzi pãmântul restrâns în cerc mãrunt ºi dupã
câtva timp, la vârful fiecãrei frunze apare o lacrimã tãcutã. Îmi închipui pãdurea îndepãrtatã
cu ploile ei, durerea întreitã a dezrãdãcinãrii ºi a setei potolite în silã, aici, cu altã apã,
ce o arde în acelaºi timp; ºi a morþii fãrã urmaºe în adevãrat pãmânt.
Matei LÃZÃRESCU
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lui Zeus, preschimbat în ºarpe, ºi a Persefonei.
Misterele lui Dionysos, fondate de Orfeu (acest
dorian din Tracia - cum îl numeºte E. Schuré iniþiat în Egipt ºi inspirat de geniul poporului grec
ºi de al sãu daimon), prezenZagreu (Zagreus), primul
tau pe Dionysos drept diDionysos, este fiul lui Zeus
vinitatea care acþioneazã în
(sau Hades, dupã P. Lévêque
Univers, Eul cosmic geºi L. Séchan) ºi al Persefonei.
nerator al Eului uman. OrFiind hãrãzit a deveni Stãfeu, care a avut aceeaºi
pînul Universului de cãtre
soartã simbolicã ca ºi a
tatãl sãu ceresc, Dionysoszeului sãu Dionysos, muZagreu este ucis de Titani, la
rind sfîºiat de geloasele
porunca pe-drept-geloasei
Bacante precum Dionysos
Hera. Zeus însã îi salveazã
sfîrtecat de Titani ºi Titainima rãmasã încã vie, înghiþinide, iniþia pe neofit, pe
nd-o, apoi, unindu-se cu
myst (cel care poartã un
Semele (frig. = Zemelo), fiica
vãl), transformîndu-l în
regelui Cadmos ºi a Harmoepopt (clarvãzãtor) ºi fãcînniei, dã naºtere lui Dionysos,
du-l în final apt a-l vedea ºi
reîncarnarea lui Zagreu.
contempla pe Dionysos.
Perfid sfãtuitã de aceeaºi
Tot dupã E. Schuré, Dionyetern-geloasã Hera, Semele îl
sos este Bacchus-ul celest
roagã pe Zeus sã i se arate în
generator care, trecînd prin
toatã splendoarea sa ºi astfel,
toate reîncarnãrile regnurilor
neputînd suporta aceastã prinaturale succesive, se încarveliºte interzisã ochilor unei
neazã în cele din urmã în
muritoare, Semele se prãbuºeºte fulgeratã ºi moare mis- Dionysos, la Glyptothek în München Om, stadiul cel mai avansat
al perfecþiunii.
tuitã de focul ceresc, nãscînd
*
totuºi înainte de termen pe al doilea Dionysos.
Zeus, îmbrãcînd deci forma unui ºarpe
Salvînd copilul divin, Zeus îl adãposteºte în
propria-i coapsã, de unde Dionysos se naºte (astral), se uneºte cu Persefona-Core (lÂme
încã o datã, la împlinirea sorocului, acesta fiind du Monde), dînd naºtere primului DionysosZagreu. Copil preferat al Tatãlui ceresc, Zagreu
al treilea Dionysos.
Aceasta este legenda lui Dionysos, cel de este hãrãzit, precum am mai spus, sã domneascã
trei ori nãscut ºi care, spre deosebire de fratele într-o zi asupra întreg Universului, fapt care îi
sãu Apollo atotºtiutorul (care vorbeºte în numele atrage gelozia zeiþei Hera. Precum parintele sãu
tatãlui sãu), nu cunoaºte nimic, însã reprezintã Zeus, copilul Zagreu trãia ºi creºtea într-o grotã
din insula Creta, pãzit ºi îngrijit de Nimfe.
totul, acþiunile sale vorbind pentru el.
Hera însã porunceºte Titanilor ºi Titanidelor
*
Orfeu (fenic. ,,Arfa = ,,cel care vindecã (elemente dezlãnþuite, forþele inferioare ale
prin luminã), profetul lui Dionysos, ne învaþã naturii) sã ucidã miºeleºte acest copil divin ºi
cã acesta nu poate fi vãzut decît cu ochii astfel, cu ajutorul unor jucãrii oferite drept
sufletului. De trei ori revelator, în infern, pe momealã, Zagreu este prins ºi ciopîrþit (în ºapte
pãmînt ºi în ceruri, Dionysos, prin lumina sa, bucãþi dupã E. Schuré, paisprezece dupã H. P.
înfricoºeaza pe cei slabi ºi îi omoarã chiar pe Blavatsky). Jucãriile oferite copilului Zagreu
profanatori, precum Soarele lui Osiris, numit ºi sînt diverse, mergînd de la o oglinjoarã (în care
Soarele de la Miezul Nopþii. Dupã H. P. acesta se pierde, cufundîndu-se în contemplarea
Blavatsky, Dionysos este Phanes, duhul propriei imagini reflectate) la o zornãitoare, un
vizibilitãþii materiale, duh al triadei orfice titirez, niºte arºice sau o minge.
În continuare, legenda ne-a fost transmisã
Phanes, Chaos ºi Cronos.
Dionysos, nãscut la Nysa (sau Nissi)  mai degrabã prin autorii creºtini (Firmicus
nume pe care vechii evrei îl dãdeau Muntelui Maternus, Clemenþiu din Alexandria sau
Sinai, locul naºterii lui Osiris  este identificat Arnobus), care o prezintã însã evhemerizat,
împreunã cu acesta (Osiris) cu Iehova-Nissi. E. explicînd originea supranaturalã prin fapte
Rodhe îl considerã ºi el un zeu strãin, sosit istorice transpuse pe plan mitic. Astfel, pentru
relativ tîrziu în Grecia, din Tracia sau Frigia. a nu lãsa nici o urmã a abominabilei crime
Cît despre W. Otto, acesta insistã asupra comise, Titanii fierb bucãþile într-un imens cazan
caracterului arhaic ºi pan-elen al lui Dionysos, ºi le devoreazã fripte, însã nu în totalitatea lor.
prin faptul cã numele sãu se regãseºte într-o O alta zeiþã (Athena, Rhea sau Demeter) salveazã
(sau primeºte) inima lui Zagreu, pe care o închide
inscripþie micenianã (,,di-wo-nu-so-jo).
Referitor la Misterul Morþii lui Dionysos, E. într-o caseta. Majoritatea autorilor o identificã
Schuré, acest mare poet esoterist, afirmã cã cu Pallas-Athena, Înþelepciunea divinã nãscutã
Orfeu pretindea cã Dionysos, fiul ºi verbul din inteligenþa pãrintelui sãu Zeus. Athena aduce
demiurgului Zeus, inteligenþã vie ºi radioasã el inima lui Zagreu (gr. = ,,readus la viaþã) tatãlui
însuºi, privind cãtre Pãmînt, se îndrãgosteºte sãu care, înghiþind-o, îºi imortalizeazã copilul
de reflectarea propriei sale imagini. Încercînd omorît, fãcîndu-l sã renascã sub forma celui desã-ºi cuprindã în braþe înºelãtoarea imagine, se al doilea Dionysos. Iniþierea lui Orfeu în Egipt
trezeºte în Valea Misterelor Persefonei, în faþa la Misterele zeului Osiris, omorît ºi înviat dupã
cãreia rãmîne vrãjit. În acest moment, Titanii geloºi trei (sau patruzeci) de zile, este evidentã.
Drept pedeapsã, Titanii ºi Titanidele sînt
ºi Titanidele îndrãgostite îl sfîrtecã în bucãþi,
nemaiputînd-ºi stãpîni sentimentele. Corpul sãu fulgeraþi de Zeus, iar din corpurile lor transforastfel ciopîrþit este fiert într-un cazan cu apã mate în cenuºã ºi amestecate cu fumul ieºit din
clocotitã, iar inima îngropatã într-un loc numai de trupul mutilat ºi ars al lui Zagreu, ia naºtere
ei ºtiut. Zeus însã îi pedepseºte pe Titani rasa umanã. Sufletele omeneºti astfel create (din
fulgerîndu-i, iar Athena îi aduce inima eteratã a cenuºa Titanilor care îl mîncaserã pe Dionysos),
au deci ºi o laturã divinã. Înãlþîndu-se la cer,
fiului sãu, care devine un soare strãlucitor.
Referitor la Misterul Învierii lui Dionysos, sufletele oamenilor se regãsesc cu Dionysos,
tot dupã E. Schuré, Orfeu pretindea cã oamenii, pînã ce acesta va învia din nou în cele din urmã.
nãscuþi din carnea ºi sîngele imaterial al lui Iar încercînd sã i se asemuiascã zeului întru
Dionysos, se cautã precum bucãþile corpului acelaºi scop final, oamenii, prin rituri evocatoare
sãu sfîrtecat, sub impulsul durerii ºi al dragostei, ale suferinþei lui Dionysos, încearcã sã devinã
de-a lungul miilor de reîncarnãri succesive. Atraºi puri, asemeni copilului Zagreu, înlãturînd
de pasiunile lor cãtre strãfundurile pãmîntului, atracþia pasiunilor mistuitoare care îi îndepãrteaaceºtia nu pot fi salvaþi decît prin reconstituirea zã de cer, coborîndu-i în adîncurile pãmîntului.
Prin dubla lor origine, terestrã ºi divinã,
corpului viu al zeului, care moare ºi învie în noi.
Evohe ! Dionysos este triplul descoperitor oamenii, sub acþiunea forþelor cosmice, se pot
de taine, în infern, pe pãmînt ºi în ceruri. E-Vo- reîntoarce, într-un final al reîncarnãrilor, la
E ! este Eternul-Feminin al Naturii, iniþialele Dumnezeirea care i-a creat. Acest mit ritual al
numelul Evei. Iod-He-Vau-He! este Eternul- patimilor ºi învierii copilului Dionysos-Zagreu
Masculin (Iod = Jove, Osiris) în perfectã (localizate de F. Maternus în insula Creta) a dat
fuziune cu Eternul-Feminin, Universul viu din naºtere de-a lungul timpului la nenumãrate
componenþa fiecãrei fiinþe, strigãtul sacru din controverse, în special datoritã interpretãrilor sale
strãfundul fiecãruia dintre noi. Evios ! Evohe ! orfice (dupã M. Eliade). Tot Eliade menþioneazã
Eskato bebeloi ! (În lãturi, profani !) - spune ºi momentul prinderii copilului Dionysos-Zagreu
Pindar, deoarece ,,fericiþi cei iniþiaþi la Eleusis, de cãtre Titanii care, dupã ce i-au distras atenþia
cu jucãrelele mai sus amintite, s-au apropiat de el
cãci ei cunosc ºi începutul ºi sfîrºitul vieþii.
mînjiþi cu praf de ghips (sau cenuºã) pe faþã spre
*
În mod abuziv, semnificaþia zeului Dionysos a nu fi recunoscuþi, lucru interpretat de Eliade ca
a fost mult simplificatã, cãci Dionysos, de trei un simbolul unei morþi rituale.
M. Eliade subliniazã de asemeni raportul,
ori nãscut, se prezintã ºi se afirmã prin
nenumãratele nume care i-au fost atribuite : care a ocazionat ºi confuzia dintre termenii
Delirantul, Gãlãgiosul, Zgomotosul, Fremã- titanos (ghips) ºi Titanes (Titani), raport
tãtorul, Phallen sau Phallenos, Iakkos sau menþionat ºi de alþi autori ca Farnell, Harrison
Iakchos (dupã Aristofan), Bromius, Liber, sau Pettazzoni. Fierberea membrelor corpului
Lyaeus, Sabazios (la traco-frigieni), Backhos lui Zagreu într-un cazan ºi consumarea lor fripte
(la lidieni), Bakchios sau Bakcheus (dupã de cãtre Titani sînt rituri iniþiatice de întinerire
Sofocle) ori Zagreus (la cretani). Tripla sa sau nemurire (H. Jeanmaire aminteºte episoanaºtere ne trimite la schema clasicã a iniþierii: dele copiilor lui Peleas ºi Thetis sau ale lui
naºtere, moarte ºi înviere. Nãscut a treia oarã Demeter ºi Demophon), ceea ce îl face pe Eliade
direct din Zeus, Dionysos este (dupã Pindar, sã considere ,,crima Titanilor drept un ritual
Herodot, Euripide sau Apollodor) singurul zeu iniþiatic de trecere dela stadiul de novice la cel
adevãrat. Simbol al forþelor obscure ale incon- de iniþiat (moarte ºi înviere). Mitul orfic continuã
ºtientului, el simbolizeazã energia vieþii care se pînã la capãt, cu episodul învierii lui Semele,
pe care fiul sãu Dionysos o scoate din Infern,
ridicã la suprafaþã, deasupra tuturor limitelor.
Radu NEGRESCU-SUÞU
Miturile orfice menþioneazã naºterea primului Dionysos, Zagreu, rezultatã din unirea (continuare în pag. 24)

Mythos
Zagreu, primul Dionysos

Vi c t o r I o n P o p a

MOARTEA, PRIETENA MEA
- dramã în XV tablouri -

(continuare din numãrul anterior)

Tabloul III

Un colþ din foyerul unui teatru. Se aud încã ropotele de aplauze ale sfîrºitului de act
cînd uºile invizibile ale sãlii se deschid. Creºte treptat rumoarea caracteristicã a mulþimii
ieºitã în pauzã. ªi umbrele de pe zid cresc, scad ºi se întretaie într-o miºcare continuã.
O micã bancã de foyer e toatã mobila. În spatele ei, o oglindã mare reflecteazã ºi ea roiul
din salã.
Scena I
pe un om... Îl vezi stînd liniºtit cu mîinile
EA ºi PRIETENA
în buzunar ºi în ochi îi sclipesc luminile
felinarelor Simþi o groazã neagrã ºi primul
EA (urmãrind parcã ceva sau pe cineva gînd care-þi vine e cã omul ãsta te aºteaptã
în foyer, stã o clipã, se uitã apoi, gãsindu- pe tine este moartea ta
ºi þinta, spune): Sã stãm aici. (Prietena vrea
PRIETENA: Da, am avut de multe ori
sã se aºeze.) Nu, lasã-mã pe mine acolo. Treci impresia asta. Dar, de ce întrebi?
în partea asta. Nu vreau sã fiu în luminã.
EA: Mã uit la el ºi am exact impresia asta.
PRIETENA (zîmbind): Ai dreptate
PRIETENA: Din fericire presimþirea
Dupã douã luni de boalã trebuie sã am o asta nu se împlineºte niciodatã. Glumesc,
paloare interesantã. Meritã sã fie vãzutã. nervii noºtri.
EA: Aº vrea eu sã fiu în locul tãu.
EA: Da, dar de astã datã eu îl aºtept pe
PRIETENA (îi oferã locul zîmbind): Ia-l. el. ªi apoi aici nu glumesc nervii, ci altceva.
EA: Nu-i vorba de asta...
(EL s-a apropiat stingherit, dau mîna
PRIETENA: Atunci de care? De locul în tãcere)
meu din viaþã? Þi-l ofer bucuroasã.
EA (prezintã): Prietena mea, colegã de
EA: Nu cred. Nu mi l-ai oferi dacã ai ºti conservator ºi de facultate.
ce îþi dau în schimb.
EL: O ºtiu pe Domniºoara, am vãzut-o la
PRIETENA: În orice caz, mai mult decît ultima mea producþie (o micã tãcere)
ti-aº da eu. O strãinã, venitã din fundul
EA: Nu vrei sã stai o clipã? (EL se aºeazã
lumii, rãtãcitã pe aici dintr-o dorinþã ciudatã lîngã ea) Nu ne-am vãzut de mult. A trecut
de-o altã viaþã, o fiinþã singurã pe lume... mai bine de un an. Eºti foarte ocupat.
Fãrã nimic înainte... ºi fãrã nimic în urmã.
EL: Da i-adevãrat.
EA (îi ia mîna): Fãrã nimic în urmã...
EA: La un moment dat þi-am scris...
Nu-þi doresc sã ajungi vreodatã în viaþã sã
EL: A! Tocmai voiam sã te rog sã mã
înþelegi cît de mult înseamnã asta. (Deodatã ierþi cã nu þi-am rãspuns.
o strînge de mînã simþind pe cineva sau
EA: A! Vasãzicã ai primit
ceva în afara scenei.)
EL: Da, am primit o scrisoare mai de mult...
PRIETENA: Ce-i?
EA: Numai una?
EA (într-un tîrziu, dupã ce s-a uitat
EL: ªi nu ºtiu ce a fost
lung, cu o privire în care clocotesc
EA: Eu credeam cã nu þi-au ajuns...
laolaltã ºi durere ºi indignare ºi o pornire
EL: E adevãrat cã m-am mutat în timpul
nestãpînitã, rãspunde unui salut venit din ãsta.
altã parte): Nu-i nimic.
EA: ªtiam... îþi scrisesem ºi pe la
PRIETENA: Nu-i ãsta autorul piesei?
Teatru la gazetã...
EA: Da.
PRIETENA (stînjenitã): Mie vã rog sã-mi
PRIETENA: Nu ºtiam cã-l cunoºti.
daþi voie sã vã las. Mã gãseºti în lojã... Poate...
EA: Îl cunosc mai de mult.
EL (grãbit): Rãmîneþi, domniºoarã! NPRIETENA: E tînãr!
avem nimic care sã nu se poatã spune.
EA: Da.
PRIETENA: Totuºi
PRIETENA: Eu mi-l închipuiam cu totul
EL: Nu, vã rog... Eu tocmai voiam sã vã
altfel. Îl vedeam mai bãtrîn.
întreb cum vã place spectacolul.
EA: De ce? Piesa lui pare scrisã de-un
PRIETENA: Mie îmi place foarte mult.
om ºi mai tînãr decît este... ª-apoi nici nu-i o
EA: Da. Ei îi place... ªi vãd cã are succes
piesã E un poem
frumos. Cel puþin de public. De altfel,
PRIETENA: Fiindcã e scrisã în versuri? fiindcã spui cã n-ai primit decît o scrisoare...
EA: Nu, ci fiindcã e poezie peste tot. ªi N-ai primit nici scrisoarea în care te
în acþiunea piesei, ºi în caracterelel oameni- felicitam. Ai fãcut un drum frumos de cînd
lor. Sînt aºa de simpli, aºa de drepþi toþi. În nu ne-am mai vãzut. De ce dai din umeri?
special eroul iubeºte pînã la moarte fãrã Azi eºti un nume!
nici o ezitare, fãrã nici o contradicþie.
EL: Aº fi preferat sã nu fiu. M-a costat
PRIETENA: Sîntem abia dupã actul al mult acest nume! ªi muncã ºi zbucium ºi...
doilea, nu ºtiu ce-i pe urmã.
EA: ªi pe alþii îi costã... ªi fãrã folos...
EA: Eu ºtiu. Cunosc bine piesa
(EL are un zîmbet amar) Ai slãbit mult, nu
PRIETENA: A! Totuºi n-ai dreptate, fiindcã ºtiu cine mi-a spus cã ai fost bolnav.
femeia e cu totul altfel în actul al doilea.
EL: Da, mi-era fricã de plãmîn. Dar am
EA: Tocmai. În actul întîi e o minune de trecut ºi peste asta!
curãþenie sufleteascã ºi în actul al doilea e
EA: Ascultã, ce faci mîine dupã masã?
un monstru.
EL: Gazetã, un comitet. Sînt ocupat cam
PRIETENA: Atunci?
toatã dupã amiaza.
EA: În viaþã, nu-i aºa? Nimic nu-i merge
EA: Gãseºte o jumãtate de ceas, zece
aºa de drept... ªi nimic nu se rupe aºa de minute, ºi vino la mine. ªtii cã nu mai stau
definitiv. Sînt piedici, sînt contradicþii ºi cu mãtuºã-mea... Stau singurã
Adicã
sînt atîtea care pot sã parã altfel decît sînt... numai cu femeia aceea bãtrînã care venea
Un scriitor de teatru cred cã trebuie sã fie pe la noi... O þii minte?
ca un doctor legist. Sã vîre mîinile pînã în
EL: Canceroasa? Mai trãieºte?
coate în mãruntaiele cadavrului ºi sã scoatã
EA: Da, s-a operat ºi e bine.
tot la luminã. ªi niciodatã nu-s toate rele
EL: Am oroare de ea.
ori toate bune... De altminterea la el femeia
EA: Ciudat, bãrbatul mãtuºei mele spunea
asta este o obsesie...
la fel. Cum se poate ca douã firi aºa de
PRIETENA: Mai are atunci ºi alte piese? deosebite sã aibã aceleaºi sentimente?
EA (ºovãie o clipã): Nu... nu. Asta-i
EL: Nu ºtiu... Totdeauna mi-a fãcut rãu.
întîia. Dar nu te mira, eu îl cunosc, l-am Poate boala din ea. E înspãimîntãtor sã
cunoscut pe el... Uite cã-ºi ia rãmas bun de vezi un om definitiv condamnat la moarte.
la ceilalþi.
Umblã în hainele lui ca într-un sicriu.
PRIETENA: Vine încoace?
EA: Atunci am sã am grijã sã nu fie
EA: Nu ºtiu, poate! Aº vrea sã-l vãd... acasã.
PRIETENA: Pleacã. Te-a salutat. De ce
EL: Bine, dar nu ºtiu ora cînd am sã pot
nu-i rãspunzi?
scãpa.
EA (strigã un om): Controlor!
Scena II
EA, PRIETENA, Controlorul, apoi EL
EA: Domnule Controlor, fii atît de bun ºi
spune-i domnului de colo, cel care iese
acum pe uºã, cã-l rog sã vinã puþin încoace.
ªtie dumnealui cine sînt.
(Controlorul pleacã)
PRIETENA: Dar bine... (se vede cã a
înþeles, o mîngîie pe mînã ºi ar vrea sã
spunã ceva ºi nu gãseºte)
EA: Ascultã! Þi s-a întîmplat vreodatã
sã întîlneºti noaptea la un colþ de stradã

⇒

Jurnalul literar 9

EA: Oricînd! A! Da, între cinci ºi
ºapte nu, fiindcã trebuie sã... (vãzînd
pe gura lui un zîmbet amar, se opreºte)
EL: Tocmai mã gîndeam cã poate între
orele acestea aº avea liber Îmi pare rãu.
Dar rãmîne pe altã datã.
EA: Nu, nu, stai! Vino ºi între cinci ºi
ºapte. Te aºtept, dar mai bine vino în pauza
cealaltã sã mai vorbim
(Soneria sunã, lumea intrã în salã)
EL: Bine, am sã vin. (Se scoalã.) Pe mine
mã iertaþi, vreau sã urmãresc actul ãsta.
Am fãcut niºte modificãri
EA: Da, ºtiu! Mi-a spus un camarad. Ai
tãiat scena în care el mai venea s-o vadã.
EL: Da, era inutilã.
(EA se scoalã, dã mîna cu el, îl urmãreºte
cu ochii, apoi recade pe canapea)

⇐

Scena III
EA, PRIETENA
EA: Ai înþeles, nu-i aºa? Asta este! ªi nare sã vie nici mîine, cum n-a venit nici
pînã acum. Stai lîngã mine. Ai sã vezi altã
datã actul ãsta cu scena inutilã. Am nevoie
de cineva sã stea lîngã mine, altfel m-arunc
pe fereastrã.
PRIETENA: Dar cum se poate sã vorbeºti aºa? Mã sperii! Dar ce e pornirea
asta, care sã te împingã pînã acolo?
EA: Pesemne o rãzbunare!
PRIETENA: Rãzbunare? Rãzbunarea cui?
EA: ªtiu eu? Altminteri n-ar avea nici o
noimã. Doamne, cum aº pleca. Aº pleca
undeva, departe, departe... Aºa de departe,
ca sã mã pierd ºi pe mine pe drum. Spune,
e frumos în þara ta, acolo?
PRIETENA: A, nu, sau poate cã da. Nu
ºtiu. E o þarã sãracã ºi micã, ºi oamenii sînt
triºti, dar te deprinzi cu ei cînd începi sãi cunoºti. E o þarã care a supt atîtea suflete
de om cã la fiecare lopatã de pãmînt scoþi
un pumn de sãgeþi. Vezi tu, sînt douã
versuri care o caracterizeazã foarte bine: ªi
fiecare sãgeatã ruginitã / E o peniþã carea scris pe-o foaie de trup omenesc. Psalmul
cîntat de omul voinic ca sã-I ducã un suflet
lui Dumnezeu (zîmbind). E ca un mormînt
uriaº þara mea.
EA: ªi de ce zîmbeºti cînd spui asta?
PRIETENA: Mi-am adus aminte de ce
spunea autorul adineaori despre Canceroasa. Acum, în þara mea, moartea e o
întîmplare fireascã ºi simplã, care trebuie
respectatã, pentru cã duce undeva unde
nu ºtie nimeni. Între respectul faþã de
bãtrîni ºi respectul faþã de morþi nu-i mare
deosebire. Tatãl meu îmi spunea cã-i acelaºi
lucru, ceea ce cred cã e foarte adevãrat.
Uite, eu cînd am fost bolnavã, mã gîndeam
cã mor, ºi nu vedeam cum s-ar putea sã
scap. Si eram aºa de împãcatã cu gîndul. E
foarte complicat ce am sã-þi spun acum.
Dar e totuºi foarte adevãrat. Eu am avut
cele trei zile de delir, cînd n-am ºtiut absolut
nimic. Ultima fiinþã pe care o vãzusem
înainte fusese bãtrîna. ªi-o vãzusem în
jumãtatea aceea de conºtiinþã în care nimic
nu mai este material. N-o cunoºteam, n-o
mai vãzusem niciodatã, nu ºtiam ce-i cu ea.
Aºa încît pentru mine era cineva care vine
sã mã ia, ºi care vorbeºte dulce ºi mîngîie.
Îi simþeam aºa de limpede mîna pe obraji ºi
era minunat de bine... Simþeam o prietenã...
Ce-a mai fost n-am mai ºtiut. Am lunecat
aºa, încet, cu impresia asta ca într-o apã
mare. Cred cã zîmbeam. În orice caz cu
sufletul mã simþeam zîmbind. Cînd m-am

trezit, n-am vãzut decît alb, luminã,
ceva împins dincolo de orice
realitate, soare, un maldãr de flori,
ºi la capul patului bãtrîna care
zîmbea. Atunci ºtiu bine cã am
zîmbit, ºi-am zîmbit fiindcã mi-am
spus limpede... Asta e! ªi logic,
ca în conversaþia obiºnuitã, i-am
spus: nu-i aºa? M-a întrebat ce?...
E frumos? Foarte frumos, a rãspuns bãtrîna. Atunci te simþi
bine? Foarte bine... Era firesc, se
potrivea totul, mai ales cã nu
simþeam trãind în mine decît ochii
ºi creierul... Mai tîrziu... cînd am
început sã-mi dau seama cã poate
sã fie o odaie de sanatoriu, mi-am
adus aminte de o piesã englezeascã, în care dupã moarte trãieºti
tot aºa ca înainte. Am înþeles
adevãrul doar cînd am primit
telegrama de la tata... ªtii... telegrama în care consimþea sã mi se
facã operaþia E o întîmplare, nui aºa? Dar întîmplarea asta a creat
în mine o imagine blîndã, odihnitoare, care a rãmas ºi care e
realitatea. Pot sã spun cã am trãit
moartea mea, înþelegi? Adaugã la
asta ºi puþintel din moºtenirea de
la ai mei ºi ai sã înþelegi de ce am zîmbit
vãzînd ºi groaza de moarte ºi groaza de bãtrîna aceea care a intrat definitiv în viaþa mea
EA: E uimitor de mult cum semãnãm noi
uneori. Pe bãtrîna asta am luat-o cu mine
cînd am plecat de la ai mei, nu pentru cã
a jucat aproape acelaºi rol faþã de mine.
Era cu totul altceva. Dar ea a avut acelaºi
rol. ªi totuºi, cîteodatã, ºi mie mi-e groazã
de ea. Are în ochi ceva... Mã vãd în ochii
ei. Înþelegi, te uiþi în ochii oamenilor ºi vezi
ochii ei. Ei bine, în ochii ei mã vãd numai
pe mine.
PRIETENA: Dar asta e normal.
EA: ªtiu. Dar vezi tu, e aºa de mare
desebirea între aceea care mã ºtiu eu ºi ce
vãd acolo... ªi totuºi mã fascineazã. Ascultã! Tu ai avut prilejul sã vezi de aproape
vreun mort cu ochii deschiºi?
PRIETENA: A, nu, dar cred cã totuºi nu
e plãcut.
EA: Ei bine, asta este, cam asta este... Îþi
face impresia cã te-a furat ºi cã te duce cu
dînsul (tresare) Uite-l! Pleacã înainte de
pauzã... Nu vrea sã mã mai vadã.
Scena IV
EA, PRIETENA, EL plecînd
EL: A! Tot aici eraþi? N-aþi intrat sã
vedeþi actul?
EA: Am mai vãzut piesa.
EL: Da?
EA: Nu era greu de închipuit. (alt ton)
Atunci rãmîne stabilit sã vii mîine, nu?
EL (catã cu ochii în altã parte ºi vede
privirea fixã rugãtoare a prietenei): Am
spus cã vin. (Salutã ºi pleacã.)
PRIETENA: Acuma cred cã are sã vie.
EA: Mi-e ruºine. Mi-e ruºine cã þi-am
dat pe faþã slãbiciunea asta orbilã.
PRIETENA: Nu, n-ai de ce sã te ruºinezi.
Dar acum înþeleg un lucru: Voi vã temeþi de
moarte, fiindcã nu iubiþi destul viaþa. Si-i
aºa de frumoasã!
EA: Dar nu, dar nu! Nu e asta!
PRIETENA: Ba da. Vã strîngeþi viaþa în
chingi, vã îngustaþi orizontul ºi vreþi sã
aduceþi toatã viaþa în voi, nu vã risipiþi voi
în viaþã.
EA: Dar cum sã te risipeºti?
PRIETENA: Nu ºtiu. Eu am pornit din
þãriºoara mea, fiindcã nu-mi era orizontul
prea larg. ªi vreau sã fac teatru ca sã pot
scoate din mine sincer ºi larg toate vieþile
cu toate sentimentele pe care puteau sã le
stratifice atîtea valuri moºtenite. M-aº
înãbuºi dacã aº fi osînditã sã trãiesc numai
în coºul pieptului meu.
EA: Dar înþelege cã nu ºtii nimic... Cã nu
ºtii absolut nimic... Cã nu ºtii absolut nimic
din toate apele care mã poartã de-un an, de
doi, îmi pare de-o vecie... ªi nu mai vor sã
mã ducã la þãrm. ªtii cã marea azvîrle
cadavrele pe mal... Ei bine, acolo vreau sã
ajung... Nu vreau...
PRIETENA: Asta nu ºtiam...
EA (moale, doborîtã): Tu faci teatru ºi
te poþi risipi. Eu fac teatru ca sã mã apropii
de el. Cã tu nu ºtii ce înseamnã omul ãsta
pentru mine. Nu-i ãsta de azi, sãrbãtoritul
ºi numele mare, nu-i bietul bãiat necunoscut
care a fost... Ci sînt eu, aºa cum am fost,
ºi poate cã n-am fost... Dar aºa cum m-am
vrut ºi aºa cum mã vreau ºi cum mã ºtiu
numai eu. ªi tot ce ai vãzut nu-i decît
dorinþa sã întorc în mine viaþa mea.
PRIETENA: Dar care viaþã? Eºti tînãrã,
eºti frumoasã, eºti bogatã, ce mai vrei? N-

aº dori în viaþa mea mai mult.
EA (o ia ºi o sãrutã cu patimã): Nu, nu!
Copil nevinovat ce eºti! Sã nu spui asta!
Sã nu doreºti sã fii nici tînãrã, nici

frumoasã! ªi mai aels sã nu doreºti a fi
bogatã ca mine. Auzi tu, sã nu fii bogatã
ca mine.
Cortina

Tabloul IV
Un colþ de salonaº la ea acasã. Totul de-o rarã eleganþã femininã, dar trist
Scena I
PRIETENA ºi CANCEROASA în fotoliu
(Cu miºcãri încete ºi glas de dincolo de
viaþã. Luminã irealã.)
PRIETENA: Iar ai venit?
CANCEROASA: ªi iar am sã plec. Stau
puþin ºi iar plec.
PRIETENA: Mereu pe drmuri, fãrã pic
de odihnã. Ce viaþã o fi ºi asta?
CANCEROASA: Care viaþã?
PRIETENA: Viaþa asta a dumitale.
CANCEROASA (rîde): Viaþa asta a mea!
PRIETENA: De ce rîzi? Am spus vreo
prostie?
CANCEROASA: Cînd ai sã ajungi unde
am ajuns eu, ai sã gîndeºti altfel ºi ai sã
vezi ce caraghios lucru e sã vorbim de
viaþa noastrã.
PRIETENA: Caraghios lucru sã vorbim
de viaþa noastrã?
CANCEROASA: În orice caz, o mare
copilãrie! Care viaþã a noastrã? ªtii tu
care-i viaþa ta? Eu, uite, închei viaþa ºi nam ajuns sã aflu care a fost viaþa mea!
De unde era sã aflu? Am visat atîtea
lucruri, am dorit atîtea lucruri, am avut
nevoie de atîtea lucruri. Acelea erau viaþa
mea. Dar s-a ales ceva din ele? Nu trãim
nimic din viaþa noastrã, eu cel puþin nam trãit nimic, nimic M-am mulþumit cu
ce am putut sã am.
PRIETENA: Oho! Ca Pirandello... Trãim
viaþa morþilor
CANCEROASA: Cine a spus asta? E o
prostie! Trãim viaþa viilor, nu a morþilor.
Iatã, de pildã eu, m-am simþit vrednicã sã
fiu Regina Angliei, asta era sã fie viaþa
mea. Nu rîde - eu dau o pildã, ca sã vezi
cã n-am trãit viaþa mea. ªi fiecare din noi
are o viaþã pe care o doreºte  aceea a lui
 ºi alta pe care o trãieºte.
PRIETENA: Dar atunci înseamnã sã
visãm toatã viaþa acelaºi vis.
CANCEROASA: Dacã ai sta sã-þi pui
toate dorurile laolaltã, ai vedea cã viaþa
mare ºi frumoasã se întregeºte. Noi ne
visãm viaþa, n-o trãim  ãsta-i adevãrul.
Am spus Regina Angliei, dar ºtiu eu ce
ar putea sã fie? Eu cred cã sufletul trece
din om în om ºi cã azi sînt pedepsitã pentru
greºelile pe care le-am fãcut în altã viaþã.
Dacã ar fi sã pot scotoci toate vieþile pe
care le-am trãit, crezi cã n-aº putea s-adun
laolaltã viaþa mea adevãratã?
PRIETENA: Cum ai sã le-aduni, cînd una
rãsplãteºte pe cealaltã, sau o pedepseºte?
CANCEROASA: Tocmai,  sã dau
deoparte ce-i pedeapsã ºi ce-i rãsplatã ºi
sã las numai ceea ce le leagã.
PRIETENA: Ce ar putea sã le lege?
CANCEROASA: Ceea ce visãm. Ai avut
vreodatã în viaþã clipe cînd te veseleai din
senin ºi cînd erai uºoarã ca un fulg?
PRIETENA: Cînd vrei sã opreºti ceasul
ºi sã spui timpului Opreºte-te!...
CANCEROASA: Aºa cum spune Dostoievski  îmi pare bine cã þii minte, întro clipã de aceea eºti numai suflet. Atunci
sã-þi cîntãreºti visurile. Dar din pãcate eºti
aºa de fericit cã nu mai poþi cîntãri nimic.
Încolo viaþa noastrã e ca o apã: o turnãm
în oalele vieþii celorlalþi. Cît am fost copilã
am trãit cum mi-au spus pãrinþii  cît am
fost mãritatã am trãit cum a vrut bãrbatul
 ºi-acum trãiesc viaþa ei. Ei, scumpã fetiþã,
numai nebunii pot sã trãiascã viaþa lor. Vor
sã fie împãraþi, sînt. Vor sã fie regi, sînt,
Dumnezei, Isuºi, Sfinþi  tot ce vor 
fiindcã nimeni nu-i opreºte.
PRIETENA: Prin urmare ºi actorii.
CANCEROASA: Asta voiam sã spun ºi
eu  uneori ºi actorii  dar actorii buni,
care uitã tot. Încolo, nimeni. Trãim viaþa
celor din preajmã. Iar viaþa noastrã o
închidem frumos ºi definitiv într-un sicriu
de sticlã ºi doar noaptea, cînd sîntem
singuri, singurei, de n-auzim nimic ºi nu
mai vedem nimic, ne uitãm la dînsa ca la un
mort. Un mort chinuitor pe care nici mãcar
nu-l poþi plînge, pentru cã nu s-a nãscut. De
ce te uiþi aºa la mine? PRIETENA: Cine eºti
dumneata? Stau uneori ºi te-ascult vorbind
ºi încep sã cred în lucruri tulburãtoare.
CANCEROASA: Ce anume? Moartea
prietenoasã de la sanator? Ba da, asta vrei
sã spui! Vasãzicã sînt ce vrei tu sã fiu  nu
ce vreau eu.
PRIETENA: Nu, nu, e absurd ce spui.
Ar însemna cã viaþa-i o goanã sãlbaticã
dupã o nãlucã pe care n-o prinzi niciodatã.

CANCEROASA: Dar EA? Ce face? EA
de dincolo? Aleargã dupã viaþa pe care a
visat-o, aleargã dupã ea însãºi ºi nu bagã
de seamã cã se împarte în tine, ºi în mine
ºi în EL. ªi în cîþi alþii nu s-o fi împãrþind?
Tu eºti acum, cît mai poþi fi, copiliþa curatã
pe care am ºtiut-o odatã într-însa. EL nu
ºtiu ce-o fi  iar eu sînt o durere permanentã, pe care vrea s-o potoleascã. Sã nu
crezi cã e altceva nevoia asta pe care o
simte sã ajute atîþia nenorociþi. Banul pe
care-l dã cineva cerºetorului nu-i bunãtate,
e slãbiciune, e laºitate, este bunã ziua pe
care ºi-o dau douã suferinþe.
PRIETENA: ªi atunci nevoia pe care o
au doi oameni unul de altul?
CANCEROASA: De cele mai multe ori e
nevoie de salvare. Scoþi cancerul din tine
sã-l azvîrli în altul cu nãdejdea c-o sã
rodeascã acolo, ori sãdeºti frumuseþea în
altul de teamã cã n-ai în tine pãmînt destul
de bun. Eu simt într-o parte, tu în alta ºi la
mijloc stã EA. Eu uneori stau ºi mã întreb
dacã noi amîndouã mai avem nevoie de
dînsa... Viaþa ei s-a prelungit dincolo de ea
ºi s-a despãrþit cum doreºte... Putem s-o
omorîm fãrã remuºcare.
(Se aude soneria, visul înceteazã.
CANCEROASA e în acelaºi fotoliu ºi
zîmbeºte la PRIETENÃ)
PRIETENA: E înspâimîntãtor!
CANCEROASA: Ce anume?
PRIETENA: Eºti de mult aici?
CANCEROASA: Adineaori am venit. Mã
odihnesc puþin ºi plec.
PRIETENA: Doamne, ce vis am avut...
CANCEROASA: Vis rãu, ori bun?
PRIETENA: Nu ºtiu, ceva aºa de trist...
CANCEROASA: Ca la sanator?
PRIETENA: A, nu, am stat asearã de
vorbã cu dînsa mai mult ºi m-a tulburat.
Am vãzut-o chinuitã ºi nu ºtiu ce-ar trebui
sã facem. Dar e nevoie sã gãsim un mijloc
s-o scoatem din preocupãrile astea ale ei.
CANCEROASA: Ei, Doamne! Cînd un
om n-are bani, îi dai. Dar sînt lucruri pe
care nu poþi sã le dai. Liniºtea dinlãuntru
o ai, ori n-o ai.
Scena II
PRIETENA, CANCEROASA, MÃTUªA
MÃTUªA: Bunã ziua.
PRIETENA: Bunã ziua.
MÃTUªA (vede pe CANCEROASÃ, se
uitã cu silã, apoi abia îi dã din cap): Dar
fetiþa-i acasã?
PRIETENA: Da, cred cã e dincolo. Cred
cã se îmbracã.
MÃTUªA: Atunci o mai aºtept. Aþi fost
asearã la teatru  mi-a spus bãrbatu-meu.
Am auzit cã e bunã piesa bãiatului. Drept
sã spun, îmi pare bine cã s-a ridicat ºi el.
Tare era sãrãcuþ cînd l-am cunoscut noi.
Cum v-a plãcut piesa?
PRIETENA: Mie mi-a plãcut.
MÃTUªA: Dar ei?
PRIETENA: I-a plãcut ºi ei.
MÃTUªA: Da? ªi i-a plãcut mult?
PRIETENA: Astã n-aº putea sã spun 
de altfel am vorbit foarte puþin de piesã.
MÃTUªA: Aºa? Eu credeam cã o sã-i
placã mult. Au fost buni prieteni pe vremuri.
Am auzit cã era ºi el la teatru.
PRIETENA: Da.
MÃTUªA: A vãzut-o?
PRIETENA: Da, am stat puþin de vorbã
împreunã.
MÃTUªA: N-aþi ieºit împreunã?
PRIETENA: Nu, el a plecat înainte.
MÃTUªA (liniºtitã): Ei, dar îmi pare
foarte bine cã te vãd. Am auzit cã ai fost
bolnavã. Era sã vin sã te vãd  dar am aflat
tîrziu de tot ºi pe urmã te fãcuseºi bine.
Zãu, cînd stau ºi mã gîndesc, mare curaj ai
avut dumneata sã vii singurã singuricã în
oraºul ãsta  ºi fãrã sã ai la spate pe cineva
care sã te poatã ajuta la nevoie.
(CANCEROASA s-a sculat ºi se duce în
odaia ei.)
Scena III
PRIETENA, MÃTUªA
MÃTUªA: Uf! Bine cã a plecat! Îmi face
rãu fiinþa asta. Mã mir ce-a gãsit-o pe
nepoata mea s-o þie pe lîngã dînsa. Am
auzit cã-i dã bani pe mînã sã împartã pe la
sãraci. E adevãrat?
PRIETENA: Nu ºtiu.
(continuare în pag. 18)
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Teze ºi antiteze:Un personaj necunoscut: Don Quijote
(urmare din pag. 1)

personaj care a cunoscut în cursul vieþii toate
vicisitudinile, tristeþile, nefericirile posibile? Cei
mai docþi comentatori ai operei sale, se referã
la un Don Quijote de vîrstã înaintatã, cam dus,
trãind într-o carapace de nefiresc, de ireal, din
care a scos capul doar odatã, atunci cînd se
apropia de moarte. Singurã apropierea morþii îl
aduce deci la o stare de luciditate, care îi conferã
respectabilitatea banalã a celor comme il faut.
Altminteri, îl asociem cu morile de vînt, cu
idealizarea Dulcineei care numai personaj demn
de idealizat nu era ºi cãreia îi punem de
preferinþã în mîini o copaie cu apã murdarã ºi
nu un buchet de crini. Îl flancãm cu alt personaj
la fel de ridicol, bunul Sancho, ridicol nu prin
lipsa lui de simþ al realitãþii, ci prin excesul lui,
care tot o lipsã de simþ al realitãþii este.
Don Quijote îºi rãstoarnã pe cap un lighean
pe care-l boteazã coif ºi pleacã sã lupte
împotriva rãului din lume. Da, iatã deja prima
acþiune menitã sã stîrneascã rîsul: unde s-a mai
vãzut asemenea caraghioslîc?! Sã te dedici
aspiraþiei spre neprihãnire? Sã idealizezi
realitatea cerînd de la ea ºi un dram de puritate,
de frumos, de vis, iatã un fapt blamabil care
spune multe despre lipsa de adaptabilitate,
despre naivitatea puerilã, care provoacã mila
sau zîmbetele ironice! Un asemenea personaj
este de la bun început condamnat la ridicol!
Rãul, calomnia, comentariul rãutãcios sînt doar
condimentele vieþii, garanþia inteligenþei, a
reuºitei în viaþã, dovada cã eºti spiritual,
orientat în realitate, lucid. Sã ne amintim de cel
mai apreciat actual critic literar german, care
declarã cã o carte din care lipseºte pornografia
nu are nici o valoare!
Poate cã Cervantes a vãzut totuºi altceva în
personajul lui nefericit. Poate cã ar trebui sã ne
revizuim ºi noi pãrerea, asemenea lui Unamuno,
care l-a interpretat pe Don Quijote ca pe un
vizionar, ca pe cel menit sã descopere, sã
restabileascã frumuseþea, binele, acolo unde
miopia noastrã spiritualã nu le poate pãtrunde
ºi sã-l scoatem pe bãtrînul cavaler din tiparele
în care l-am înghesuit cu suficienþã. Sã înþelegem
cã un coif nu este apãrãtor al celui care îl
poartã decît dacã acesta crede cã poate fi apãrat.
Cã cel mai scump coif sau cel mai turtit lighean
te protejeazã dacã crezi cu certitudine cã te
poate apãra, ºi dacã doreºti a fi apãrat de
meschinãrie, de ranchiunã, nu de generozitate ºi
indulgenþã. Cã existã o realitate chiar dacã mai
greu de dezvãluit, mai greu de înþeles, care te
face atotputernic dacã vrei sã distrugi rãul.
Poate cã acolo, în închisoarea unde a stat
îndelung, Cervantes a înþeles cã un lighean turtit
poate deveni coif ºi un coif poate fi un biet
lighean turtit. ªi ºi-a construit personajul ca pe
un alter ego, încercînd sã mãrturiseascã prin
gura lui ceea ce ni se pare, din nefericire, ireal,
naiv. Ne ferim a crede contrarul, ca sã nu fim
consideraþi, ca ºi el, sãraci cu duhul. Nu, Don
Quijote n-a fost un sãrac cu duhul. El a avut
acces la acea altã realitate, pe care noi, cei bine
înfipþi în realitatea noastrã uscatã ºi mãrginitã
n-o putem pricepe. ªi ca tot ceea ce nu putem
pricepe, catalogãm fie ca inexistent, fie ca absurd.
Personajul sãu capãtã o grandoare care ne despãgubeºte de toate micile ºi marile meschinãrii ale
mentalitãþii noastre moderne. Sînt sigurã cã
dacã Cervantes s-ar fi priceput la muzicã, Don
Quijote ar fi fost imortalizat într-o simfonie cu
orgã, asemenea celei a lui Saint-Sæns, care mãturã
totul din calea ei, pentru a se înãlþa la valoarea
definitivã. Pe care mintea omeneascã o poate
dobîndi dacã vrea cu adevãrat sã-ºi ocupe locul
ce-i este destinat dintotdeauna.
ªi mai e ceva de remarcat: oricum ar vrea
mentalitatea noastrã de mare modernitate s-o
persifleze, Dulcineea era cu adevãrat frumoasã,

nobilã, graþioasã, pentru cã dragostea bãtrînului
cavaler o transfigura. El era singurul care vedea
cu adevãrat cã, sub straiele ei zdrenþuite, adãsta
o altfel de frumuseþe, pe care orbirea noastrã no poate pãtrunde. De cîte ori trecem peste
aceastã frumuseþe pentru cã privirea noastrã e
deformatã, îi lipseºte capacitatea de a percepe
a treia dimensiune, adîncimea! Lumea noastrã
trãieºte pe planuri bidimensionale, sufere de o
boalã cumplitã numitã superficialitate, cu care
otrãvim totul în jurul nostru. Ar trebui sã
învãþãm de la ridicolul Don Quijote ce înseamnã
cu adevãrat pãtrunderea unei realitãþi, pînã în
adîncul ei, dacã avem curajul sã smulgem masca
unui convenþional absurd, sec, întristãtor, în
care ne place sã ne scãldãm, lãsîndu-l sã ne
usuce sufletul.
În felul lui, pe care-l etichetãm fantezist, ireal,
imatur, Don Quijote a descoperit secretul
miraculos, care spune cã atunci cînd sînt slab,
atunci sînt tare. Cã, dupã cuvintele lui Saint
Exupery, tu m-ai învins, deci sînt mai puternic,
el a priceput miracolul frumuseþii adevãrate, care
o face pe Dulcineea cu adevãrat frumuseþe, miracol
care se numeºte dragoste. Misterul unei puteri
reale, care naºte din aparenta neputinþã ºi din
devotamentul dus la extrem, al puterii copleºitoare,
care alungã micile noastre ifose cu care ne facem
ridicoli în faþa eternitãþii.
Don Quijote ºtia cã a te lupta cu morile de
vînt nu este un caraghioslîc, fiindcã numai astfel
poþi sã trezeºti omenirea, fãcînd-o sã devinã
conºtientã de adevãrata faþã a rãului, care nu
pregetã sã ia orice înfãþiºare. El învãþase, de
unde oare, cã aparenþele servesc numai pentru
a induce mai mult în eroare pe naivii care nu
le vãd decît pe ele. ªi personajul sãu creºte
deodatã, cãpãtînd o dimensiune spiritualã în
faþa cãreia ne înclinãm.
De cîte ori întîlnim semeni de ai noºtri, care
se încîntã de propria lor luciditate, fãcîndu-se
exponenþii unei false generozitãþi, a unui pseudoliberalism, care se laudã cã au înþelegere pentru
totul. Dar vai, aceastã înþelegere, cheltuitã cu
largheþe nu se acordã binelui, onestitãþii. Totul e
bine ºi frumos afarã de bine ºi de frumos. Iatã
poziþia idealã care ne plaseazã sus în stima
contemporanilor noºtri. Ne fereºte de a fi
consideraþi niºte alþi Don Quijote, ne dã o aurã de
modernism, de trãire în contemporaneitate.
Sã-l lãsãm deci pe bãtrînul cavaler smintit sã
se lupte cu morile de vînt, sã-ºi sfîºie
vestmintele ponosite în aripile lor atotputernice. Noi ne pierdem în admiraþie pentru ele.
Noi rîdem batjocoritor, împreunã cu ele, de cei
care cuteazã sã le înfrunte.
Sã-l lãsãm pe bãtrînul cavaler sã o adore pe
Dulcineea, doamna visurilor sale sfioase. Noi
smulgem de pe chipul ei tot ceea ce ni se pare
clar ºi pur. Poate descoperim sclipiri murdare,
dezmãþate, conform marelui critic literar german,
marele maestru incontestat, care refuzã sã
citeascã o carte dacã nu gãseºte în ea pornografie.
Schubert a fost un sifilitic nenorocit, Eminescu
un nebun furios, Ceaikovski un disperat
iremediabil pentru cã l-a pãrãsit iubitul, etc,
etc. ªi uitãm cã dupã ei au rãmas Simfonia
neterminatã, versurile de o muzicalitate genialã,
Simfonia Manfred ºi cîte altele
Bine cã Cervantes nu trãieºte astãzi. Ar fi
fost un biet amator ridicol cãruia nimeni nu iar fi citit cartea. În ceea ce-l priveºte pe
Unamuno, marele gînditor spaniol, ar fi
împãrtãºit probabil soarta lui Don Quijote
Deci sã aruncãm la coº tot ce ne poate aminti
de ei ºi sã ne aþintim ochii spre viitor. Ne
aºteaptã mai bine sã nu ne încîntãm prea
mult cu ceea ce ne aºteaptã.

Lidia STÃNILOAE

Constantin Brãiloiu în Revue des Études Roumaines
(Fundaþia Regalã universitarã Carol I, Paris)

Fundaþia Regalã universitarã Carol I de la Paris  expresie autenticã a unor personalitãþi
de elitã a Exilului politic anticomunist  a editat publicaþii de o înaltã þinutã ºtiinþificã :
Bulletin scientifique roumain (din 1952), Revue des Études Roumaines [RÉR] (din
1953), Fiinþa româneascã (din 1963), precum ºi diverse cãrþi (din 1953).
Constantin Brãiloiu semneazã un articol în volumul II (1954) din RÉR, iar numele lui este
reþinut de sintezele bibliografice ce apãreau periodic în amintita revistã. În necrologul din vol.
V-VI (1960), É(mile) T(urdeanu) precizeazã: LInstitut universitaire roumain Charles Ier et
la Revue des Études Roumaines, qui shonorent davoir compté Constantin Brãiloiu, le
premier parmi ses conseillers, la deuxième dans son comité de rédaction, déplorent la
perte dun collaborateur irremplaçable.. Lucrarea sa Vie musicale dun village apare ca
fiind cea de a 15-a carte editatã de Fundaþia Regalã universitarã Carol I de la Paris.
Vol. II (1954), pp. 7-74: Constantin Brãiloiu, Le vers populaire roumain chanté în
Revue des Études Roumaines
pp. 235-263: Les études roumaines à létranger de 1952 et 1953. Notes bibliographiques
établies par Victor Buescu et Émile Turdeanu.
- Le giusto syllabique. Un système rythmique populaire roumain. Anuario Musical
del Instituto Español de Musicologia del C.S.I.C., Barcelona, VII, 1952, p. 117-158.
Este citatã ºi contribuþia lui Brãiloiu intitulatã Le giusto syllabique bichrome. Un système
rythmique propre à la musique populaire roumaine. Polyphonie, II, 1948, p. 26-57.
- Le rythme aksak. Imprimerie F. Paillart, Abbeville, 1952, 42 p.
- Sur une mélodie russe. Musique russe, II, Paris. P.U.F., 1953, pp. 329-391.
Vol. III-IV (1957), pp. 239-258 : Les études roumaines à létranger, en 1954 et 1955.

Eugen Ionescu
în
convorbiri
Aceste convorbiri aratã limitele angajamentului politic pentru artiºti ºi previn
noi trãdãri posibile. Ele îi anunþã pe
intelectualii din al treilea mileniu cã nu
le rãmîne, drept ideologie, decît sãrãcia
lui Iov, ºi, pornind de aici, libertatea
totalã de exprimare. (André Coutin)

Evident, convorbirile cu marile spirite
ale umanitãþii sînt reconfortante ºi benefice pentru cei mai mulþi dintre noi.
Aceste dialoguri ne prezintã, de cele mai
multe ori, alte valenþe ale scriitorilor în
chestiune; de-ar fi sã începem cu modelul
clasic realizat de Eckermann cu Goethe,
apoi, în secolul al XX-lea, Borges, Sábato,
urmaþi de Mario Vargas Llosa - pentru ai aminti numai pe aceºti scriitori sudamericani de mare impact -, au rãspuns
acestui deziderat, iar dintre românii
celebri, trãitori de decenii în Occident ºi
cultivaþi cu parcimonie în patria de
obîrºie, în anii epocii comuniste, Mircea
Eliade, E. M. Cioran ºi Eugen Ionescu revin
insistent dupã 1989, prin operã ºi astfel
de volume de convorbiri. Eugen Ionescu
(1909  1994), creator al teatrului absurdului, alãturi de Beckett ºi Adamov,
membru al Academiei Franceze, este deja
la al doilea tom de acest gen.
Dacã în primul opuscul, Eugen Ionescu
rãspunde la întrebãrile lui Claude Bonnefoy
(v. Între viaþã ºi vis, traducere de Simona
Cioculescu, Humanitas, 1999), de astã datã,
marele scriitor dialogheazã cu André Coutin
de-a lungul a ºapte reprize. Aºadar, în acest
an 2009 (26 noiembrie), vom sãrbãtori
centenarul naºterii marelui dramaturg, iar
în Franþa, dupã cum sîntem informaþi, André
Le Gall a scos la Flammarion o masivã
monografie consacratã lui Eugen Ionescu.
Trebuie sã mãrturisim cã am zãbovit
înainte de a începe lectura acestui op, ce
depãºeºte cu puþin o sutã de pagini.
Ionescu, ca ºi Cioran, este un scriitor
incomod, imprevizibil în rãspunsuri,
sceptic, în fine, ambii scriitori privesc
existenþa umanã din unghiuri de vedere
personale, criticînd fãrã menajamente pe

semenii noºtri, pentru deficienþele ºi
scãderile de comportament, neocolind,
totodatã, regimurile politice, aºa încît A
rupe tãcerea reuneºte cîteva dintre aceste
dialoguri esenþiale. Dacã Cioran se exprima
cã scrie pentru a-ºi reprima angoasa,
spleenul ºi insatisfacþia în faþa inutilitãþii
vieþii, Eugen Ionescu, la rîndu-i, mãrturiseºte cu francheþe: Am spus cã literatura
este un lucru superficial, minor, mediocru.
ªi totuºi scriu, e paradoxul meu. Scriu ca
sã mã contrazic. Sînt liber sã exprim
nimicul. Cãrþile rãmîn ca niºte obiecte, ceea
ce ne salveazã de groaza neantului. Lipsa
de motivaþie care mã-mpiedicã azi sã trãiesc
nu-mi opreºte mîna sã înnegreascã hîrtia
Nãscut într-o þarã din Estul Europei,
Eugen Ionescu era familiarizat întrucîtva
cu dictatura ºi totalitarismul, cu inconsecvenþa oamenilor politici, cu limitarea
drepturilor indivizilor. Rezultat al unor
utopii nefaste  comunismul ºi nazismul
, au generat crime nelimitate, amestecul
în viaþa personalã a oamenilor, în sfîrºit,
ambele ideologii ºi-au afirmat superioritatea printr-o propagandã ruptã de
realitate: Mã gîndesc, de pildã, la
orbirea politicã ce ne-a fãcut sã credem
în sistemul de gîndire propus de þãrile
din Est, fãrã sã ne pese ce se petrecea în
spatele lui (p. 35). Aceste carenþe ale
sistemelor totalitare au fost observate însã
din Antichitate (chiar dacã Ionescu scrie:
Spuneam, cred, cã puterea ar trebui
datã oamenilor care nu iubesc puterea,
da, care nu iubesc puterea, p. 94), de
Platon care încercase sã îngrãdeascã
puterea politicã. Astfel, în Republica (521
b), filosoful atenian se exprimã: Aºadar
este necesar ca spre cîrmuire sã nu se
îndrepte cel care o îndrãgeºte. Cãci
altminterea cîrmuitorii devin rivali în
iubire ºi se luptã unii cu alþii -, însã ce
se poate constata e cã rareori în istorie
astfel de oameni au putut fi opriþi de la
preluarea puterii, sau au abdicat de bunã
voie (bunãoarã, Diocliþian, Carol V Quintul).
Imaginînd, prin urmare, o cetate idealã,
Platon n-a prevãzut cã multe dintre ideile
sale vor fi reluate de regimurile totalitare
ale funestului veac XX. Însuºi Platon era
sã sfîrºeascã în tîrgul de sclavi din Egina
(dacã generosul Anniceris nu-l rãscumpãra), în urma celor trei cãlãtorii în
Sicilia, unde dorea sã-ºi aplice ideile
filosofice ºi politice, într-o cetate idealã.
Eºecul sãu ºi al altor utopii descumpãneºte, încît Eugen Ionescu conchide: Nu
poþi face afirmaþii cît de cît solide decît
atunci cînd ai cunoscut suferinþa ºi faptul
material al erorii (p. 40).
Examinînd cu acribie cele douã sisteme
totalitare ale secolului al XX-lea  comunismul sovietic ºi nazismul german 
Ionescu observã, pe bunã dreptate, cã, în
pofida unei opoziþii timide (ºi a emigrãrilor
masive evreieºti), politica agresivã a lui
Hitler s-a bucurat de acordul populaþiei germane, probabil, din cauzã cã Hitler a inoculat
în mintea conaþionalilor sãi ideile revanºarde
ºi ale supremaþiei rasei germane (ariene),
în lume. Prãbuºirea comunismului în patria
de obîrºie a atras degringolada sistemului
spre insatisfacþia privilegiaþilor.
În fine, deºi vechi de cîteva decenii,
aceste convorbiri nu ºi-au pierdut actualitatea, aºa încît iniþiativa editurii Humanitas, de a ne pune la dispoziþie o bunã
versiune româneascã realizatã de dl.
Emanoil Marcu, este de apreciat*.
Ionel SAVITESCU

Notes bibliographiques établies par É. Turdeanu în Revue des Études Roumaines
- Un problème de tonalité (La métabole pentatonique). Mélanges dhistoire et desthétique
musicales offerts à Paul-Marie Masson. Paris, Richard Masse, 1955, pp. 63-75.
- La rythmique enfantine. Paris-Bruxelles, Elsevier, 1956, 37 p.
- Le vers populaire roumain chanté., II, 1954, pp. 7-74.
Vol. V-VI (1960), pp. 283-326 : Les études roumaines à létranger, en 1956, 1957 et
1958 et complément des années antérieures. Notes bibliographiques établies par N.
Beldiceanu, V. Buescu, N. Djuvara, Laetitia Turdeanu-Cartojan et É. Turdeanu.
- Brãiloiu, Constantin. Le vers populaire roumain chanté. RÉR, II, 1954, pp. 7-74 /
C.r. de H. L(ausberg). Archiv für das Studium der neureren Sprachen. t. 193, 1956, p. 369.
- Sur une ballade roumaine (la Mioritza). Genève. Kündig, 1946, 13 p./ C.r. : Folklore,
Napoli. II, 1947-1948, p. 98: T. Onciulescu.
- Constantin Brãiloiu (Nécrologie).
Vol. VII-VIII (1961), pp. 355-358 : Chailley, Jacques. Hommage à Constantin Brãiloiu.
Revue des Études Roumaines.
Vol. IX-X (1965), pp. 189-257 : Les études roumaines à létranger, en 1959, 1960, 1961
et 1962. Notes bibliographiques établies par Th. Berchem, Victor Buescu, Th. Cazaban,
N.-A. Gheorghiu, C. Sporea, Laetitia Turdeanu-Cartojan et Émile Turdeanu
- Schaeffner, André. Bibliographie des travaux de C. Brãiloiu. Revue de Musicologie,
juillet, 1959.
- Chailley, Jacques. Hommage à Constantin Brãiloiu. Revue des Études Roumaines,
VII-VIII, 1961, pp. 355-358.
- Vie musicale dun village. Recherches sur le répertoire de Drãguº (Roumanie). 19291932. Paris. Institutut universitaire roumain Charles I-er, 1960. iv + 164 p.
Dan OTTIGER DUMITRESCU
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Reevaluãri:

Politicieni cretini... ziare scrise de idioþi ºi citite de alþi idioþi

(urmare din pag. 1) particularã cãtre Tudor
Vianu, poate chiar acel Tudor cu care
Eugen Ionescu þinea sã se confrunte în
jurnalul sãu prelucrat din Prezent-Trecut,
Trecut-Prezent, nu a fost decît o încercare
stîngace de dovedire a unei fidelitãþi
ideologice ºi a expunerii unei atitudini
democratice în raporturile cu o persoanã
direct angajatã atunci în sistemul de
reprezentare diplomaticã al regimului Anei
Pauker, instaurat în România postbelicã.
Faptul cã i se intenta cu abilitate un
proces de racolare nu-i scapã din vedere
eseistului, pe cale de a se defini dramaturg
francez, cu atît mai mult îngrijorat, în anii
la care ne referim, de consecinþele ce s-ar
fi putut declanºa în destinul sãu politic.
Din Jurnalul lui Mihail Sebastian se
desprinde cu uºurinþã felul în care era
receptat acasã, în perioada rãzboiului ºi
imediat dupã aceea, asumarea ionescianã
a obligaþiilor etnice, nu numai ca naþionalitate, dar ºi ca reprezentant intelectual al
epocii. Agentul cominternist pus sã-l
urmãreascã la Paris, îl caracterizeazã, de
altfel, cu extremã severitate: un gaffeur
notoriu, un tip confuz, pedant, vanitos
la culme, cãruia i se acordau în acest fel
puþine ºanse de acomodare ºi înregimentare eventualã. (Vezi: Românii în exil,
emigraþie ºi diaspora, Editura Pro Historia,
Bucureºti, 2006, p. 53). Poate de aceea Falsa
luminã... pare sã cuprindã în oscilaþiile
intensitãþii ei doar o iluzorie proiecþie
metaforicã a întoarcerii fiului risipitor.
*
Aflat pentru cîteva zile la Düsseldorf,
unde conferenþiase despre specificitatea
teatrului sãu ºi asistase totodatã la un
spectacol cu Pietonul aerului, piesã
montatã la Schauspielhaus de Karl Heinz
Stroux, regizor care, cu patru ani înainte,
îi reprezentase în premierã mondialã
Rinocerul ºi-i jucase, pe aceeaºi scenã,
mai apoi, Regele moare, Eugen Ionescu
înscrie, pe manºeta de jos a paginii 16, în
care era cuprinsã central ºi cronica dramaticã a lui Johannes Jacobi, nr. 51, din 21
decembrie 1962, al sãptãmînalului Zeit, un
gînd, o mãrturisire sau o replicã împotriva
timpului ºi a criticii literare, ce sunã izbitor
de asemãnãtor cu suita reflecþiilor eseistice
din Nu, carte bucureºteanã, datînd din
1934, deºi precizarea memorialisticã indicã
o altã vreme ºi o altã raportare de ordin
creativ. Cum textul este redactat în limba
românã, se cuvine sã recunosc faptul cã nam întîmpinat nici o dificultate la transcrierea sa în coloanele Jurnalului literar
(an XX, nr. 1-6/2009, p. 17):
Odatã, în refugiu, citind niºte fleacuri
între o duzinã de compatrioþi, într-un subsol
de cafenea prin Paris, toþi s-au arãtat foarte
încîntaþi. Un prieten mi-a spus imediat:
semn rãu; de ce place? Dupã un oarecare
timp, publicînd alte fleacuri, n-au plãcut.
Semn rãu, mi-a zis acelaºi. De ce nu place?
Dacã ai succes e deci rãu, înseamnã cã
scrii pentru toþi, dacã n-ai, iarãºi e rãu.
Dar, în sfîrºit, acesta nu era un «critic»,
cã îmi era bun prieten. Cu criticii e chiar
mai rãu, pentru cã fac «atmosferã».
Sã reþinem mai întîi, din cele cîteva
concise remarci ionesciene, plasarea, pentru
prima datã neînvãluitã în definirea raporturilor eseistului cu spaþiul literar francez,
în exilul românesc anticomunist de la Paris.
Apoi, sã identificãm în subsolul indicat al
cafenelei pariziene, locaþia Cenaclului de
la Corona, organizat ºi susþinut sãptãmînal,
doar dupã cîteva luni de zile de la încheierea Conferinþei de Pace din capitala
Franþei, de Mircea Eliade.
Rãmîne sã mai lãmurim, de asemenea,
un aspect. Textul în cauzã se înscrie întro perioadã de maturitate a spiritului creativ
ionescian. Tipul de reflecþie abordat de
eseist aici corespunde, nu numai temporat,
modului de a ricana actualitãþii prin parabole
sau însemnãri desprinse din experienþa
trecutului, oscilînd cu o anume metodã
între Note ºi contra-note, carte publicatã
în 1962, dar care, surprinzãtor, vine într-o
continuitate dramaticã a jocului cu limitele
contemporaneitãþii sale, improvizat în Nu.
Eugen Ionescu gîndeºte mereu prezentul, filtrîndu-l prin oglinda retrovizoare
a ceea ce viaþa a consumat deja; astfel,
totul se certificã, se înscrie între dimensiunile cunoscute, înregistrate istoric,
definite chiar tipologic. De aceea, Regele
moare, pentru cã el nu are nici o
perspectivã asupra viitorului, devenirea,
evoluþia, intrînd permanent într-o raportare
funanbulescã, într-o proiecþie de vis
inacceptabil. Oniricul se transfigureazã, în
proza ca ºi dramaturgia ionescianã, într-un

veºnic coºmar, în obsesia instaurãrii definitivului, ceea ce nu mai aparþine fleacurilor iniþiale, vorbelor gratuite, ci împinge
jocul pînã în metafizicul negãrii, anulînd
semnificaþia trãirii în cotidian.
Pentru Eugen Ionescu, desigur, criticii
(...) fac atmosfera, ce nu este una strictã
a literaturii doar, ci se amplaseazã chiar
asupra vieþii, cenzurînd trãirea ºi libertatea
autenticã a acesteia. Anterior, în teatrul sãu,
scriitorul antrenase în dezbatere o deposedare a limbajului de capacitatea comunicãrii moderne ºi o limpede condamnare a
convenþionalismului ºi refuzului trãirii,
lipsitã de semnificaþia responsabilitãþii de
sine. Impasul a devenit curînd vizibil,

tocmai prin repetiþia din ce în ce mai
absurdã a unei modalitãþi urmuziene de
disoluþie a tratãrii realitãþii.
În seria de convorbiri cu Claude Bonnefoy,
din volumul Între viaþã ºi vis (1966), Eugen
Ionescu acordã trecerii în irealitate, evadãrii
în vis, valoarea profundã a impulsului sãu
creativ dramatic, teatrul devenind astfel
scena eternã a vieþii, uneori reuºind sã
consume ceea ce nu s-a trãit, absolutizînd
iluzia trãirii.
Poate nicãieri ca aici scriitorul nu este
mai dominat de ideea de a rupe cu trecutul
sãu românesc: nimic nu l-a influenþat atunci; în culturã, totul se transferã din registrul valorilor franceze ºi se adapteazã la
Bucureºti; Caragiale exista, dar cel care-l
influenþase pe autorul din D-ale carnavalului fusese, printre alþii, Labiche; pe
Mihail Dragomirescu îl ridiculizase tînãrul
sãu student de la Litere în capitala României, negîndu-i sistemul estetic ºi þinînd sã
precizeze: I-l aruncam în faþã pe Croce,
pe care tocmai îl citeam.; i se impune
acum însingurarea, dar ea nu este una de
ordin cultural, ci politic; recunoaºte cã a
avut acolo totuºi prieten, însã recurge la
subterfugiul de a evita sã-i numeascã,
promiþînd cã am sã vã vorbesc despre ei,
poate, altãdatã; se cantoneazã în regãsirea semenului doar prin invocarea rolului
jucat de soþia sa, pe care am cunoscut-o
acolo, ca ºi cum ar fi adus-o dintr-o altã
lume sau ar fi obþinut-o pe o altã planetã.
ªi totuºi, scriitorul nu poate evita la
nesfîrºit referinþele la universul intelectual
ºi tradiþional românesc, chiar dacã metodic
tinde sã-i diminueze valenþele aparante în
structurarea trãsãturilor definitorii, de
profunzime, ale creativitãþii sale. Cînd
vorbeºte despre aspectul rural al anilor de
început ai copilãriei petrecute în Franþa,
Eugen Ionescu recurge la definirea spaþiului
nostru spiritual specific, nu altfel decît îl
revela în interbelic, Lucian Blaga bunãoarã:
Satul era un cosmos, cuib ºi spaþiu la un
loc, singurãtatea necesarã ºi comunitatea.
Nu era o lume limitatã, era o lume
completã. Altã datã, nu pierde ocazia sãl aducã în discuþie pe Urmuz, caracterizat
drept un scriitor al absurdului, un
scriitor presuprarealist, deºi crede, în
mod eronat, cã acesta îi datora mult lui
Jarry. De asemenea, apare aici, cu trimitire
spre o expresã prietenie, specialist în
simbolicã ºi în mituri, Mircea Eliade (cum
îl numeºte Claude Bonnefoy), cel care îi
dezleagã scriitorului înþelesurile tainice ale
unui vis arhetipal. În fine, cãutînd în Sfîntul
Ioan al Crucii experienþa iluminãrii mistice
ºi intuind astfel apropierea de sensul
bizantin al lucrurilor, Eugen Ionescu pune
accentul pe textele Sfîntului Grigore Palama

ºi aduce în discuþie sofianicul Filocaliei, cu toatã
nostalgia paradisului pierdut
ºi mereu regãsit în sfera
Ortodoxiei. Scriitorul francez,
întors spre rãdãcinile românitãþii, filtratã prin semnificaþiile credinþei ce urcã
din tradiþia dobîndirii adevãrului, dominînd eternitatea,
transistoricizînd-o, amendeazã, de altfel, dorinþa de
expresie peguy-nianã a valorilor pãmîntene urcate pînã
la cer în actul definitv al
trecerii, constatînd tranºant
existenþa acolo a unui sentiment catolic ºi, nu mai
puþin, a unui sentiment evreiesc, ce
transferã creativitatea spiritualã ºi materialã
a umanitãþii în condiþie a continuitãþii din
care nimic nu se pierde ºi totul se transformã. La Eugen Ionescu, îndoiala, ca ºi la
Arghezi în fond, vine din refuzul lumii
sensibile, ce se purificã tocmai ºi numai
prin luminã, strãlucire, claritate, nuanþe
esenþiale ale îndumnezeirii fiinþei în ortodoxiei. De aceea, aici, regele nu dispare prin
moarte, ci trece în eternitate perisabilitatea
limitãþii sale pãmînteºti, ca în mitul mioritic
al transluciditãþii.
Dacã în Prezent-Trecut, Trecut-Prezent
desprinderea lui Eugen Ionescu de un
acasã românesc se executã printr-o continuã comparaþie sau, ºi mai bine zis, paralelã
temporarã, memorialistul cãutînd în amintiri
imagini, deci proiecþii ale unor posibile
tablouri ce urmeazã a fi însufleþite, aduse
fabulatoriu la viaþã ºi împletite cu sugestii
ºi reflecþii de ultima orã, tocmai distanþarea
în vreme anulînd autenticitatea consemnãrii
iniþiale, introducînd-o într-un impas de
ordinul tranzitoriului politic, ce nuanþeazã
fenomenul rinocerizãrii ca finalitate a
actului existenþial, saltul se petrece aici între
1940 ºi momentul iulie 1967, cînd Jean-Paul
Sartre condamna rãzboiul israelian împotriva
egiptenilor, fãrã a observa Rusia antisemitã, strãjuind alãturi de arabi transformarea antisemitismului în declarativ
antisionism, ceea ce duce, în viziunea
scriitorului, la o dramaticã suprapunere a
ideologiilor teroriste, de la nazificarea
fascismului la bolºevizarea generalizatã a
comunismului (ºantajul folosit de fasciºti,
care erau ei înºiºi în sensul marºului
Istoriei, acelaºi ºantaj este utilizat astãzi
de cãtre comuniºti, de sovietici, de stîngiºti. Revoluþionarii de astãzi, ºefii,
agitatorii, «libido dominandi» de astãzi
nu diferã decît prin doctrinã, aceasta fiind
doar masca, mistificarea aceluiaºi «libido
dominandi» fundamentale).
În convorbirile din volumul Între viaþã
ºi vis, trecerea de la conºtientizarea unei
incapacitãþi a comunicãrii ºi a gratuitãþii
expunerii limbajului spre o însingurare
existenþialã, ce deschide dialogul metafizic
din Regele moare, Setea ºi foamea, Jocul
de-a mãcelul (odatã ºi cu certificarea
interesului pentru filosofia lui M. Heidegger),
întoarce  cel puþin sub raport literar ºi
tematic  obsesiile dramaturgului, precum
ºi pe cele ale prozatorului sau ale eseistului
în cauzã, spre reluarea procesului creativ
pe care-l pãrãsise imediat dupã cel de-al
doilea rãzboi mondial, prin stabilizarea
postbelicã, nu altfel decît ca scriitor francez,
în sfera abordãrii jocului exterior al
cuvintelor golite de înþeles, adicã a ceea
ce, cu un anume dispreþ, considerã drept
fleacuri în preocupãrile sale de atunci.
Lectura unor lucrãri despre limbaj ale lui
Roman Jakobson îi dezvãluie lui Eugen
Ionescu regãsirea limbajelor
particulare în structurile
universale ale interdependenþei lingvistice, un adevãr
destul de simplu, de altfel.
Însã, plecînd de la asemenea
constatãri ºtiinþifice, dramaturgul ºi-a gîndit, dupã
1979, poate ºi sub influenþa
regiei lui Lucian Pintilie la reprezentarea, cu doi ani înainte,
într-o directã concordanþã, a
pieselor Jacques sau supunerea
ºi Viitorul este în ouã, o combinaþie din ce în ce mai stranie
între textele sale teatrale ºi dramatizarea unor pagini literare, memorialistice sau desprinse din
jurnal, precum Exerciþii de conversaþie ºi dicþiune franceze pentru studenþi americani, în coabitare
de sensuri cu trecerea pe scenã a
4 poveºti pentru copii mai mici de

3 ani, extrase, desigur, din Prezent-Trecut,
Trecut-Prezent. La fel, cîþiva ani mai tîrziu,
s-au cuplat în alte viziuni
regizorale Omul cu valize
ºi episoade reþinute din diferite jurnale ionesciene, menite sã ilustreze, cu acceptul
autorului lor, evident, ceea
ce s-a numit, într-un alt tip
de valorificare dramaticã,
Spectacolul Ionesco.
Ce se poate reþine de
aici, din astfel de experimente, mai mult decît o
încercare de substanþializare a jocului teatral,
coborît doar la nivelul incomunicabilului lingvistic?
În ceea ce mã priveºte,
am încercat de mai multe
ori (prin interviuri, avanpremiere, diverse
note) sã mã explic. În general, aceste
explicaþii s-au întors împotriva mea,
pentru cã piesele mele înseºi sunt propria
lor explicaþie. ªi ele, deseori, s-au întors
împotriva mea. Eu mã limitez la aceste
experienþe. Cred, de altfel, cã criticii nu
sunt buni judecãtori. ªi nici publicul. ªi
nici timpul: dar el e singurul care face
diferenþa în final  declara Eugen
Ionescu în rãspunsul sãu la o anchetã cu
întrebarea Vor refuza oare autorii sã
lupte?, din Le Figaro Littéraire, nr. 512,
11 febr. 1956.
În întoarcerea spre acasã a acestui dramaturg rãzvrãtit ºi rãzvrãtitor, exemplul cel mai
fidel ºi, într-un fel, mai interesant rãmîne pentru
o viaþã referinþa capitalã la I. L. Caragiale ºi
la opera sa. În 1952 cînd, cu ocazia sãrbãtoririi
Centenarului Caragiale la Paris, a fost reprezentat la Theâtre de Poche (75, Bd du
Montparnasse) o seamã de spectacole cu O
scrisoare pierdutã, în traducerea în limba
francezã realizatã de Monica Lovinescu (dupã
cum mãrturisea, mult mai tîrziu, doar la puþin
timp dupã intrarea în eternitate a autorului
Rinocerilor, însãºi tãlmãcitoarea), Eugen Ionescu semna în programul spectacolului un
scurt eseu de prezentare a valorii scriitorului
român. Cred cã a fost primul, de altfel, din
preocupãrile de acest fel ale lui Eugen
Ionescu:
Adevãrata originalitate a lui Caragiale
derivã din faptul cã toate personajele sale
sunt imbecile. (...) Lucrul deprimant e cã
ideile însele se degradeazã, îºi pierd orice
semnificaþie, aºa cã, în final, oamenii ºi
ideologia sunt compromise. (...) Eroii lui
Caragiale sunt înnebuniþi dupã politicã. Sunt
niºte politicieni cretini. Ziarele sunt alimentul incomestibil al acestei populaþii: ele sunt
scrise de idioþi ºi citite de alþi idioþi. Deformarea limbajului ºi obsesia politicã sunt
atît de mari cã toate acþiunile vieþii lor se
impregneazã de o ciudatã elocvenþã, realizatã
cu expresii sonore, dar, în acelaºi timp, minunat de improprii, în care cele mai groaznice nonsensuri se adunã într-o bogãþie
inepuizabilã ºi ele servesc la o justificare
onestã a faptelor incalificabile. (Versiunea
româneascã îi aparþine lui Liviu Soltuzu)
Nicolae FLORESCU
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de la Luxembourg, din decembrie
a aceluiaºi an. În continuare mam luptat utilizînd argumente de ordin
moral, politic, economic ºi social pentru ca
negocierile cu Romania sã înceapã cît mai
devreme. Astfel am fost printre cei care au
pledat ca diferitele criterii de aderare sã nu
aibã aceeaºi pondere ºi criteriul politic sã
devinã prioritar. Era singura ºansã pentru
ca România sã poatã deschide negocierile
avînd în vedere situaþia extrem de deficitarã
în care se gãsea îndeplinirea criteriilor
economic, cel de absorbþie a acquiului
comunitar, cu precãdere transpunerea lui
în viaþã ºi cel instituþional. Hotãrîrea de
începere a negocierilor cu România s-a luat
la summit-ul Uniunii Europene de la
Helsinki în decembrie 1999. Pentru mine a
fost o zi extraordinarã. Mã opresc aici, cu
altã ocazie poate întrãm în detalii ºi vã
asigur cã am ce povesti. În Þarã, unde ca
ministru al integrãrii europene trebuia sã
fiu animatorul ºi catalizatorul reformelor, am
fost, din nefericire, mai puþin performant.
Am fost adeseori blocat ºi nu am beneficiat
de nici o susþinere de substanþã, nici chiar
din partea propriului meu partid. Mi-am dat
seama foarte repede de acest lucru, curînd
dupã ce am ajuns ministru. Nu am demisionat însã considerînd ca pe plan extern
pot contribui eficace la integrarea României
în Uniunea Europeanã ºi ca acesta integrare
constituie calea principalã de revenire la
normalitate. Cred ºi astãzi cã am avut
perfectã dreptate, dar cã sub anumite
aspecte privind revenirea la normalitate am
fost prea optimist. Nu continui pe acestã
temã care este mult prea vastã. Doresc sã
precizez însã cã mi-am continuat activitatea
politicã în favoarea României ºi a promovãrii moralitãþii în viaþa politicã ºi dupã
revenirea în Franþa, la universitatea de la
care plecasem. Acþionam din poziþia de
membru al Comitetului Executiv al Internaþionalei Creºtin Democrate, responsabil
cu þãrile din Europa Centralã ºi de Est ºi
din cea de membru în douã grupuri de lucru
ale PPE. Majoritatea clasei politice româneºti nu privea însa cu ochi buni
activitatea mea politicã ºi prezenþa mea la
Bruxelles, pentru cã îi deranjam. Eu sînt
unul dintre cei care, alãturi de prieteni deai mei, membri ai familiei politice PPE, am
luptat în februarie 2004, pentru adoptarea
acelui celebru punct 10, din rezolutia PPE,
care este, de fapt, echivalentul punctului
8 din Proclamaþia de la Timiºoara. Mi-aduc
aminte cã eram cîþiva, cu precãdere din
Þãrile Baltice ºi alte state foste comuniste
care s-au bãtut pentru promovarea acestei
rezoluþii. Sã-i amintesc Vytautas Landbergis,
fostul preºedinte al Lituaniei ºi pe Jancek
Saryusz-Wolski devenit ulterior, ca mai mulþi
alþii, europarlamentar, vice-preºedinte al
Parlamentului European. Cei mai rezervaþi,
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PNÞCD, cel al cãrui membru sînt, nu poate
participa la alegerile pentru Parlamentul
European, aºa cum nu a putut participa
nici la alegerile parlamentare naþionale din
toamna trecutã. ªtiam cã este un demers
dificil, trebuia conform legii sã strîng o sutã
de mii de semnãturi ºi asta într-un timp
foarte scurt. Cu toate eforturile depuse nu
am reuºit sã strîng decît o treime. Numãrul
mare de semnãturi impus unei candidaturi
individuale este, de fapt, un mod de a o
bloca. Cînd unui partid îi trebuiesc douã
sute de mii de semnãturi, este absolut
inechitabil ºi contrar oricãrei deontologii
sã ceri unei singure persoane o sutã de
mii. Am hotãrît sã mã angajez într-o astfel
de bãtãlie electoralã considerînd acest lucru
ca o datorie moralã. Trei ani de ministeriat,
am fost cel dintîi ministru al integrãrii
europene, ºi un an ca ambasador pe lîngã
Uniunea Europeanã mi-au permis sã acumulez o experienþã pe care doream sã o
pun la dispoziþia României ºi a poporului
român. Am fost ministrul integrãrii cînd, la
Helsinki, în decembrie 1999, s-a decis
deschiderea negocierilor cu Þara noastrã
ºi primul ambasador pe lîngã Uniunea
Europeanã, dupã începerea negocierilor. Mam aflat deci într-o poziþie cheie atunci cînd
s-a luat o hotãrîre majorã, ce reprezintã în
istoria României o piatrã de hotar. Consider
cã experienþa ºi credibilitatea internaþionalã
pe care le-am cîºtigat în aceste perioade
nu-mi aparþin ci aparþin poporului român.
N.F.: Am impresia cã acesta a fost punctul
forte al declaraþiei dv. De fapt al angajãrii
dv. în aceastã campanie electoralã.
A.H.: Da. Repet, consider cã aceastã
experienþã am datoria sã o pun la dispoziþia
poporului român; este motivul pentru care
m-am angajat. Sînt însã perfect conºtient
cã atitudinea mea este o atitudine donquijoteascã, o atitudine de om idealist. Aº
dori sã fac o parantezã aici. Eu cred cã
istoria are nevoie de donquijoþi. Pentru cã
lumea nu se poate mãrgini numai la lucruri
ºi acþiuni calculate, estimate dinainte ca
posibile. Trebuie sã încerci ºi imposibilul.
Lucrurile frumoase sînt de altfel cele
gratuite. Numai astfel se poate progresa.
N.F.: Înþeleg rãspunsul dv., dar nu pot
sã nu constat, ca gazetar, cã lumea
româneascã de astãzi evitã specialistul,
evitã omul format, omul care poate sã aibã
un cuvînt competent de spus.
A. H.: Nu cred cã este vorba de lumea
româneascã ci de cei care deþin puterea; ea
a ramas în mîinile fostei nomenclaturi ºi a
fostei securitãþi. Ei sînt cei care fac jocurile
inclusiv cele de promovare a specialiºtilor,
pe care îi evitã, îi blocheaza ºi îi eliminã
atunci cînd se dovedesc a fi persoane care
nu pot fi controlate. Se evitã omul care are
o conduitã moralã ºi care acþioneazã conform
principiilor ce-l cãlãuzesc. Ca ministru ºi ca
ambasador am fost un om liber; m-am
comportat ºi am acþionat numai conform
convingerilor mele. Aceasta într-un sistem
ºi context politic cum este cel din România,
cãruia nu-i convin asemenea atitudini.
N. F.: Aveþi ceva sã vã reproºaþi din
ceea ce aþi fãcut ºi, poate, cã aþi fi putut
sã faceþi mai bine.
A. H.: A, desigur! Întotdeauna este loc
pentru mai bine. Dar, dacã am fãcut greºeli
sau, mai degrabã, nu am performat la nivel
mai ridicat, asta nu s-a datorat, în nici un
caz, unei atitudini legate de teamã sau de
interese personale, ci lipsei unor cunoºtinþe
inerente oricãrui drum pe care îl deschizi ºi
în special dãunatoarei eficacitãþi a structurilor vechiului sistem, care continuã sã
controleze totul. Eu dacã am putut fi
performant, am fost în strãinãtate unde mã
bucuram deja de credibilitate în rîndul unui
numãr important de responsabili politici,
cu precãdere de centru dreapta, pe care îi
cunoºteam de multã vreme. Am putut astfel
sã joc un rol în evoluþia strategiei de lãrgire
a Uniunii Europene pledînd în favoarea
menþinerii tuturor þãrilor candidate în
procesul de lãrgire. Sã amintesc cã Agenda
2000, document programatic al Comisiei
Uniunii Europene, fãcutã publicã în vara
lui 1997, închidea României ºi altor þãri
candidate uºa în nas. Congresul Partidului
Popular European (PPE) de la Toulouse din
7/9 noiembrie 1997, la care am participat
activ, a definit o nouã strategie de lãrgire
care preconiza cã toate þãrile candidate sã
rãmînã în procesul de integrare în Uniunea
Europeanã, unele începînd negocierile
imediat, celelalte continuînd sã se pregãteascã intensiv ºi beneficiind pentru
aceasta de un ajutor financiar suplimentar.
Noua strategie a fost ulterior adoptatã ºi
oficializatã de summit-ul Uniunii Europene

tocmai în þara de unde pornise proclamaþia?
A.H.: Precizarea care trebuie fãcutã este
cã a fost o rezoluþie a PPE, care este
majoritar în Parlamentul European, dar nu
a devenit niciodatã rezoluþia acestuia din
urma, care nu a adoptat-o. Acelaºi lucru sa întîmplat în Adunarea Parlamentarã a
Consiliului Europei în care abordãri similare
au eºuat. Fosta presedintã a acestei din
urmã instituþii, dna Cathrine Lalumière, cu
care am participat la numeroase colocvii þi
mese rotunde în cadrul Miºcãrii Europene,
mi-a spus-o clar: Occidentul susþine felul
în care se petrece tranziþia în Europa de
Centru ºi de Est ºi refuza punerea în cauza
a foºtilor responsabili comuniºti. Mi se pare
evident cã blocarea punctului 8 de la
Timiºoara  care a fost atît de dramaticã
pentru România  nu a deranjat Occidentul.
Greºeala a fost a noastrã, noi n-am ºtiut
sã-l transpunem în viaþã. Nu trebuie sã
aºteptãm nimic de la nimeni; ajutã-te ºi
Dumnezeu te va ajuta. Afirmaþia preºedintelui Constantinescu, în decembrie 1996,
cã punctul 8 este golit de conþinut datoritã
cîºtigãrii alegerilor de cãtre Convenþie a
marcat începutul sfîrºitului acesteia. Aº
vrea sã precizez, pentru a evita unele
ambiguitãþi ºi interpretari tendenþioase,
faptul cã eu consider ºi astãzi cã guvernarea din 1996-2000 a fost cea mai performantã guvernare pe
care a avut-o România
din 1990 pînã acum. În
timpul preºedenþiei lui
Emil Constantinescu sa realizat reorientarea
României atît pe plan
intern, dar mai ales pe
plan extern pe calea pe
care sînt convins ca ea
va evolua în viitor. Afirm fãra ezitare cã guvernarea din 1996 - 2000
a orientat România spre
NATO ºi Uniunea Europeanã ºi pe plan
intern a accelerat ºi sub
multe aspecte a demarat
La Parlamentul European cu José Maria Gil-Robles - eurodeputat, trecerea spre economia
preºedintele Miºcãrii Europene, fost preºedinte al Parlamentului de piaþã. Sigur cã s-au
European; Henrik H. Kröner - secretarul general al Miºcãrii fãcut ºi greºeli, principalele fiind pãstrarea
Europene, în stînga alþi doi deputaþi europeni.
securiºtilor în strucchiar ostili erau unii reprezentanþi ai þãrilor turile de putere ºi nerestituirea proprietãdin Europa Occidentalã. Nu a fost o þilor care s-au suprapus penuriei dramatice
surprizã ci confirmarea unei cinice realitãþi. de competenþe. Ele au fost abil exploatate
Unul din ei, un prieten, Elma Brok, pre- de fostele structuri care au reuºit sã creeze
ºedintele comisiei de afaceri externe a în opinia publicã imaginea unui guvernãri
Parlamentului European, care a fost la ratate. Este adevãrat cã infiltraþii ºi cozile
invitaþia mea, cînd eram ministru, de mai de topor au fost legiuni; sã amintesc numai
multe ori în România, mi-a explicat de ce se de Radu Vasile devenit la un moment dat
împotrivea acestui proiect: refuza un Nüren- prim-ministru din partea PNÞCD. La aceasta
berg al comunismului. Pînã la urmã, punctul s-a adaugat sabotajul extrem de dur ºi
10 din rezoluþia PPE care preconizeazã ca eficace al PD, partenerul de guvernare al
foºtii înalþi nomenclaturiºti ºi foºtii membri Convenþiei, care sub conducerea lui Petre
ai poliþiilor politice din þãrile foste comuniste Roman ºi avîndu-l pe Traian Bãsescu ca
sã nu poatã candida pentru Parlamentul vîrf de lance a lucrat la distrugerea ConvenEuropean sau sã ocupe funcþii înalte în þiei ºi la blocarea acþiunilor acesteia.
comisii sau în administraþia celorlalte Îndepãrtarea din Guvern, în 1997, a lui Vainstituþii europene, s-a votat ºi a fost adoptat. lerian Stan, care se angajase cu determinare
N.F.: Cum vã explicaþi cã totuºi, deºi aþi în lupta împotriva corupþiei, debarcarea zece
luptat pentru izbînda acestui punct, echiva- luni mai tîrziu a primului ministru Victor
lent cu punctul 8 al Proclamaþiei de la Ciorbea sau suprimarea postului de ministru
Timiºoara, acest deziderat nu a acþionat al Integrãrii Europene imediat dupã ce la

Helsinki se hotãrîse deschiderea negocierilor, constituie
cîteva exemple revelatoare.
N.F.: Dacã ar fi fost o asemenea ºansã, dacã s-ar fi deschis un asemenea drum în
faþa dv., sã vã duceþi ca
reprezentant, candidat independent în Parlamentul European, cu ce gînduri v-aþi fi
dus, dle Alexandru Herlea?
A.H.: De a continua sã
servesc România. Angajamentul meu politic s-a situat
întodeauna în aceastã perspectivã, de a-i servi pe cei
din care mã trag. ªi acestã
conºtiinþã româneascã este
suptã cu laptele mamei. Aºa
am fost crescut ºi educat, ºi
aºa m-am comportat în întreaga mea viaþã. Desigur, ca
parlamentar european, aº
acþiona pe o serie de coordonate care au fost listate în
declaraþia de pe blogul meu
ºi care pot fi grupate în cîteva
mari teme. În primul rînd
integrarea unei dimensiuni
morale în acþiunea politica ºi
promovarea marilor valori
creºtin democrate de libertate, justiþie, solidaritate,
valori ce stau la baza Uniunii
Europene. Asta ar include printre altele
prevederile punctului 8 de la Timiºoara
precum ºi alte problematici de ordin moral,
cum ar fi lupta împotriva corupþiei. Al doilea
aspect este legat de afirmarea demnitãþii
poporului român. Comportamentul politicienilor noºtri lasã mult de dorit, el este
al unora care au stat drepþi în faþa

Cu Alexandru Herlea
comisarului sovietic. Modul acestora de a
spune da, profilul de yesmen, ca sa nu
spun mentalitatea de slugã, se regãseºte ºi
în atitudinile ºi acþiunile lor de la Bruxelles,
ceea ce este inadmisibil. Un astfel de
comportament nu permite apãrarea ºi
afirmarea intereselor naþionale ºi nu insuflã
nici consideraþie, nici respect. Un alt mare
domeniu, desigur cel care intereseazã cel mai
mult pe toþi românii, se referã la promovarea
bunãstãrii ºi a calitãþii vieþii inclusiv a
absorbþiei fondurilor europene. Astãzi
România, care ar trebui sã fie principalul
beneficiar al acestor fonduri, este o þarã care
plãteºte mai mult la bugetul european decît
primeºte ca fonduri nerambursabile; totalmente aberant. Desigur cauzele sînt multiple.
În primul rînd, este o incompetenþã în
definirea ºi prezentarea proiectelor care
trebuie sã fie de o anumitã calitate pentru a
putea fi acceptate. Cauzele ºi rãdãcinile se
regãsesc însã în multe alte aspecte cum sînt
cele legate de corupþie care a devenit parte
integrantã în tactica de accesare a banilor
europeni. Daca aº fi europarlamentar aº
acþiona pentru elaborarea unei noi strategii
de asistenþã ºi anume includerea unei
componente care sã asigure un real sprijin în
alegerea ºi realizarea proiectelor ºi care sã
permitã astfel românului de rînd sã beneficieze
într-adevãr de asistenþa financiarã europeanã.
N.F.: Îmi permit sã vã pun o întrebare
care se leagã de starea simplului cetãþean
român care ºtie cã face parte acum din
aceastã comunitate europeanã, mai mult
sau mai puþin. În realitate, ce ne-a adus
nouã intrarea în Comunitatea Europeanã?
A.H.: Eu consider cã ne-a adus foarte
mult. Ne-a adus certitudinea cã de-acum
România nu mai este separatã de lumea
civilizatã occidentalã ci de cea esticã. Acest
fapt este fãrã preþ, pentru cã toatã istoria
noastrã a fost marcatã de ameninþarea
barbariei venitã din Est, de dominaþia
fratelui cel mare de la Moscova ºi cred
cã întregul nostru comportament este
condiþionat de dorinþa, de obsesia chiar, a
evitãrii repetãrii istoriei, a ocupaþiei ruse.
N.F.: Va fi în stare Comunitatea Europeanã în momentul de faþã sã intervinã în
povestea Basarabiei ºi a relaþiei Basarabiei cu România ?
A. H.: Felul în care Uniunea Europeanã
s-a manifestat în zilele trecute, dupã
izbucnirea crizei de la Chiºinãu, a fost nu
numai teribil de frustrant pentru noi românii
dar ºi inacceptabil. Încã o datã România sa gãsit într-o poziþie de slãbiciune.
N.F.: Aceeaºi atitudine a avut-o ºi
preºedintele þãrii.
A. H.: Pînã ieri, în 14 aprilie, cînd
a revenit. Dar eu mã refeream la

⇒

Jurnalul literar 13
atitudinea Occidentului. De ce Occidentul, pînã la urmã, a reacþionat aºa
faþã de Basarabia? Pentru cã noi românii
nu am fost capabili sã transmitem mesajele
care trebuiau recepþionate ca atare de cãtre
Occident. Pentru cã, România, adicã puterea de dupa 89, continua sã trimitã la
Bruxelles persoane care nu au nici credibilitate, nici cunoºtinþe tehnice, ca sã nu
vorbesc de cei care saboteazã; rezultatele
sînt cele pe care le constatãm. Cum am
spus deja dupã decembrie 89 puterea a
rãmas în aceleaºi mîini. De altfel PSD cu
Iliescu în frunte ar fi desigur foarte bucuros
ca legãturile sã se întãreascã cu Moscova
ºi nu cu Occidentul ºi nu sînt din pãcate
singurii. Consecinþele se vãd. Situaþia
Basarabiei este ºi ea rezultatul acestei stãri
a naþiunii române în totalitatea ei. Ceea ce
trebuie afirmat este cã Basarabia este parte
integrantã a României. Este un teritoriu care
a suferit mai mult decît alte regiuni româneºti din cauza invaziei ruseºti. ªi noi,
ceilalþi români, avem o datorie specialã faþã
de basarabeni, tocmai datoritã acestei
suferinþe suplimentare pe care ei au cunoscut-o. Momentul de astãzi mi se pare
important; sper ca forþele de opoziþie sã-l
foloseascã. Aºa a fost ºi momentul din
1991. ªtiu din conversaþiile pe care le-am
avut cu diferiþi responsabili occidentali cã
ei se aºteptau atunci sã existe o dinamicã
ce trebuia sã ducã la revenirea Basarabiei
în graniþele fireºti ale României. Acest
moment s-a ratat. S-a ratat datoritã trãdãrii
lui Iliescu, care se pregãtea sã semneze cu
Moscova un tratat. Dacã nu cãdea imperiul
sovietic în 1991, probabil cã acest tratat sar fi semnat. Momentul de faþã este un nou
moment în care problema reunificãrii se
poate pune. Poate sub forme diferite, dar
pactul Molotov-Ribentropp nu poate
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despre Parlamentul European
rãmîne doar la forma declarativã, trebuie
înlãturate consecinþele. Ele au fost înlãturate
în Þãrile Baltice, nu însã ºi în Basarabia ºi
Bucovina. Probabil cã în contextul actual,
o integrare cît mai rapidã a Moldovei în
Uniunea Europeanã ar aduce un rãspuns.
Miºcãrile de azi, ataºamentul tineretului
basarabean faþã de identitatea lor româneascã
sînt nu numai emoþionante ci ar putea
deschide noi direcþii de evoluþie a situaþiei
din Basarabia. Chiar o eventualã revenire a
Basarabiei în graniþele româneºti. Dar, încã o
datã, asta depinde de noi, de noi toþi românii
de la Chiºinãu ºi de la Bucureºti. Tãcerea lui
Bãsescu timp de o sãptãmînã ºi mai bine a
fost inacceptabilã. Ieri a luat însã o atitudine
care  din tot ceea ce am putut eu urmãri la
unele posturi de televiziune  mi s-a pãrut a
fi foarte pozitivã în sensul denunþãrii politicii
criminale a regimului Voronin.
N.F.: Dle Alexandru Herlea, ce posibilitãþi credeþi cã are diplomaþia româneascã sã intre într-o relaþie demnã cu
comunitatea europeanã în momentul de
faþã? Mai precis, ce oameni ar trebui sã
trimitem acolo?
A.H.: Nu gãsesc formula cea mai potrivitã ca sã-mi exprim consternarea faþã de
perspectiva ca în Parlamentul European sa
ajungã fata preºedintelui Bãsescu, Vadim
Tudor ºi Gigi Becali, ca sã mã rezum la
aceste trei exemple. Pentru cã, oricît am fi
priviþi cu îngãduinþã ºi eventual simpatie,
de cãtre occidentali, oricît pe faþã ne
zîmbesc frumos, mai ales atunci cînd îºi
gãsesc unele interese, comportamentul lor
nu reprezintã decît o faþadã. În realitate
zîmbesc cu condescendenþã ºi cu dispreþ
faþã de prezenþa ºi prestaþiile multor
reprezentanþi ai noºtri, inclusiv a unora care
în anumite cercuri din România sînt consideraþi floarea diplomaþiei româneºti, ca
Adrian Severin.
N. F.: În ultima instanþã, cu dispreþ,
faþã de douãzeci de milioane de români
care, practic, erau reprezentaþi acolo. Deci
nu este o chestiune chiar foarte simplã.
A. H.: Nu este simplã deloc. Pentru cã
românii sînt în mare parte judecaþi dupã cei
care îi reprezintã, dupã persoanele care
constituie interfaþa cu Occidentul. ªi pe
urma ºi nu în ultimul rînd se aflã problema
apãrãrii ºi promovãrii intereselor româneºti.
Polonia în multe privinþe ar putea constitui
un exemplu de urmat. În privinþa comportamentului parlamentarilor români, de data
asta în Adunarea Parlamentarã a Consiliului
Europei, mã opresc la un exemplu revelator,
cel al atitudinii lor în legãturã cu încercarea
românilor din Serbia de a-ºi afirma identitatea româneascã. Cu acest prilej, a trebuit
ca doi deputaþi de origine românã, unul din
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se desfãºoarã pe fundalul crizei în
care a intrat întreaga lume ºi care
este nu numai o crizã financiarã ºi
economicã ci ºi una de sistem. Ea
afecteazã profund Uniunea Europeanã (UE) în ansamblul ei ºi
cunoaºte forme dramatice în unele
din noile þãri membre UE printre
care ºi România. În noul cadru
european, din care facem parte,
trebuie sã ºtim sã ne apãrãm cu
fermitate ºi determinare interesele,
sã ne afirmãm identitatea. Provocarea este majorã iar contextul
complex ºi dificil. România trebuie
sã fie reprezentatã în Parlamentul
European (PE) de oameni competenþi, calificaþi, cu experienþã, cei
care pot contribui cu adevãrat la
ieºirea din criza pe care fiecare
dintre noi o suportãm.
Competiþia electoralã la noi în
þarã este, în ciuda aparenþelor de
democraþie, deformatã ºi promovarea celor mai buni are ºanse mici.
Pe deplin conºtient de aceastã
realitate am hotãrît ferm ºi responsabil sã-mi depun candidatura pentru PE, for de primã importanþã în
apãrarea ºi promovarea intereselor
României ºi ale românilor. O fac
convins cã prezent în PE voi putea
pune o caramidã la edificarea noii
Românii, cea care îºi va recupera
valorile ºi se va regãsi pe sine.
În mãsura în care compatrioþii
mei îmi vor face onoarea sã-mi dea
posibilitatea sã-i servesc mã angajez sã utilizez întreaga mea energie
ºi expertizã  pe care am cîºtigato în funcþiile ocupate deja în
instituþii europene  în iniþierea ºi
susþinerea, în interesul României
ºi al românilor, a unor acþiuni bazate
pe marile valori creºtindemocrate,
naþionale ºi europene. Ele trebuie
sã reducã ºi sã elimine sechelele
perioadei comuniste ºi a ultimelor
2 decenii, sã contribuie la edificarea
realã, nu doar promisã, a unei Românii autentice  europeanã, solidarã
ºi prosperã. Acest angajament este

Declaraþie
în perfectã concordanþã cu întreaga
mea activitate, desfãºuratã de-a
lungul a 40 de ani, recunoscutã în
þarã ºi strãinãtate ca una competentã
profesional ºi social-politic.
Astfel:
- Înþeleg sã acord o adevãratã
atenþie calitãþii vieþii ºi bunãstãrii
românilor ºi în acest context problemelor absorbþiei fondurilor europene. Voi milita pentru depãºirea
rigiditãþii ºi lipsei de imaginaþie a
birocraþiei de la Bruxelles în
alocarea asistenþei financiare nerambursabile. Aceasta trebuie acompaniatã de sprijinul eficient al
experþilor europeni pentru realizarea concretã a proiectelor, condiþie indispensabilã folosirii efective
a fondurilor ºi a reducerii comisioanelor ºi corupþiei.
- În cadrul PE voi apãra întotdeauna nu numai interesul naþional dar
ºi demnitatea naþionalã. Consider
cã românii sînt tot atît de europeni
ºi ataºaþi valorilor europene ca toþi
ceilalþi subiecþi ai statelor membre
ale UE. Voi veghea ca românii ºi
România sã fie trataþi cu consideraþie ºi pe picior de egalitate cu
ceilalþi europeni sau state membre.
Este continuarea atitudinii pe care
am avut-o ºi care a impus respectul
interlocutorilor mei în perioada în
care am reprezentat România ca
ministru sau ambasador.
- Dreptatea socialã este o piatrã
de hotar în orice proiect creºtin
democrat ºi înþeleg sã lupt pentru
afirmarea ei. Deºãnþata îmbogãþire
a unora, puþini la numãr, în perioada
post-comunistã, datoratã în exclusivitate apartenenþei lor la nomenclaturã ºi securitate, transformate
în mafii, trebuie nu numai stopatã
dar ºi corectatã. Solidaritatea ºi
egalitatea ºanselor trebuie afirmate
ºi realizate.
- Mã angajez sã susþin dezvoltarea societãþii civile a cãrei afirmare este indispensabilã pentru

evoluþia mentalitãþilor, recuperarea
valorilor identitare, progresul cultural, prezervarea patrimoniului
material ºi imaterial, buna funcþionare a administraþiei ºi instituþiilor statului, promovarea unei
democraþii autentice. Aceste evoluþii sînt imperative ce constitue
jaloane pentru acþiunile pe care le
voi întreprinde.
- Educaþia, intim legatã de dreptatea socialã, de evoluþia spre o
societate bazatã pe cunoaºtere aºa
cum o defineºte UE, precum ºi de
abordarea responsabilã a problemelor ecologice ºi de mediu, atît
de acute astãzi, constituie pentru
mine o altã prioritate. Profilul meu
profesional ºi experienþa pe care o
am în domeniu mã fac sã acord o
atenþie particularã promovãrii calitãþii în educaþie ºi cercetare.
- Voi sprijini interesele tuturor
categoriilor sociale, tineri ºi vîrstnici,
cu precãdere ale celor nevoiaºi, din
oraºul ºi din satul românesc  leagãn
al valorilor noastre materiale ºi
spirituale; voi milita pentru dezvoltarea ºi modernizarea urbanã ºi ruralã
prin absorbþia de fonduri europene.
- Voi acþiona hotãrît pentru eliminarea consecinþelor terorii, jafurilor
ºi abuzurilor din perioada comunistã ºi a ultimelor 2 decenii, pentru
repararea prejudiciilor ºi nedreptãþilor la care marea majoritate a
poporului român a fost supusã în
aceste perioade.
- Voi duce o susþinutã acþiune de
informare privind situaþia românilor
din jurul graniþelor în special a celor
din Basarabia ºi Bucovina de Nord,
denunþînd falsificarea istoriei ºi
pledînd pentru integrarea Republicii Moldova în UE.
- Toate acþiunile mele vor avea ca
sursã morala aºa cum este ea definitã de cãtre civilizaþia europeanã,
cãreia România i-a aparþinut întotdeauna, civilizaþie ale cãrei rãdacini se
gãsesc în spiritualitatea creºtinã.
Alexandru HERLEA

Cu ocazia plecãrii sale din postul de ambasador pe langa UE, fundaþia K. Adenauer de la Bruxelles (fundaþia partidului creºtin democrat
german) a dat o recepþie în onoarea sa la care au participat un numar important de personalitãþi, în special personalitãþi politice creºtin
democrate, eurodeputaþi, miniºtrii, ambasadori, etc:
Dintre aceºtia amintim pe: Hans Gert Pöttering - eurodeputat, preºedintele grupului parlamentar PPE, astãzi preºedintele Parlamentului
European, Jacques Santer - eurodeputat, fost preºedinte al Comisiei Europene, Wim van Veltzen - eurodeputat, vice-presedintele PPE,
Armin Lachet - eurodeputat, membru al comitetului executiv al Internaþionalei Creºtin Democrate, Paul Rübig - eurodeputat, preºedintele
SME Union (uniunea întreprinzãtorilor mici ºi mijlocii), dna Erna Hannicot-Schoepges - eurodeputat, preºedintele partidului Creºtin
Social din Luxemburg, Jan Westenbrock - funcþionar al Comisiei UE, Frantz Iosef Reuter - preºedintele fundaþiei K. Adenauer - Bruxelles/
În primul rînd, de la dreapta la stînga fotografiei: A. Lachet, P. Rübig, J. Westenbrock, W. van Veltzen, A. Herlea, E. HannicotSchoepges, H.G. Pöttering, J. Santer.

Basarabia ºi celãlalt din Ucraina, sã-i apere,
pentru cã deputaþii din România erau la
shopping sau, mai rãu, au votat pentru
rezoluþia sîrbeascã; ºi sîrbii au avut cîºtig
de cauzã. Doresc aici sã fac un comentariu.
Aºa cum fiecare þarã liberã, România este
astãzi o astfel de þarã, are guvernul pe care
îl meritã, aºa are ºi reprezentanþii în
Parlamentul European pe care îi meritã ºi
pe care îi va alege. ªi în privinþa asta sînt

în momentul de faþã foarte pesimist,
constatînd cu tristeþe ca electoratul român
este tot atît de dezorientat ca acum 19 ani.
Faþã de primãvara lui 1990 peisajul politic
nu numai cã nu a evoluat în sens pozitiv,
dar s-a degradat. Atunci exista o opoziþie,
cert firavã însã clarã ºi determinatã ºi exista
în special o mare speranþã pe termen scurt.
Astãzi, dupã atîþia ani, puterea a rãmas în
aceleaºi mîini, manipulãrile opiniei publice

continua cu o eficacitate regretabilã iar
opoziþia s-a transformat în apatie, în refuz
de angajare din dezgust pentru politicã.
Pentru viitor, pe termen mai lung, rãmîn însã
în continuare încrezãtor în capacitatea
poporului român de a se regãsi pe sine ºi de
a-ºi lua din nou destinul în propriile mîini.
Bucureºti, 15 aprilie 2009
(continuare în numãrul viitor)
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Gloria ºi decãderea...
multiple eforturi de
modernizare a literaturii, pînã într-atît încît chiar în evocarea
tradiþiei devenise obsesivã modernitatea,
acum, într-o fulgerãtoare rãsucire a
ipostazelor, modernitatea este împinsã de
cãtre receptori într-un plan secundar,
aducîndu-se în faþã un gust al tradiþiilor
spectaculare. Totul, sau aproape totul,
poate fi explicat ºi justificat. Un singur
aspect devine deosebit de îngrijorãtor:
slãbirea apetitului, în procesele receptoare, pentru altitudinea esteticã, în favoarea
netã a senzaþionalului gras. ªi conchideam atunci: Dar sã nu disperãm: totdeauna pãþaniile vulcanice ale spiritualitãþii
artistice s-au temperat cu încetul prin noi
abordãri ale echilibrului.
S-a schimbat ceva în interiorul receptãrii
literare, în cele aproape douã decenii cîte au
trecut de la aprecierile de mai sus ? Da, dar
mã tem cã prea puþin. ªi aproape sigur este
faptul cã încheiam, atunci, într-o notã mult
prea optimistã: noile abordãri ale echilibrului
încã sînt departe de a se arãta la orizont.
Cert este cã ºi astãzi  cu oricîte metamorfoze, cu oricîte peripeþii bune sau rele
 rãmîne un net cîºtig spiritual statuarea
teoreticã a conceptului receptor, în diferenþierea lui de cel de contemplator. ªi cine na reuºit sã perceapã adecvat aceastã
diferenþiere riscã sã evoluieze înafara
proceselor spirituale pe care literatura le
parcurge de aproape un veac încoace.
Conceptul de contemplator a circulat
vreme îndelungatã în esteticã, în teoretizãrile
literaturii ºi ale celorlalte arte, în criticã,
drept un consumator pasiv de artã, unul
 cum sã zic ?  asemãnãtor domniºoarelor
de onoare care pãºesc în urma miresei,
þinînd admirativ, cu evlavie ºi pe muteºte,
fîlfîitoarea trenã a diafanei rochii.
Receptorul este, însã, altceva: teoreticieni cu har  de orientãri diferite  au
demonstrat cã acesta renunþã, chiar dacã
doar parþial, la ipostaza de alergãtor în urma
demiurgului operei de artã; renunþã la prea
lineara zicalã picã parã mãlãiaþã ºi îºi
învesteºte propriile-i resurse spirituale cu
unii coeficienþi ai creativitãþii în chiar
procesul contactului cu opera de artã.
Acest tip de asociere a creativitãþii
receptorului cu demiurgia artistului însuºi
reprezintã  aº zice  mãreþia conceptului
modern de receptor. Una în plan pur
teoretic, pentru cã de la vorbe la fapte calea
este neaºteptat de capricioasã, de sinuoasã.
Ca de atîtea ori în investigãri spiritualteoretice de naturã sã elimine confuzii
excesive ºi trenante, dar din entuziasm
comit, la polul opus, alte excese, cam aºa
s-a întîmplat ºi încã continuã sã se
întîmple ºi cu apropierea resurselor
receptorului de acelea ale demiurgului
însuºi al operei de artã. Adicã, tot pedalîndu-se pe capacitatea de creativitate a
receptorului în raport cu opera de artã, cu
care intrã în contact, s-a ajuns treptat, mai
întîi pe ºoptite ºi mai apoi aproape
gãlãgios, sã se punã aproape pe aceeaºi
treaptã creativitatea receptorului cu
creativitatea autenticã a demiurgului operei.
Eroarea acestei aproape identificãri a
celor douã tipuri de creativitate este enormã
ºi extrem de pãgubitoare. Demiurgul operei
de artã  de orice tip ar fi ea  este unul
singur, artistul. El este Dumnezeul operei
în cauzã, creativitatea acestuia fiind primordialã, ea nãscîndu-se din nimicul
fanteziei Sale. Ceea ce nu s-a înþeles
îndeajuns nici pînã acum, este adevãrul cã
ipostaza creativã a receptorului  ºi ea realã
 în raport cu opera contactatã e una de
plan secund, cumva derivatã, generatã de
un alt tip de creativitate emblematicã, deja
existentã. Este adevãrat cã tipul de creativitate, propriu artistului demiurg, este pus în
relief, i se descãtuºeazã încãrcãturile, conotaþiile, prin resursele de creativitate ale receptorului. Dar planurile nu pot fi identificate fãrã
riscuri. ªi atunci cînd unii teoreticieni, unii
istorici, unii critici se întrec cu gluma ºi atribuie
receptorului orgolii ale creativitãþii, cu mult
mai multe decît poate duce în spinare,
riscurile se pot transforma cîteodatã în ravagii
doldora de falsitate ºi chiar de ridicol.
Cîteva exemple, vizînd opinii ale unor
personalitãþi de înalt prestigiu. Opera
deschisã a lui Umberto Eco, care a fãcut
epocã teoreticã în a doua jumãtate a
secolului trecut, a adus o serie de argumente temeinice cu privire la deschiderea
operei de artã prin conotaþiile creatoare
ale receptorului. Dar, la un moment dat,
strãlucitul teoretician ºi romancier s-a cam
întrecut cu gluma. În cadrul a ceea ce a
numit opera deschisã, Umberto Eco a
distins ºi o ipostazã cãreia i-a zis opera în
miºcare. Ipostazã, pe care majoritatea
comentatorilor lucrãrii cu pricina a ignorato. Au alunecat peste ea. Ce înseamnã
opera în miºcare, acest concept care tinde
sã facã din receptor un gen de rege al
creaþiei ? Un artist contureazã cîteva
(urmare din pag. 1)

motive, cîteva linii ale unei viitoare opere,
le schiþeazã doar, pe care ulterior altcineva
le dezvoltã într-o operã ce se vrea dusã
pînã la capãt. Eco nu ne spune foarte clar
dacã creatorul ulterior este tot un profesionist al creaþiei artistice sau un simplu
receptor. În cazuri rarisime s-a mai întîmplat
ca un artist sã disparã neprevãzut ºi un alt
artist sã vinã ulterior ºi sã-i ducã pînã la
capãt opera începutã. Conceptul opera în
miºcare  aºa cum a fost formulat de
Umberto Eco  lasã, însã, sã se strecoare o
confuzie: în virtutea cu care teoreticianul a
investit receptorul de pe stradã, cu mari puteri
de creaþie artisticã, el, acest receptor
inspirat, poate sã ducã mai departe motivele
schiþate de un demiurg autentic, cãtre o
operã finitã ... Maiche? ... Sã ne fereascã
Sfîntul de asemenea opere autentice...
Creditarea receptorului cu un exces de
creativitate, aºa fel încît el sã treacã, pe
nesimþite, înaintea demiurgului, de fapt, al
operei de artã ºi sã fie plasat în fruntea
bucatelor, a dat naºtere în rîndurile unor
critici ºi istorici literari la ceea ce aº numi
gustomanie. Exemplul cel mai frapant, din
acest punct de vedere, mi se pare a fi
Istoria criticã a literaturii române de
Nicolae Manolescu ºi argumentul de fond
care a stat la baza elaborãrii ei. N. Manolescu nu oboseºte tot declarînd cã receptorii
 se înþelege, în virtutea capacitãþilor lor
creator-conotative  schimbã neîncetat
perspectiva valorizatoare asupra literaturii.
ªi cã în nemijlocitã prelungire a acestui
adevãr, marele critic, admirat de noi toþi,
a scris o Istorie dupã gustul sãu valorizator, chiar dacã n-ar fi perfectã. Nu numai
cã n-a ieºit o istorie perfectã, dar Istoria
criticã a strãlucitului critic literar, pur ºi
simplu nu este Istorie, ci o remarcabilã
antologie de cronici. O Istorie autenticã
pentru a se defini ca atare ºi a-ºi susþine
sinele imanent, nu poate fi rodul exclusivist
al unei gustomanii, fie ea oricît de cultivatã.
Conceptul de Istorie implicã incomparabil mai
mulþi ºi mai tenace coeficienþi decît capriciile
receptoare ale gustului, fie el colectiv sau
individual. Dincolo de faptul cã din Istoria
criticã a literaturii române  aºa cum ni se
aratã  lipsesc mult prea multe teoretizãri,
stratificãri, ordonãri ºi orientãri conceptuale,
care ar fi fost necesare, din ea
lipsesc în chip spectaculos, zeci
ºi zeci de scriitori, critici, istorici
ºi teoreticieni de autenticã
valoare, pe care istoria îi reþinuse, fie cã ar
fi corespuns, fie cã nu gustului manolescian.
Oricîte argumente ar aduce Nicolae Manolescu pentru a justifica ºirul nesfîrºit al absenþelor din Istorie ºi îmbrîncirea lor în
Dicþionare, argumentele cu pricina ar
rãmîne în aer. Vulnerabilitatea esenþialã a unor
astfel de lucrãri  în jurul cãrora se face atîta
vîlvã  izvorãºte, mai de-a dreptul, mai pe
ocolite, dintr-un exces de zel în favoarea
nelimitatei creativitãþi a receptorului.
Ei, da, ºi cum mai stãm în clipa de faþã
cu receptarea literarã din patria mumã ?
Pentru a putea rãspunde cît mai în cunoºtinþã de cauzã, este necesar sã ne referim,
mai întîi, la cîteva contexte cultural-spirituale.
De o vreme încoace mai toate revistele
literare ºi de culturã se jeluiesc cã cititorii de
beletristicã s-ar fi împuþinat catastrofal, cã
receptarea acesteia s-ar apropia de zero. Cã
lumea ar sta zi ºi noapte cu nasul în televizor,
cã ºi-ar fi strãmutat bruma de preocupãri
spirituale pe Internet, cã mãtuºica ºi tataia de
pe uliþa ailantã ºi-au dãºchis ºi ei cîte un
site, unde sã-ºi spunã oful, iar pe cele cîteva
cãrþi cu poveºti din bibliotecã le-au aruncat
într-un colþ sã aþîþe focul cu ele cînd fac
mãmãliguþã s-o mãnînce cu urzici...
Ce-i drept e sfînt ! ... Într-adevãr, Internetul
 astãzi, un instrument indispensabil de
comunicare, de cunoaºtere dar ºi un depozit
de gargarã vulgarã  a dobîndit încetul cu
încetul un prestigiu aproape proverbial. Pînã
într-acolo încît Internetul a fost uns ºi cu
valoarea unei înjurãturi. M-am crucit cînd,
nu demult, pe uliþa banalã a unui sat, Licã al
luCutare o blagoslovea în gura mare pe-o
vecinã: Fã, futu-þi Internetu mã-tii, cu gîºtele
tãle, cã le-ai lãsat în grãdina mea ºi m-au
nenorocit ... Mi-au pãscut tot, tot rãsadu de
varzã, futu-þi gîsca ºi Internetu mã-tii! ...
M-am aºezat pe-o podiºcã ºi confuz nu
ºtiam dacã o sã mã trãsneascã rîsul sau
plînsul.ªi totuºi, zicerile despre împuþinarea
spectaculoasã a cititorilor de literaturã nu
cred cã se adeveresc. Poate cã mãrturia
cea mai clarã în acest sens o reprezintã
afluenþa în continuã creºtere a unui public
divers ºi de toate vîrstele, de la cele douã
mari Tîrguri româneºti de carte, din varã ºi
din toamnã. Mi s-ar putea, eventual,
rãspunde cã publicul vine la aceste Tîrguri
sã caºte gura. Da, poate, dar foarte mulþi
ºi cumpãrã ! Iar cãscatul gurii  cine e
atent sã observe  are ºi el semnificaþia
lui. Una, neîndoielnic importantã ºi anume:
interesul încã foarte proeminent pentru
cartea tipãritã pe hîrtie.
Pronosticurile, prea sigure de ele, cu privire
la dispariþia cîte unui pogon emblematic al

creativitãþii spirituale ºi înlocuirea lui cu un
altul, eºueazã cel mai adesea în cîte o ridicolã
minciunã. Genialul gînditor care a fost Hegel
a prezis la un moment dat, tot rãsucind
galopanta-i dialecticã a spiritului, cã arta va
dispãrea. A dispãrut arta ? Dacã o astfel de
prezicere n-ar fi þîºnit din condeiul unui
geniu, ci al unei oarecare mediocritãþi, aceasta
ar fi fost rasã, fãrã întoarcere, din imensa
incintã a gîndirii universale.
ªi încã un exemplu de asemenea preziceri riscante. În primii ani ai secolului al
XXI-lea, dupã ce ideologia comunistã l-a
izgonit pe Dumnezeu de peste tot, fãcînd
din ateism o piatrã de hotar a devotamentului partinic, a început sã circule pe toate
cãrãrile, în gura mare, foarte sigurã de sine,
urmãtoarea formulã mai demult gînditã, dar
care n-a prea avut cãutare: dacã secolul
XXI nu va fi religios, nu va fi nimic. S-a
adeverit aceastã prezicere cu nimb ? Nu
prea ! E drept, o importantã parte a
orientului actual continuã sã stãruie într-o
religiozitate întunecatã, habotnicã, intratabilã, dominatã de terorism. Dar în ansamblul
lumii contemporane  sã n-o mai dãm cotitã
cã nu-i aºa  religiozitatea s-a diminuat
aproape spectaculos. Nu numai cã secolul
al XXI-lea nu-ºi apleacã grumazul în
nesfîrºite cîntãri religioase, dar ateismul a
început din nou sã mîrîie, sã scoatã capul
ºi încã fãrã patos, cu  cicã  argumente
ºtiinþifice. ªi pe continentul european ºi
pe cel american, Biblia e supusã unei
chirurgii nemiloase, demitizante, pe bazã
de documente anevoe de contestat. De
cîþiva ani apar în lumea întreagã cãrþi de
succes care pun la îndoialã o serie de
embleme epice, bãtute în cuie, ale religiei.
Iar la noi, mai anþãrþ, au fost necesare
eforturi insistente, îndelungate, cu risipã
de argumente, pentru a nu se scoate
icoanele din ºcoli, cum pretindeau unii
intelectuali nu prea duºi la bisericã. Dacã
vreme îndelungatã, cele sfinte au fost de
neatins, înfãþiºîndu-se drept absoluturi
emblematice, astãzi  vede toatã lumea 
ele au devenit intens contestabile ºi în cel
mai fericit caz accentuat intramundane. Iar
înalþii prelaþi, cu papa în frunte, sînt nu
odatã puºi la colþ de cãtre opinia publicã
pentru unele gesturi nu tocmai ortodoxe ºi
pentru sfinþii porumbei care
le ies din lumeºtile lor guri.
Asemeni unor preziceri,
de genul pe care le-am citat
mai sus  ºi care sînt departe de a se fi
adeverit  nici pronosticul privind dispariþia receptorilor de literaturã nu prea stã, deocamdatã, în picioare. Poate cã, numericeºte ºi
ca apetit, receptorul literar de astãzi nu mai
este la fel de mãreþ ca odinioarã, dar nici
nu poate fi neglijat ca derizoriu ori inexistent.
Problema neliniºtitoare privind receptorul
literar din clipa de faþã este alta: cea a
calitãþii lui spirituale. De fapt, a lipsei de
calitate valoricã. Cît ºi în ce sens?
Desigur, nu e vorba de acel receptor
profesionist  criticul, istoricul, teoreticianul
de meserie  care, oricît de discutabile, de
îndoielnice ar fi contextele cultural-spirituale,
se cuvine creditat cu competenþã ºi cu o
anume altitudine ideaticã în perceperea
literaturii ºi aprecierea ei. Deºi  cum voi
arãta ceva mai la vale  cîteodatã chiar aceºti
receptori profesioniºti participã, fãrã sã-ºi dea
seama, fãrã sã conºtientizeze deplin rezonanþa gesturilor lor apreciative, la diminuarea
calitativã a gusturilor receptorilor obiºnuiþi.
ªi cu certitudine, dupã aproape douã
decenii de la începutul anilor 90, receptarea
literarã nu mai este chiar atît de compactã,
de la unison în desuetul mizerabilism al
gusturilor. Receptarea s-a mai diversificat
niþel, arãtîndu-se la orizont ºi straturi de
receptori, fie ºi modeste, cu un gust artistic
evoluat. Fiindcã ºi uriaºa, interminabila
producþie de carte de astãzi s-a diversificat ºi
ea considerabil. Concomitent cu maculatura
de doi bani, trivialã, împãnatã cu tot soiul de
pistolari, de sexomani, de guriºti, de drogaþi,
de afaceriºti declasaþi, de care plesnesc rafturile mai tuturor librãriilor ºi standurilor de
prin ganguri, apar ºi nu puþine cãrþi de valoare,
de þinutã spiritualã, chiar unele capodopere.
Cu toate aceste elemente de pozitivitate
într-o receptare, ceva mai diversificatã, încã
rãmîne  am zice  la putere un public
receptor cu gusturi confuze, ori pur ºi
simplu de plîns ca nivel spiritual. ªi  în
parte  pentru atare nivel scãzut al receptãrii literare a publicului de astãzi sînt chiar
receptorii profesioniºti la care mã refeream
mai sus. Prin sugestiile îndrumãtoare pe
care le formuleazã în materie de gust.
Cîteva exemple.
Îndatã dupã revoluþia postdecembristã,
critici, eseiºti ºi scriitori  mai ales dintre
cei tineri  au început sã blameze, cu
neistovit dispreþ, esteticul din literaturã
spunînd cã acesta a devenit un element
vetust, fumat, care ar trebui aruncat la lada
cu gunoi a recuzitelor perimate. Atare
blamãri ale esteticului literar au trenat
neaºteptat de mult ºi ele nu s-au stins nici
astãzi cu totul. În ce mã priveºte, de-a
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lungul a peste un deceniu ºi jumãtate am
tot scris prin reviste, prin cãrþile mele, prin
simpozioane ºtiinþifice cã esteticul din artã
este o imanenþã specificã ce nu poate pieri,
indiferent de momentul istoric în care ne
aflãm. Dupã opinia mea atari contestãri
îndelungate ºi gãlãgioase ale esteticului au
fãcut atmosferã ºi au încurajat, tacit,
gusturile pentru literatura joasã, rudimentarã, încãrcatã de trivialitate.
ªi încã. Un public numeros  în special
tineretul  se dã în vînt dupã literatura
sexomanã, copios pigmentatã, i-auzi?, de
îndrãznealã ºi noutate spiritualã, de o, ce
mai calea, valea, nouã metafizicã. Este o
constatare cu totul elementarã, banalã chiar,
cã literatura bunã de totdeauna a excelat în
emblematizãri erotice. Nimic, deci, de
repudiat în aceastã privinþã. Numai cã în
ultimele douã decenii, nu puþine dintre
producþiile literare au metamorfozat puritatea erotismului în pornografie ordinarã, întro greþoasã indecenþã. ªi cînd apare cîte un
roman  ori ce-o fi  despre vreo Lizoancã
plãpîndã, dar prostituatã sadea, respectivul
op se vinde ca pîinea caldã. Ce mai, ca
gustoasa lipie, pe care tot mai rar o gãsim.
Din pãcate, unele opere pornografice,
mascate sub sintagma literaturã eroticã,
sînt produse de cãtre scriitori / scriitoare
talentaþi, realmente talentaþi. Cum au fost
romanele celor douã Ioane: Fiºã de
înregistrare de Ioana Baetica ºi Bãgãu de
Ioana Bradea. Unul dintre ele (sau amîndouã?) a fost premiat de cãtre Uniunea
Scriitorilor. Iar doi critici literari cu ºtaif,
realmente prestigioºi, au cãzut pe spate de
admiraþie în faþa acestor douã opere. Unul
o susþinea pînã în pînzele albe (în Prefaþã)
pe autoare pentru mizeriile pornografice pe
care le debita imaginaþia ei, criticul argumentînd cu morgã academicã, în favoarea
sculelor cu care se fac copiii  copios
invocate în cartea cu pricina  îndemnînd
sã le zicem pe nume, la scenã deschisã, ºi
adresîndu-se cititorilor cam aºa: de ce
sînteþi ipocriþi ºi vã arãtaþi indignaþi în faþa
literaturii fãrã perdea ? Parcã nu ºtim cu
toþii cum ºi cu ce se fac copiii ? Prelungind
atare logicã, de ce sã nu decretãm în cor:
Pãi, domnule, dacã-i pe-aºa, de ce sã nu
mergem cu toþii pe stradã în broscuþa goalã
ºi în cocoºelu gol, cum ne-au fãcut maicile
noastre, zicînd cu nonºalanþã cã facem ºi
noi niþel nudism sã ne mai aerisim bietele
scule, fãrã povara atîtor veºminte sinteticopoluante ? De ce sã ne mai împiedicãm de
un flecuºteþ de decenþã ºi de moralitate ?
Cã  nu-i aºa ?  locuitorii de azi ai planetei
nu se mai dau deloc în vînt dupã aºa ceva,
dupã chestii din astea perimate ...
Celãlalt critic, brodînd în tonalitate
universalizantã pe marginea acestui tip de
literaturã sexomano-globalizantã, a fost
ceva mai profund ºi mai interiorizat.
Cicã ar fi vorba de o nouã metafizicã ...
Mai ºtii ? S-ar putea ! Receptorilor literari
 stîrniþi de atare ziceri filosofice  le
lasã gura apã dupã asemenea bãgãe. În
definitiv, de ce sã n-o spunem fãrã trena
ocoliºurilor: gustul receptorilor de astãzi sa cam bãgãezat. Scuze, butucãnos cuvînt,
lipsit de har. Dar asta e.
Sã nuanþãm, însã, spre a nu pune pe
seama unor critici literari mai multe pãcate
de cîte au comis  poate fãrã voe  în
bãgãezarea actualã a receptãrii literare.
Mulþi cititori nu frecventeazã critica literarã,
unii chiar deloc, încît ei sînt integral
responsabili de orientarea propriului gust,
în consens cu o anume atmosferã ideaticã.
Încã ceva, care de cîþiva ani încoace
influenþeazã  fie ºi indirect  procesele de
receptare a literaturii. ªi anume, o tot mai
insistentã pledoarie a unor intelectuali, ce
se vor îndrumãtori în toate, pentru
despecificizarea valorilor spirituale. Fireºte,
nu afirmã aºa ceva la scenã deschisã, în
gura mare, ci insidios, fãcînd ºiret cu ochiul.
Adicã ? Dupã ce în cultura universalã, minþi
luminate s-au strãduit din rãsputeri, vreme
îndelungatã, sã demonstreze cã o serie de
ipostaze valorice  arta, morala, filosofia,
ºtiinþa, religia etc.  se nasc ºi mai ales se
afirmã în funcþie de trãsãturi specifice
imanente fiecãreia, acum, diverºi teoreticieni contestã, cum deja am amintit, esteticul
ca specificitate a artei, iau moralitatea în
derîdere, ca pe un element anacronic al
vieþii ºi în general îºi fac glorie din a
demonstra cã toate procesualitãþile
specific-mitizante ale valorilor nu reprezintã
altceva decît iluzii perimate. În astfel de
contexte negativante, receptorii artisticului
pierd busola orientativã ºi nimeresc cu
oiºtea într-un gard plin de spãrturi. Noþiunea însãºi de specific nu mai are cãutare
din nici un punct de vedere. Generosul
concept globalizare  care vrea sã ne
mîntuie de rele  anihileazã orice parfum ce
emanã dinspre ceea ce este specific. Aºa
fel încît generoasa ºi admirata globalizare
nu bãnuieºte nici pe departe cã ar putea
deveni doar o apã ºi-un pãmînt, spãimoasã
ºi destructurantã.

Grigore SMEU
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Procesul comunismului
Dezamãgirile dosarului
de Securitate

În cartea mea de radiografiere a primului an de exil, Un an cît o speranþã
(München, 1989), am menþionat ºi prima
mea întîlnire cu Adrian Marino, dupã ce
am rãmas în Germania, ºi ce mi-a relatat
dînsul cu acest prilej: În august, a
apãrut în Tribuna recenzia mea la ultima
dumitale carte. Peste cîteva zile, primesc
un telefon de la redactorul-ºef al revistei
la care ai lucrat. Zice, tãios: Ai vãzut ce
ne-a fãcut prietenul dumitale? Îi rãspund:
Fiecare doarme cum îºi aºterne. ªi i-am
închis, nervos, telefonul (pag. 160).
Adaug acum cã acest telefon dat lui Adrian
Marino venea dintr-o panicã ºi suspiciune
care încercau sã se disculpe: se ºtia cã
telefonul redacþiei era ascultat de Securitate ºi redactorul-ºef voia sã se ºtie
cã înfiereazã cazul, cã nu este cu nimic
amestecat în decizia mea de a nu mã
întoarce în þarã, cã  mai mult  se dezice
total de acest act. Altfel, nu ar fi avut nici
un sens sã dea telefon la Cluj ºi sã-l facã
pe Adrian Marino autor moral al plecãrii
mele difinitive din þarã, numai în urma
faptului cã a publicat în Tribuna o recenzie
favorabilã cãrþii mele  o monografie
Caracostea  apãrutã în librãrii simultan
cu hotãrîrea mea de a rupe definitiv cu
raiul comunist. Atunci, despre aceastã
recenzie nu aveam habar, deci nu putea sã
influenþeze cu nimic rãmînerea mea.

Prozator, critic, eseist.
Nãscut în 1942. A absolvit
Facultatea de filologie în
1965, la Cluj. În 1976, obþine
doctoratul în esteticã la Universitatea din Bucureºti, cu
teza Specificul naþional în
doctrinele estetice româneºti.

Dupã 1990, am aflat, mai direct, mai
indirect, circul care s-a fãcut cu ocazia
excluderii mele din partid (ca lucrãtor în
presã, eram obligat sã îndeplinesc ºi
formalitatea adeziunii). Lãtrãtorii din
oficiu ºi-au fãcut numãrul vigilent ºi cu
aceastã ocazie, delimitîndu-se vehement de
fostul lor coleg care a ales libertatea,
ieºind cu riscurile pe care le-am luat în
piept din închisoarea numitã România
Socialistã. ªtiindu-i pe clãnþãii vigilenþi,
sunt convins cã încercau sã-ºi mascheze
teama din suflete cã ar putea fi, la rîndul
lor, suspectaþi de cine ºtie ce simpatii
neconforme doctrinar, din moment ce
înainte se purtaserã prietenos cu mine.
Teama de a-ºi pierde scaunul ºi poziþia lea manevrat disimularea în vehemenþã
punitivã. La care se adaugã laºitatea
caracteristicã, remarcatã ºi de alþii ca
fãcînd parte din specificul naþional dupã
o jumãtate de secol de pervertire comunistã intensã.
Dar, surprizã pentru mine: citindu-mi
dosarul întocmit de Securitatea din Sibiu,
lipseºte declaraþia de atitudine justã a
redactorului-ºef al revistei Transilvania,
cel ce telefonase, din proprie inþiativã
panicatã, la Cluj, ca sã se afle la Sibiu cã

se dezice vehement de gestul meu, ca ºi
declaraþiile lãtrãtoare ale unor colegi cu
care mã aflasem înainte în relaþii normale
de prietenie. Sã nu se fi înghesuit ei sãºi lase ºi în scris adeziunea lor fermã la
principiile partidului? O logicã elementarã dezice aceastã supoziþie. Mult mai
apropiatã de teama lor se aflã o altã
acþiune: aceea de a-ºi scoate declaraþiile
lor din dosarul meu de la Securitate, în
perioada 1990-1993, cînd dosarul meu a
fost micro-filmat, deci avînd vreme destulã ca sã-ºi facã pierdute urmele laºitãþii
lor nevolnice.
Numai politrucul Comitetului judeþean
de culturã, Al. Gãtej, nu a mai avut aceastã
grijã, luat de valurile rãsturnãrilor
produse, care l-au lãsat fãrã obiectul
muncii lui, ºi în tratarea acestei frustrãri
cu doze de alcool mereu sporite. Am citit
în raportul acestuia, cu satisfacþie de data
aceasta, cã nu a reuºit sã schimbe
atitudinea soþiei mele de a mã urma.
Raportul lui nu este îmbãlsãmat cu
scenarii imaginare, care în alte cazuri
produceau praf de aruncat în ochii ºefilor
securiºti. Fire terestrã ºi mãrginitã, el sa pãstrat astfel ºi în raportul dat Securitãþii. Doar cã prostia nu scuzã nimic,
nici chiar propria ei existenþã.
În rest, dosarul cuprinde mai multe
adrese administrative: cã v-am trimis, cã
am primit; o declaraþie ilizibilã a unui
pensionar cu semnãturã alambicatã, pe
care nu am reuºit s-o descifrez, dar care
era conºtiincios îndosariatã, douã declaraþii care par cã nu mã privesc,
semnate de Alexandra ºi Gabriela, care

Un document din dosarul Procesului Maniu
În numãrul trecut al Jurnalului
(II) prin oficializarea acestului document

literar (1-6/2009), p. 4, am publicat un
fragment dupã o reproducere fotograficã
din volumul semnat la Paris de Camil Ring,
Stalin mi-a zis (1955), înfãþiºînd o biografie a Anei Pauker, în care se gãsea ca
ilustratã un fragment dintr-o notã cuprinsã
în dosarul Procesului Iuliu Maniu.
Sã constatãm însã aspectele incriminatorii ale documentului transcris mai sus,
ca sã sesizãm consecinþele juridice ale
faptelor implicate în aºa-zisul proces.
Mai întîi o precizare necesarã pentru
înþelegerea lucrurilor: fragmentul din nota,
probabil strict confidenþialã, consemneazã finalul discuþiei dintre Iuliu Maniu ºi
Barton Berry, reprezentant al USA pe lîngã
Comisia Aliatã de Control din România, de
dupã încheierea armistiþiului cu Naþiunile
Unite. Evident, convorbirea a avut loc la
solicitarea americanului, cu puþin timp
înainte de desfãºurarea alegerilor fraudate
de comuniºti, în noiembrie 1946, imediat
dupã încheierea Conferinþei de Pace de la
Paris, din prima sãptãmînã a lui august acel
an. Convorbiri asemãnãtoare, strict confidenþiale, avuseserã în etapa respectivã,
începînd încã din ianuarie 1946, cu privire
la pregãtirea alegerilor libere ºi la Tratatul
de Pace cu România, între reprezentanþii
Marilor Puteri Occidentale ºi conducerile
celor trei partide istorice democratice ale
Þãrii (PNÞ, PNL, PSD). Aºadar, dl. Barton
Berry fãcea astfel parte dintr-un grup
diplomatic oficial, împreunã cu Archibald
Clarck Kerr, Averel Harriman, Le Rougetel,
iar Iuliu Maniu, ca Preºedinte al PNÞ-ului,
nu era obligat în discuþiile sale personale
sã respecte condiþiile unui regim de ocupaþie comunist, aºa cum era cel instituit de
sovietici prin forþã militarã, ce încãlca în
mod flagrant hotãrîrile armistiþiului convenit. Era o fireascã atitudine patrioticã a
omului politic român, precum ºi a lui
Constantin I. C. Brãtianu ºi, nu mai puþin,
al lui Constantin Titel Petrescu, care ºi-au
asumat-o ºi ei, fãrã nici o rezervã în
împrejurãrile menþionate. Totodatã, specificarea finalã a lui Iuliu Maniu, ce-ºi
recunoaºte intervenþiile ulterioare în dactilografierea textului cu corectarea de anume
greºeli în construcþia frazelor iniþiale,
întãreºte adevãrul afirmaþiei cã în conþinutul redactãrii documentului în cauzã sau strecurat unele inexactitãþi în raport cu
definirea ideilor sale politice, de vreme ce,
în timpul desfãºurãrii procesului, s-a
putut constata totala inaderenþã a lui Iului
Maniu faþã de modificarea arbitrarã ºi
samavolnicã a graniþelor de rãsãrit ale
României, stipulate în beneficiul sovietelor
de hotãrîrile Tratatului de Pace, anulînd
practic ºi sub acest aspect unele dintre
prevederile armistiþiului.
Importanþa notei fotocopiate în volumul
despre Ana Pauker al lui Camil Ring se
vãdeºte însã în alt plan decît cel indicat
atunci de slujbaºii cominternului. Indirect,

adus în dezbatere juridicã, se recunoaºte
la nivel diplomatic existenþa exilului românesc
anticomunist ca fenomen politic, contestînd
regimul guvernamental instaurat la Bucureºti
chiar înainte de desfãºurarea alegerilor
libere preconizate de aliaþi, dincolo de
tendinþele staliniste, ºi ca atare imperialiste,
impuse forþat de sovietici. Apoi se lipezeºte
ºi rolul esenþial jucat de Iuliu Maniu în
organizarea, în Elveþia, a grupului Grigore
Gafencu, avînd o clarã misiune, particularã
desigur, în contextul Conferinþei de la Paris
din 6 august 1946, pentru reprezentarea
intereselor noastre pe lîngã delegaþia americanã, informatã punctual asupra realitãþilor atît istorice cît ºi consemnate în
conjunctura actualitãþii româneºti.
Sensul militant politic al acþiunilor
exilului nostru anticomunist a fost astfel
determinat chiar de la început de poziþia
vizionarã a lui Iuliu Maniu, ce traseazã în
sarcina lui Grigore Gafencu o profundã
activitate de rezistenþã naþionalã în
zãdãrnicirea iniþiativelor ocupaþioniste ºi
anexioniste ale Moscovei în þãrile libere
ale Europei Rãsãritene.
Actul esenþial al constituirii acestui nucleu
rezistent din afara hotarelor ciuntite ale Þãrii îl reprezintã
elaborarea unui memoriu, de altfel tipãrit la
Paris, în octombrie 1946, Observations sur
le projet de Traité de Paix avec la Roumanie. Este chiar textul de la care pleacã
referirile lui Barton Berry din nota 
consemnatã în cartea lui Camil Ring 
devenitã probã a acuzãrii în procesul lui
Iuliu Maniu. Trebuie specificat de altfel cã
în alt memoriu, analizînd pe larg, cu cifre
detaliate încãlcarea abuzivã de cãtre
sovietici a Convenþiei de armistiþiu, din 12
septembrie 1944, fusese înaintat aliaþilor
de cãtre cele trei partide istorice româneºti
în 26 iunie 1945, cu un an ºi douã luni
aºadar, precedînd desfãºurarea Conferinþei
de Pace de la Paris. Demersul politic semnat
atunci de Constantin Viºoianu, Savel
Rãdulescu, Acad. Gh. Vrînceanu, Acad.
Horia Hulubei, Amiral Horia Mãcelaru,
printre alþii, deºi cu argumente asemãnãtoare ce menþionau jefuirea þãrii ºi punerea
statului în imposibilitate de a funcþiona
rãmãsese fãrã nici un rezultat, iar semnatarii
în cauzã intraserã în unghiul de urmãrire ºi
represalii ale trupelor de ocupaþie, doar cîþiva
dintre aceºtia salvîndu-ºi temerar viaþa prin
trecerea lor în exil (Vezi: I. V. Emilian,
Document din dosarul trãdãrii, în Stindardul, an XXXII, nov. 1984).
În forma publicatã la Imprimeria Paul
Dupont, într-un tiraj de o sutã exemplare
numerotate, pe care o precizãm aici,
documentul posedã 32p ºi cuprinde 3
elemente abordate în sumar.
Dupã cîteva Observaþiuni generale, ce
justificã pe larg intervenþia diplomaticã în
întregul ei demers, un al doilea capitol,

Comentarii pe text, fãcînd trimiteri amãnunþite la Charte de lAtlantique, Declaration des Nations Unies du 1er janvier 1942
ºi la Charte des Nations Unies, atacã în
concepþia Tratatului
problema co-belligérance, aºa cum ea este reflectatã în
articolele 11 ºi 19, dar ºi în articolele 8,
23, 24 ce refuzã, de fapt, a o recunoaºte.
Sînt apoi analizate chestiunile ce decurg
din reglementãrile teritoriale în stabilirea
Frontierelor (art. 1 ºi 2 din Tratat), nu
fãrã a se observa importante aspecte
lacunare sau interpretãri abuzive, ce au
argumentat anexarea de cãtre URSS a
Basarabiei ºi a Bucovinei de Nord ºi, de
cãtre Bulgaria, a Dobrogei de Sud.
Trecîndu-se, de asemenea, la examinarea
Clauzelor politice, fixate în Tratat (art. 310), memoriul întocmit de exilaþii romîni
anticomuniºti observã cã nici una dintre
garanþiile de libertate fundamentale,
recunoscute în armistiþiu ºi în Conferinþa
de la Yalta, nu au fost respectate, iar în o
serie lungã de imixtiuni în treburile interne
ale României, stipulate în art. 5 au suprimat
toate formele posibile de opoziþie politicã.
Ceea ce apare ºi mai interesant de menþionat
este observaþia cã precizãrile formulate în
articolul indicat mai sus nu figureazã în
tratatele de pace încheiate cu Bulgaria ºi
Ungaria, dintre vecinii noºtri.
O ºi mai flagrantã încãlcare a drepturilor
omului în Tratatul de Pace cu România
apare în Capitolul III, ce fixeazã Clauzele
navale, militare ºi aeriene cu privire la
Problema prizonierilor de rãzboi români, dintr-un total de 460000 de prizonieri
sau persoane civile deportate în URSS,
numai 83000 au fost lãsaþi sã se întoarcã
în patria lor pînã în momentul elaborãrii
memoriului respectiv. La fel, conform
proiectului de Tratat, deºi se prevede cã
90 de zile de la intrarea în vigoare a acestui

Revelaþia documentului

nu ºtiu cine vor fi, nici dacã numele lor
sunt adevãrate sau false. Un alt anonim
aduce la cunoºtinþa Securitãþii ceea ce ea
ar fi voit sã audã: cã intelectualii din Sibiu
sunt cu toþii revoltaþi de gestul meu, pe
care-l înfiereazã în discuþiile dintre ei.
ªi totuºi, în ciuda aspectului dezolant
prin neprofesionalism, al întregului (cît a
rãmas) dosar, ceva din el mi-a reþinut
atenþia. Ofiþerul care rãspundea ºi de
revista Transilvania, Mircea ªchiopoaie
(care, dupã 1990, a fost protagonistul unui
scandal privid aducerea din Germania a
unor reziduuri radioactive ºi depozitarea
lor la marginea Sibiului), a înaintat
eºaloanelor superioare un plan conceput
de el pentru compromiterea mea. În acest
plan se prevedea cã a fost pregãtit în
vederea rãmînerii în strãinãtate, prin
urmare vom lansa zvonul cã T.P. ar fi
rãmas în exterior cu acordul organelor
de stat. Pentru a fi credibil, se menþioneazã cã T.P., în anul 1987, anul
rãmînerii lui în R.F.G., avea publicate în
þarã opt cãrþi, or acestea nu ar fi putut sã
aparã fãrã acordul organelor de stat,
deci era pregãtit pentru rãmînerea în
strãinãtate. Îmi imaginez cîþi colegi de
exil ar fi muºcat cu voluptate din aceastã
momealã, dacã organele ar fi apucat so lanseze, numai cã a intervenit anul 1989.
Conºtiinciosul cãpitan dã ºi soluþia rãspunderii ierarhice, pe linia serviciului lui:
cazul urmînd sã fie luat sub controlul
Direcþiei I.
Era, însã, prea tîrziu...
Titu POPESCU
act diplomatic trupele sovietice staþionate
pe teritoriul României trebuie sã se retragã,
URSS îºi rezervã dreptul de a menþine aici,
fãrã nici o limitare posibilã în timp ºi fãrã
a preciza efectivele militare disponibile, un
dispozitiv al armatei roºii, destinat asigurãrii siguranþei de comunicare cu zona de
ocupaþie sovieticã din Austria, ceea ce
înseamnã  atrag atenþia cei din exil  o
posibilitate de continuare, pentru o justificare diferitã, a ocupaþiei militare din þara
noastrã. De altfel, într-o hartã  a doua din
cele anexate textului ce reprezintã memoriul
indicat  sînt prezentate în km distanþele
invocate de soviete spre a realiza contactul
cu zona ocupatã din Austria: prin LwowKracow-Viena, cel mai scurt itinerar sînt
cuprinºi 630km; al doilea drum: StryjMunkacevo-Budapesta-Viena reprezintã
680 km, deci cu 50 km mai mult; în fine,
itinerariile pe teritoriul României, validate
de Tratat în mod arbitrar, spre aceeaºi
destinaþie, se ridicã la 1350km, 1450km,
adicã mai mult decît dublu. De unde ºi
constatarea cã interesele de ordin anexionist sînt evidente în contextul acestui
injust Tratat de pace, pe care regimul
comunist, impus cu forþa la Bucureºti, l-a
acceptat fãrã nici o rezervã.
În ceea ce priveºte clauzele economice
stabilite de sovietici în folosul lor ºi
suportate în tãcere de semnatarii români
ai tratatului, deºi  prin sistemul Sovrom,
impus de acordul româno-rus din 8 mai
1945  deposedarea de bogãþii a României
a depãºit cu mult prevederile fixate în
documentele diplomatice oficial semnate.
Este de ajuns a se compara astfel într-o
execuþie fidelã realitãþii obligaþiilor consemnate de delegaþia Statelor Unite în Convenþia de Armistiþiu (378 milioane dolari, dintre
care 70 de milioane, privind reparaþiile faþã
de URSS, au fost deja plãtite) ºi pretenþiile
formulate în Tratatul de pace, de URSS,
ridicîndu-se dintr-o datã la suma de 647
milioane dolari. Devin în acest mod mai
logice motivele ce au determinat fraudarea
alegerilor democratice, aducînd la putere
regimul comunist în România ºi se înþelege
mai clar intuiþia lui Iuliu Maniu, referitoare
la condiþia de sclavizare a Þãrii în interesul
sovietic, precum ºi circumstanþele constituirii în exil a unui guvern de rezistenþã în
folosul naþiunii române; de unde ºi aspectul
eroic al jertfei maniste, în acele împrejurãrii,
cînd Preºedintele PNÞ-ului refuzã sã pãrãseascã Patria, solicitînd sprijind din partea
Guvernului American pentru consolidarea
unui exil politic românesc anticomunist.
Observaþiunile generale, cu care se deschide memoriul, aparþin lui Grigore Gafencu,
care le ºi semneazã în 7 octombrie 1946, la
Paris. Textul introductiv aduce cîteva
specificãri ºi precizãri esenþiale pentru
elucidarea situaþiei politice ºi militare europene cu care se confrunta atunci România,
rãmasã fãrã nici o replicã în faþa hotãrîrilor
diplomatice ale celor Patru Mari Puteri.
Nicolae FLORESCU
(continuare în pag. 24)

16 Jurnalul literar
scurt timp se va muta la Münster unde
se va ocupa de pãstorirea românilor uniþi
(ºi nu numai) din nordul Germaniei,
Atît de nedreptãþitã, atît de urîtã (de pãstorire pe care o continuã pînã în prezent.
La 1 iulie 1978, prin numirea din partea
politicieni, de Securitate/SIE/SRI ºi bineînþeles de BOR), Biserica Greco-Catolicã Congregaþiei pentru Bisericile Orientale de
Românã a apãrat spiritul ºi credinþa româ- la Vatican, monseniorul Dr. Octavian Bârlea
neascã, nu numai în România, dar ºi în revine în Germania ca superior al Misiunii
Germania. Sînt pagini de istorie mai puþini Române Unite din Roma ºi la 9 iulie 1978
celebreazã Sfînta Liturghie în biserica Sfîntul
cunoscute, dar care meritã a fi citite.
În anul 1947 preotul greco-catolic (ulteri- Nicolae din München. Odatã cu revenirea
or monsenior) dr. Octavian Bârlea a fost la München a monseniorului Bârlea, sediul
trimis de Vatican pentru a se ocupa de Misiunii Române Unite cu Roma se va muta
românii refugiaþi de urgia comunisto- în Sendlinger Str. 26, în imediata apropiere
sovieticã din România. Mii ºi mii de a Centrului Cultural Român, aparþinãtor
refugiaþi, fãrã subzistenþã ºi mai ales fãrã Misiunii Române Unite, de pe Kreutz Str.
16. La numai trei luni de la
nici o asistenþã spiritualã.
instalarea lui la München,
Octavian Bârlea s-a nãscut
monseniorul Bârlea scoate
în anul 1913 în comuna Moprimul numãr al revistei
goº-Bîrleºti, judeþul Alba,
Perspective, care apare
studiile le-a fãcut la Blaj ºi la
neîntrerupt de atunci. În
Roma, a încetat din viaþã la
1987 monseniorul Bârlea
München, în 5 aprilie 2005.
organizeazã comunitatea
La Roma pãrintele grecoromâneascã din Mainz, care
catolic Aloisie Tãutu a
doi ani mai tîrziu va fi
primit misiunea de a pãstori
preluatã de pãrintele Gh.
români stabiliþi acolo, iar la
Cismaru, aflat în funcþie
Paris, pãrintele greco-catopastoralã pînã în prezent.
lic Gheorghe Surdu, a înDin anul 2002 conducerea
fiinþat, în 1946, Misiunea
Misiunii Române Unite cu
Românã Unitã din Franþa,
Roma din München revine,
preluatã apoi de pãrintele
prin hotãrîrea Arhiepiscopiei
George Cosma. MonsenioRomano-Catolice de Münrul Gheorghe Surdu, pentru
chen ºi Freising, pãrintelui
a fi solidar cu suferinþele,
Florin Lupuleasa. Dupã nufãrã precedent în istoria
mai patru ani, la 30 sepromâneascã, ale Bisericii
tembrie 2006, din motive
Unite cu Roma, a revenit
un an mai tîrziu în Româ- Monseniorul Gh. Surdu. Foto Ilie disciplinare (care nu au fost
nia, fiind trimis de generalul Mihalcea. Imagine din fototeca fãcute însã publice) este desistat de la conducerea Misovietic Boris Grünberg,
redacþiei noastre.
siunii Române Unite din
alias Alexandru Nicolschi,
pentru mai mulþi ani, în temniþele de München, primind o altã însãrcinare, dar nu
exterminare comuniste. Cu ajutorul Domnu- pastoralã. La 1 octombrie 2006 Arhiepiscopia
lui va supravieþui ºi va relua Misiunea Romano-Catolicã de München ºi Freising
Românã Unitã din Paris în 1995. În fine, în îl numeºte în funcþia de superior al Misiunii
Spania a fost trimis de Vatican pãrintele Române Unite cu Roma din München pe
greco-catolic Alexandru Mircea, iar în Belgia tînãrul pãrintele Ioan-Irineu Fãrcaº, cu studii
pãrintele greco-catolic Petru Gherman, pent- la Blaj ºi la Roma, prima slujbã va fi oficiatã
ru a acorda asistenþã spiritualã ºi chiar pe 29 octombrie în biserica de pe Mathilde
Str. 10 din München. Slujbele se desfãºoarã
materialã românilor stabiliþi în aceste þãri.
duminicã de duÎn anul 1951
minicã, de la opãrintele doctor
Octavian Bârlea Misiunea Românã Unitã cu Roma rele 11, la ele
asistînd nu nuîºi stabileºte sedin Germania
mai credincioºi
diul la München,
greco-catolici ci
însã doi ani mai
tîrziu este trimis de Sfîntul Pãrinte în Statele ºi foarte mulþi români ortodocºi.
Ca o parantezã necesarã, trebuie, în
Unite ale Americii, pentru a organiza pe
românii stabiliþi acolo. Octavian Bârlea va respect faþã de adevãr, sã menþionãm cã
înfiinþa, printre altele, Academia Româno- aproape patru decenii Patriarhia Ortodoxã
Americanã (ARA), care funcþioneazã ºi astãzi. Românã de la Bucureºti, aflatã total sub
Postul vacant de la München este ocupat de controlul PMR/PCR, nu a fãcut nimic, dar
preotul romano-catolic Florian Müller, originar absolut nimic, pentru a acorda asistenþã
din Dobrogea româneascã, un mare patriot spiritualã ºi materialã românilor exilaþi ºi
aflaþi în pribegie în Occident. Doar la Paris,
român.
La 1 martie 1957 pãrintele greco-catolic eroica Bisericã Ortodoxã Românã de pe
Jean de Beauvais (care a rupt orice
Vasile Zãpârþan, care pînã atunci a condus rue
legãturã cu patriarhia roºie de la BucuMisiunea Românã Unitã din Salzburg, reºti), condusã de preotul legendar Vasile
Austria, preia misiunea din München, o Boldeanu, va face o extrem de preþioasã
reorganizeazã în formele în care funcþionea- muncã de pãstorire pentru românii din
zã ºi în prezent. Din 1963 este ajutat de capitala Franþei, muncã pe care biserica o
preotul romano-catolic spaniol Augustin continuã pînã în prezent, nefiind încadratã
Maura, care ulterior primeºte însãrcinarea în Patriarhia Ortodoxã de la Bucureºti, cu
din partea Vaticanului de a pãstori românii toate sforþãrile regimurilor Dej, Ceauºescu,
din Bonn ºi din nordul Germaniei. În 1967 Iliescu ºi Constantinescu, de a o înghiþi
se mutã la Köln, unde va organiza Misiunea în structurile Bucureºtiului.
Românã Unitã din acest oraº, ca o filialã a
Misiunea Românã Unitã cu Roma din
celei centrale din München. Va pãstori Germania s-a aflat incontinuu sub observaþia
românii pînã în anul 1982, cînd se va strictã a Securitãþii, iar din 1990 a SRI ºi SIE,
reîntoarce la Barcelona.
superiorii misiunii fiind consideraþi, inclusiv
Pãrintele doctor Gheorghe Zãpârþan a astãzi, duºmani ai poporului român,
fost una din figurile legendare ale Bisericii duºmani ai bisericii strãmoºeºti (sic!). Pe
Române Unite. S-a nãscut la 27 aprilie 1918 plan religios (dacã putem folosi acest
în satul Mãnãstirea-Someº, în apropiere de generos termen) lupta împotriva Misiunii
Gherla. De sãrbãtoarea Bunei Vestiri, la 25 este organizatã în Germania de Mitropolitul
martie 1945, este hirotonit preot la Roma, Ortodox, devenit tot mai nepopular (printre
fiind apoi trimis de Vatican la Misiunea credincioºii lui) Serafim Joantã, iar la
Românã Unitã din Paris, ulterior la Salzburg München de subalternul sãu, Sofian Pãºi apoi, pentru aproape douã decenii, la trunjel (Braºoveanul). Pe plan laic, lupta
München. Va muri prematur, la 4 august este dusã neabãtut, cu o intensitate ceva
1976, într-un curios accident de maºinã pe mai mare decît pe vremea Securitãþii de
autostrada Nürnberg-München, despre care Serviciul de Informaþii Externe (SIE). În zilele
ulterior generalul Ion Mihai Pacepa, în care au urmat destituirii lui Florin Lupuleasa,
volumul Orizonturi Roºii, va afirma cã a adicã la începutul lunii octombrie 2006, au
fost montat de Securitate. Probe indubitabi- fost furate de la Centrul Cultural Român al
le în acest sens nu sînt, iar dacã existã, sînt Misiunii Române Unite cu Roma peste 40
în dosarele pe care Serviciul de Informaþii de icoane pe sticlã, aduse la München de
Monseniorul Octavian Bârlea, iar SIE (prin
Externe (SIE) le þine, abuziv, sub cheie.
Institutul Naþional pentru Memoria Exilului
Dupã moartea pãrintelui Vasile Zãpârþan, Românesc - INMER) a devalizat preþioasa
Arhiepiscopia Romano-Catolicã de München bibliotecã a Centrului Cultural Român de
ºi Freising l-a desemnat pe prelatul romano- 1.500 de titluri (cãrþi, periodice, manuscrise
catolic (originar din Transilvania), Hyeroni- etc, pe care, avînd acoperirea actualelor
mus Menges (cu mulþi ani de temniþã în autoritãþi de la Bucureºti, refuzã categoric
închisorile politice comuniste din România) sã le restituie. Atunci sã ne mai mirãm cã în
sã serveascã temporar Misiunea Românã România, din cele aproape 2.000 de biserici
Unitã din München. La 7 august 1977 greco-catolice, nu au fost restituite (cu chiu,
pãrintele catolic de rit latin (romano-catolic) cu vai, de multe ori prin justiþie) numai
din Moldova, Mihai Caitar, este prezentat aproximativ 5%? Sã ne mai mirãm cã anul
oficial comunitãþii româneºti din Germania trecut, trei deputaþi din partea PDL(?!) au
de Preasfinþia Sa Vasile Cristea, ca succesor vrut sã introducã un proiect de lege în
oficial al pãrintelui Vasile Zãpârþan, însã la Parlamentul României, prin care, practic,
numai 10 luni de la numirea în aceastã Biserica Românã Unitã cu Roma din România
funcþie, Arhiepiscopia Romano-Catolicã de urma sã mai fie desfiinþatã încã o datã?
München ºi Freising îl numeºte preot al
comunitãþii studenþeºti din Haar. Dupã
Liviu VÃLENAª

Primim: O paginã de istorie

Octavian Bârlea  În clipe de rugã *
În momente de reculegere, în clipe de rugã, nu arareori ne judecãm pe noi înºine.
Ne mãsurãm viaþa cu idealurile pe care le servim. Ne înfãþiºãm adicã înaintea
tribunalului conºtiinþei. Dar dincolo de conºtiinþã ºi peste conºtiinþã existã un tribunal
mai înalt. Cînd ne vom înfãþiºa înaintea lui Dumnezeu, dupã care norme vom fi
judecaþi? Ca sã aflãm rãspuns, sã ascultãm Sfînta Evanghelie. Sã citim din Sfînta
Evanghelie de la Matei, cap. 25.
Zis-a Domnul: Cînd va veni Fiul omului întru mãrirea sa, ºi toþi îngerii cu dînsul,
atunci va ºedea pe scaunul mãririi sale. ªi se vor aduna înaintea lui toate neamurile,
ºi-i va despãrþi pe unii de alþii, cum alege pãstorul oile din capre. ªi va pune oile
de-a dreapta sa, iarã caprele de-a stînga. Atunci va zice Împãratul celor de-a dreapta
lui: Veniþi binecuvîntaþii pãrintelui meu de moºteniþi împãrãþia, care e gãtitã vouã
de la întemeierea lumii. Cãci am flãmînzit ºi mi-aþi dat de mîncat; însãtoºat-am ºi
mi-aþi dat de am bãut; strãin am fost ºi m-aþi primit; gol ºi m-aþi îmbrãcat; bolnav
am fost ºi m-aþi cercetat; în temniþã am fost ºi aþi venit la mine. Atunci vor rãspunde
lui drepþii, zicînd: Doamne, cînd te-am vãzut flãmînd ºi te-am hrãnit?; sau însetat ºi
þi-am dat de ai beut? Sau cînd te-am vãzut strãin, ºi te-am primit; sau gol ºi te-am
îmbrãcat? Sau cînd te-am vãzut bolnav sau în temniþã ºi am venit la tine? ªi rãspunzînd
împãratul, va zice lor: Adevãr zic vouã, întru cît aþi fãcut unuia din aceºti fraþi ai mei
mai mici, mie aþi fãcut. Atunci va zice ºi celor de-a stînga sa: Duceþi-vã de la mine
blãstãmaþilor în focul cel de veci, care e gãtit diavolului ºi îngerilor lui. Cãci am
flãmînzit ºi nu mi-aþi dat sã mãnînc; însãtoºat-am ºi nu mi-aþi dat sã beau; strãin am fost
ºi nu m-aþi primit; gol ºi nu m-aþi îmbrãcat; bolnav ºi în temniþã, ºi nu m-aþi cercetat.
Atunci vor rãspunde lui ºi ei zicînd: Doamne, cînd te-am vãzut flãmînd sau însetat, sau
strãin, sau gol, sau bolnav, sau în temniþã, ºi nu am slujit þie? Atunci va rãspunde lor,
zicînd: Adevãr zic vouã, întru cît nu aþi fãcut unuia dintre aceºti mai mici, nici mie nu
mi-aþi fãcut. ªi vor merge aceºtia în munca de veci, iarã drepþii în viaþa de veci.
Pînã aci textul Sfintei Evanghelii.
Aflãm zugrãvitã marea judecatã a omenirii, de la sfîrºitul veacurilor, care va fi
fãcutã de Hristos, la revenirea sa. Denumirea de Fiu al Omului de la începutul
parabolei: Iarã cînd va veni Fiul Omului întru mãrirea sa ºi toþi îngerii cu dînsul, aratã venirea lui Hristos de dincolo de lumea fizicã, adicã din transcendent; aratã
venirea pentru a face judecatã; pentru a judeca lumea în lumina Evangheliei. Desigur,
Judecãtorul tuturor e Dumnezeu. Dar Tatãl ceresc a dat toatã judecata Fiului, dupã
cuvintele Sf. Ioan Evanghelistul: Tatãl pe nimeni nu judecã, ci toatã judecata a dato Fiului, ca toþi sã cinsteascã pe Fiul cum cinstesc pe Tatãl, cel ce 1-a trimis (Ioan
5, 22-23). Sau dupã cum spune Sfîntul Petru în Faptele Apostolilor: Hristos ne-a
poruncit sã propovãduim poporului ºi sã mãrturisim, cã el este rînduit de la Dumnezeu
judecãtorul viilor ºi al morþilor (Fapte, 10, 42). În faþa lui Hristos vor apãrea deci
toate neamurile. De El judecate vor fi ºi toate neamurile, judecate vor fi ºi toate
persoanele. Viaþa noastrã e adicã în strînsã legãturã cu veºnicia. Sîntem toþi creaþi
de Dumnezeu, ca dupã peregrinarea în aceastã viaþã sã ne odihnim în Dumnezeu.
Faptele noastre de pe pãmînt au ecou în cer. Desigur, activînd putem avea conºtiinþa
cã lucrãm în timp, dar dincolo de aparenþe, avem rezonanþã în eternitate. Cîtã valoare
au faptele noastre ne poate spune conºtiinþa. Ne-o va spune însã cu mai mare limpezime
Dumnezeu, cînd la sfîrºitul peregrinãrii noastre ne vom înfãþiºa înaintea tribunalului
sãu. Vom vedea atunci dacã sîntem de-a dreapta sau de-a stînga. Vom afla atunci dacã
sîntem de partea oilor sau de partea caprelor. Atunci va zice împãratul celor de-a
dreapta sa: Veniþi binecuvîntaþii Pãrintelui meu de moºteniþi împãrãþia, care e gãtitã
vouã de la întemeierea lumii... Atunci va zice ºi celor de-a stînga lui: Duceþi-vã de
la mine blãstãmaþilor în focul cel de veci.
E surprinzãtor în aceastã zugrãvire a judecãþii din urmã criteriul dupã care se
pronunþã sentinþa ºi pentru unii, ºi pentru alþii. Nu se vorbeºte aci nimic de credinþã,
deºi ºtim cã pentru acceptarea noastrã în sfera vieþii dumnezeieºti, pentru mîntuire,
credinþa e necesarã. Nu sînt amintite nici poruncile - cele 10 porunci ale lui Moise, cum nu sînt amintite nici fericirile, pe care le avem la începutul Predicii de pe Munte
a lui Hristos. E amintitã o singurã poruncã: a dragostei aproapelui. Adicã e redus totul
la esenþial. În aceastã poruncã, trãitã integral, a dragostei aproapelui, se cuprinde
totul: e aci ºi dragostea de Dumnezeu, sînt ºi poruncile, e ºi Evanghelia toatã. E aci
forma plinã a trãirii în Hristos. E credinþa vie, tradusã în fapte. E trãirea religioasã
în formã nobilã ºi generoasã.
Accentul aci e pus adicã pe fapte. Iar faptele vãdesc viziunea pe care oamenii o au
despre realitate, despre deplina realitate. Vãdesc adicã dacã oamenii au ochi numai
trupeºti, sau dacã au ºi ochi sufleteºti; dacã vãd numai realitatea trecãtoare a lumii,
sau vãd ºi realitatea nepieritoare a sufletului. Îndãrãtul vieþii fizice, pãmînteºti, trebue
sã vedem pe Dumnezeu. Cãci atunci cînd drepþii întreabã: Doamne, cînd te-am vãzut
flãmînd, ... însetat, ... strãin, ... gol, ... bolnav sau în temniþã? Hristos rãspunde:
Adevãr zic vouã, întru cît aþi fãcut unuia din aceºti fraþi mai mici ai mei, mie aþi
fãcut. Deci ochii trupului nu ne dau toatã realitatea. Cãci ce vedem cu ochii trupului
e numai vãlul care acopere realitatea profundã, realitatea care e Dumnezeu.
Îndãrãtul omului stã adicã Hristos, venit în lume pentru mîntuirea omenirii. Pentru
mîntuirea omenirii Hristos a acceptat patima ºi moartea pe cruce. Pentru mîntuirea
omenirii Hristos a înviat din morþi, s-a suit la cer ºi ºade de-a dreapta Tatãlui. Pentru
mîntuirea omenirii Hristos e ºi acum prezent îndãrãtul fiecãrui om. Aceste douã dimensiuni
ale realitãþii, cea pãmînteascã ºi cea cereascã, trebuie sã le avem prezente în viaþa noastrã.
Desigur noi, în peregrinarea noastrã, întîlnim oameni cu diferite înfãþiºãri. Întîlnim
nu numai sfinþi, ci ºi oameni orgolioºi, violenþi, nedrepþi, egoiºti. Marea îndatorire
pentru noi e de a vedea ºi îndãrãtul acestora pe Hristos: pe Hristos uneori nesocotit
de om, dar prezent, dar totuºi poruncitor pentru noi, sã avem dragoste pentru toþi, fie
ei buni sau rãi. Sã urmãm deci pilda dragostei datã nouã de Hristos.
Dar în afarã de omenirea în suferinþã, pe Hristos trebuie sã-1 vedem ºi îndãrãtul
celor care fac bine oamenilor în suferinþã. Cãci cei care muncesc din rãsputeri, ca
într-o þarã ajunsã la marginea foametei, sã facã pãmîntul sã rodeascã, sã obþinã pîne
pentru lumea flãmînzitã, aceºtia desigur au cu ei, în formã nevãzutã, pe Hristos: prin
ei Hristos saturã mulþimile înfometate. Cei care se îngrijesc de animale ºi dau
omenirii - dau copiiilor - lapte, au ºi aceºtia cu ei pe Hristos. Cei care muncesc în
fabrici, ca sã producã haine care îmbracã omenirea în lipsã, au ºi ei alãturi pe Hristos.
Cei care primesc pe cei fãrã adãpost, sînt ºi ei cu Hristos. Cei care se îngrijesc de
spitale ca sã fie în bunã stare ºi sã dea bunã îngrijire celor bolnavi, lucreazã ºi ei cu
Hristos. Cei care scot din închisori ºi din condamnãri pe cei nevinovaþi, poartã ºi ei
spiritul lui Hristos. ªi chiar ºi cei care poartã grije de îmbunãtãþirea celor vinovaþi,
sînt ºi ei ai lui Hristos. Prin Hristos deci trebuie ca omenirea sã creascã sufleteºte
ºi sã se îmbunãtãþeascã. Prin Hristos trebuie sã se sfinþeascã. Prin Hristos sã aspire
deci toþi, ca la judecata din urmã, ºi la orice judecatã, sã fie de-a dreapta marelui
Împãrat ºi Dumnezeu, - sã fie de-a dreapta lui Hristos.
În trãirea în Hristos, în trãirea din profunzimi sufleteºti, pildã vie trebue sã fie mai ales
fiii Bisericii Române Unite. Libertatea datã lor sã rodeascã libertate pentru întreaga
naþiune. Pentru ei, mai mult decît pentru alþii, dupã cei peste 40 de ani de persecuþie, lumea
trebuie sã fie transparentã: îndãrãtul fiecãrui om ei trebuie sã vadã pe Hristos. Sau ei
trebuie sã caute ca în fiecare om sã libereze pe Hristos. Libertatea nu e pentru triumfalism,
ci pentru înflorirea dragostei de Dumnezeu ºi de aproapele. Mãrirea toatã e a lui Dumnezeu.
A noastrã e datoria sufleteascã de a rãspunde cît mai deplin la chemarea venitã de la
Hristos. Slujind deci lui Hristos, Dumnezeu ºi om, sã îndrumãm neamul întreg spre culmi
sufleteºti; sã-l îndrumãm spre unitate, spre cinste, spre trãire în spiritul de jertfã; sã-l
facem adicã sã stea la judecatã de-a dreapta marelui Împãrat ºi Dumnezeu. Amin
* Text radiodifuzat la Radio Europa Liberã în 18 februarie 1990. Se adresa cu apelativul
Dragi ascultãtori. (n. red.)
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Restituiri: Problemele relaþiilor dintre Stat ºi Bisericã în România Comunistã
(II) Populare Române. Încercãrile ConÎncã din 1945, dupã cãderea guvernului România.

comuniste, precum ºi principiul suveranitãþii
ºi independenþei ca stat, a avut consecinþe
pentru relaþiile dintre Stat ºi Biserici. Însã,
dacã constituþia din 21 aprilie 1965, care a
înlocuit pe cea din 1952, intenþiona sã fie
semnul trecerii de la Republica Popularã
Românã la Republica Socialistã România,
nu putem descoperi un fapt juridic similar
în privinþa Legii regimului general al
cultelor: în privinþa relaþiilor dintre Bisericã
ºi Stat acea Lege poartã amprentele erei
staliniste. Decretul nr. 177 din 4 august
1948, legalizînd separaþia cultelor de Stat
ºi, totodatã, subordonarea cultelor controlului politic ºi economic al Statului, mai
este încã valabil pentru reglementarea
relaþiilor Bisericã-Stat, fãrã a se lua în
considerare schimbãrile ce s-au produs în
1964 ºi dupã aceea.
În cele ce urmeazã, intenþionãm sã
analizãm, pornind de la legile existente,
tendinþele ce apar în domeniul relaþiilor
dintre Stat ºi Bisericã, pe de o parte, ºi
între partidul comunist ºi religie, pe de altã
parte. Drept punct de plecare va servi
Constituþia din 21 aprilie 1965.
II
Constituþia din 21 august 1965 reafirma
promisiunile fãcute de Constituþia anterioarã, din 27 septembrie 1952. Libertatea
de conºtiinþã este garantatã tuturor
cetãþenilor din Republica Socialistã
România. Într-adevãr, articolul 30 al
Constituþiei, din 21 august 1965, stipuleazã
orice persoanã este liberã sã profeseze
sau nu o credinþã religioasã.
Aceastã declaraþie de principiu are,
totuºi, o valoare pur formalã, deoarece
articolul 3 din aceeaºi Constituþie recunoaºte cã în Republica Socialistã România forþa politicã conducãtoare a întregii
societãþii este Partidul Comunist Român

tã impusã în tot sistemul ce a dominat
rãsãritul continentului nostru vreme de mai
bine de o jumãtate de veac. Totodatã,
activitatea ºtiinþificã a lui Octavian Vuia
nu a urmãrit aspectul exterior gazetãresc
al demersului intelectual, ci a încercat
mereu sã ridice ºtacheta expunerii ideilor
sale pînã la o abordare de ordin ideatic ºi la
descifrarea înþelesurilor adînci ale conºtiinþei
de sine individuale. Lumea creºtinã, în
contextul cãreia s-au prezentat, într-o suitã
de emisiuni, ºi paginile pe care începem sã
le publicãm aici, a relevat într-o strictã analizã
a fenomenului istoric toatã complexitatea
minciunii ºi a dezinformarii comuniste prin
acte fundamentale ale vieþii sociale ºi
spirituale în defavoarea specificitãþii ºi
modului de existenþã al poporului român.
Este surprinzãtor cã incriminînd comunismul, Vladimir Tismãneanu ºi toatã
echipa de specialiºti aprobaþi ºi bifaþi nu
o datã de cãpitanul de vas maritim Traian
Bãsescu, ºi-a permis sã neglijeze, ba chiar
sã deterioreze situaþia acceptãrii sau a
desfiinþãrii religiei în mediul comunist

instituit cu o legalitate dubioasã în þara
noastrã. Este ºi mai curios faptul cã, dupã
1990, postcomunismul, desfãºurat politic
în toate structurile societãþii româneºti, a
stabilizat o anume atitudine de contestare
a Bisericii Ortodoxe Române de cãtre
celelalte Biserici existente în conºtiinþa
spiritualã a poporului nostru, creîndu-se
astfel o încrîncenare de ordin material
între Biserica Unitã ºi fraþii ei din sfera
cea largã a ortodoxiei naþionale.
O regîndire a acestei situaþii preconizate a fost intuitã încã din 1973 de cãtre
Octavian Vuia, în amplul sãu studiu pe care
l-a publicat în revista Buna Vestire (an XII,
nr. 1) la Roma ºi pe care, încã din numãrul
trecut, am început sã-l reproducem metodic
spre corectarea, în lumina adevãrului, a
realitãþii istorice. Vom sublinia, paralel cu
paragrafele reproduse aici, toatã seria de
precizãri pe care Octavian Vuia le-a adus
în demersul sãu eseistic, dar ºi istoriografic,
apelînd la o mare luciditate ºi la o perfectã
încadrare ºtiinþificã în cauzã.

Rãdescu, s-a pornit acþiunea de aliniere a
comunitãþilor religioase. A fost convocat
un congres general al preoþilor, clericilor ºi
al pastorilor tuturor bisericilor ºi comunitãþilor religioase din România, la
Bucureºti la 16 ºi 17 octombrie 1945, în
scopul de a exercita presiuni asupra
comunitãþilor religioase, spre a se obþine
sprijinul lor pentru regimul ce lua naºtere.
Acest congres a omagiat pe Stalin, care a
fost lãudat ca geniu al omenirii, deºi el
era un mare promotor al miºcãrii mondiale
pentru ateism.
Primele semne ale integrãrii Bisericilor în
noul sistem ºi limitarea activitãþilor lor
educative, culturale ºi sociale au apãrut
chiar înainte de proclamarea Republicii
Populare. Menþionãm aici prevederile din
Decretul nr. 137/1947, emis de Ministerul
Educaþiei Naþionale: episcopii nu mai au
dreptul sã numeascã pe profesorii din
ºcolile confesionale ºi astfel ei sînt lipsiþi
de dreptul ce le fusese acordat de Legea
din 1929. Prima Constituþie a regimului,
datînd din 13 aprilie 1948, în articolul 27,
anula principial învãþãmîntul confesional3.
Noii conducãtori ai þãrii au decretat cã nici
o confesiune, congregaþie sau comunitate
religioasã nu are dreptul sã decidã sau
sã menþinã instituþii de învãþãmînt general
în afarã de ºcolile speciale, care au drept
scop pregãtirea personalã unei confesiuni
controlatã de stat. Totodatã, prin activitãþile Uniunii Preoþilor Democraþi ºi
printr-o violentã campanie antireligioasã sa încercat sã se reducã la tãcere glasurile
conducãtorilor Bisericilor, precum ºi ale
preoþilor ºi ale adepþilor lor, pentru a se
pregãti treptat ceea ce marxism-leninismul
numeºte de obicei dispariþia Bisericilor ºi
a religiilor. Totuºi, regimurile comuniste
au acþionat nu numai în interiorul þãrilor
pentru a ajunge la distrugerea religiilor sub
pretextul luptei împotriva prejudecãþilor
ºi a superstiþiilor; ele au încercat ºi la
nivel internaþional sã transforme Bisericile
în instrumente de propagandã pentru
congresele comuniste pentru pace. Au
folosit acest ºiretlic pentru a face din
Biserici mijloace ale propiei lor politici ºi,
în plus, pentru a folosi conferinþele interortodoxe ºi alte întruniri ecleziastice pentru
a semãna discordie între Biserici. De
exemplu, Conferinþa inter-ortodoxã de la
Moscova, din 7-18 iulie 1948, a servit
sovieticilor de drept platformã spre a ataca
vehement Vaticanul, pentru pretinsa sa
politicã anti-creºtinã, anti-democraticã ºi
anti-naþionalã4.
Anul 1948 s-a dovedit a fi fost cel mai
decisiv în acþiunea de aliniere sau
integrare a Bisericilor în structura stabilitã
de noul regim al Republicii Populare
Române. Pe lîngã cele sus menþionate,
trebuie sã acordãm în aceastã privinþã o
atenþie specialã unor anumite mãsuri ºi
evenimente. Unul dintre aceste evenimente
a fost alegerea noului Patriarh Justinian de
cãtre Marea Adunare Naþionalã la 24 mai
1948. Aceasta a fost urmatã, la 19 iulie
1948, de Decretul nr. 151, ce prevedea
abolirea Legii din 2 iulie 1929, care încheiase
Concordatul cu Vaticanul ºi drept consecinþã, desfiinþa dupa 250 de ani existenþa
Bisericii Unite, prin Decretul nr. 358 din 1
decembrie 1948; reforma învãþãmîntului
stabilitã prin Decretul nr. 175 din 3 august
1948; Decretul nr. 177 din 4 august 1948,
stabilind regimul general al confesiunilor,
ºi Decretul nr. 243 din septembrie 1948
fixînd numãrul eparhiilor din diocezele din

Sã facem o scurtã analizã a acestor
evenimente în semnificaþia lor istoricã,
încercînd sã arãtãm pe mai departe con-

gresului bisericesc ecleziastic din
Târgul-Mureº, la 27 aprilie 1950 ºi din
Gheorghieni, la 6 septembrie 1950, de un
Comitet Catolic de Acþiune
în scopul de a forþa alinierea Bisericii RomanoCatolice spre a se conforma
prevederilor noii Legi asupra
Comunitãþilor Religioase ºi nau dat rezultatele aºteptate de
regimul comunist. Toate acþiunile þinteau sã provoace o
schismã în interiorul acelei
Biserici, pentru a institui o
Bisericã Catolicã Naþionalã de
rit latin au dat greº. Problema
statului acelei Biserici n-a
putut fi rezolvatã ºi, de aceea,
nu figureazã pe lista Bisericilor
sau comunitãþilor recunoscute
oficial de cãtre regim.
În tot acest timp, din 1848
pînã la Declaraþia din 26
aprilie 1964, acþiunea regimului îndreptatã cãtre Biserici ºi comunitãþi religioase,
în special împotriva acelora
ce se opuneau ferm oricãrei
alinieri la regim, devenea tot
mai severã: arestãri fãrã
motiv ºi anchetarea membrilor clerului ºi acþiuni împotriva credincioºilor, aºa cum
era cazul în toate democraþiile populare. Singurul
Septembrie 1980. Octavian Vuia vorbin în cadrul Centrului
scop al acestei acþiuni era
românesc de cercetãri de la Paris. Alãturi, Vintilã Horia.
supunerea Bisericilor ºi a
altor comunitãþi religioase
secinþele lor asupra vieþii religioase. Ale- intereselor partidului ºi Statului comunist.6
gerea noului Patriarh Justinian, un fost Acþiunea antireligioasã ºi ateistã susþinutã
Octavian VUIA
preot din eparhia Râmnicului, dupã moartea de regim urmãrea distrugerea credinþei
Patriarhului Nicodim (27 februarie 1948) a religioase în sînul sofost pentru regim o ocazie binevenitã ca sã cietãþii socialiste. Chiar ºi
grãbeascã alinierea Bisericii dominante a Biblia era ridiculizatã ºi
þãrii la þelul urmãrit de partidul comunist. religia atacatã la temeliile
Trebuie sã arãtãm faptul cã, în acest timp, ei. Toatã mass media 
treisprezece episcopi ortodocºi au fost presa, comentariile posînlãturaþi din posturile lor ºi puºi sub turilor de radio, precum ºi
observaþie. Toate ºcolile depinzînd de numeroase filme  avînd
Biserica Ortodoxã, precum ºi spitalele drept scop aceastã temã,
aparþinînd aceste Biserici, au fost puse sub arãta fermitatea regimului
jurisdicþia ºi administraþia Statului.5 Aceastã în urmãrirea unui asemealiniere a principalei Biserici din România, nea obiectiv. Pe de altã
precum ºi a celorlalte Biserici, a fost parte, Bisericile ºi cofacilitatã de noua Lege a confesiunilor munitãþile religioase nu
religioase, care a oferit regimului un numãr aveau posibilitatea sã rãssuficient de mijloace ca acesta sã poatã pundã acestei campanii de
interveni în treburile comunitãþii. Reforma insulte împotriva religiei,
sistemului de învãþãmînt a pus capãt scolilor deoarece ele erau conprofesionale ºi particulare ºi i-a asigurat strînse sã se restrîngã, în
Statului comunist controlul asupra în- publicaþiile lor, la teme
vãþãmîntului în ºcoli ºi în afara lor. Abolirea strict religioase sau coConcordatului cu Vaticanul i-a permis mentarii istorice.
regimului sã punã în aplicare dizolvarea
Încã din anul 1948 o acBisericii Unite Române (numitã ºi Biserica þiune drasticã a regimului
Catolicã de rit Bizantin), fãrã ca sã tre- comunist a fost urmatã de
buiascã sã se aºtepte la complicaþii inter- închiderea a mai multor
naþionale. Dizolvarea Bisericii Unite Române mãnãstiri, anchetarea cãBotezul Ilenii Buhociu, 26-III-1967, Dortmund
s-a produs în ciuda opoziþiei exprimate de lugãrilor ºi reeducarea
Naºi: Octavian Vuia ºi soþia sa, Ortrud
episcopi ºi împotriva voinþei marii majoritãþi ideologicã forþatã a clea preoþilor ºi credincioºilor. Biserica rului.7 Numai în 1961, trei ani dupã reNote:
Romano-Catolicã a devenit ºi ea þinta tragerea trupelor sovietice din România,
3. E. Ciurea, Captive Rumania, p. 3-42
persecuþiilor din partea regimului comunist, Biserica Ortodoxã Românã ºi Bisericile
4. P. Gherman, Lâme roumaine écartelée,
cu atît mai mult cu cît noua Lege a Protestante au fost capabile sã resta- Paris,
1955, p. 16
comunitãþilor crea noi dificultãþi prin bileascã contactele cu Consiliul Mondial al
5. P. Gherman, ibidem, p. 35
interzicea relaþiilor directe cu Vaticanul, Bisericilor ºi sã participe la conferinþele ºi
6. P. Gherman, ibidem, p. 135-175 ºi 215-221
bazate pe dogme, canoane ºi tradiþii. întrunirile acestuia. Politica bazatã pe
7. Vezi: Le Monde din 27 ianuarie 1970.
Hotãrîrea nr. 810 a Consiliului de Minºtri în Declaraþia din 26 aprilie 1964, care afirma Scrisoare adresatã redactorului ºef de cãtre un
Buletinul Oficial la 1 august 1949 interzicea autonomia ºi neutralitatea partidului co- grup de credincioºi ai Bisericii Ortodoxe Române
activitãþile mai multor ordine ºi congregaþii munist român cu privire la conflictul chino(Versiune româneascã de R. M.)
romano-catolice pe teritoriul Republicii sovietic ºi în sînul miºcãrii internaþionale

ce ºi-a încetat existenþa la
Freiburg im Br. doar cu cîteva zile înaintea declanºãrii
loviturii de stat ce a marcat
aºa-zisa revoluþie.
Cultura noastrã a pierdut atunci pe unul dintre
cei mai semnificativi dintre
cãrturarii sãi, desfãºurînduºi activitatea ºtiinþificã în
exil, dar, totodatã, manifestînd ºi o profundã atitudine
politicã în contestarea dezideratelor comuniste ale societãþii de semnificativã
propagandã moscovitã din
estul european.
Ca redactor, iar mai
Msg. Octavian Bârlea de vorbã cu N. Florescu, München, oct. 2001 apoi ca director adjunct al
secþiei româneºti a postului de radio Europa Liberã, Octavian
Cîteva explicaþii editoriale Vuia, semnînd cu pseudonimul Lucian Loga,
La jumãtatea lui decembrie din acest an a orientat o întreagã emisiune, Lumea
se vor împlini douã decenii de la dispariþia creºtinã, spre dezvãluirea din interior a
profesorului ºi gînditorului Octavian Vuia, sensului ateist profesat de ideologia marxis-
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Viaticum: I. N. Manzatti - Oameni mari ºi mici
Elvira Popescu
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Ne aflam în plin rãzboi în primãvara lui
1917. Venisem de la spitalul de campanie
unde lucram în calitate de cercetaº la sala
operaþiilor de mare chirurgie, ca sã-mi salut
camarazii care se aflau în Colonia de la
Soleºti, un sãtuc moldovenesc la porþile
Vasluiului. Rezerva unui regiment de
artilerie grea de sub comanda maiorului
Livezeanu îºi stabilise acolo reºedinþa
trecãtoare, în aºteptarea plecãrii cãtre front.
Trupele germane ocupaserã Capitala þãrii, iar
regele ºi autoritãþile se retraserã la Iaºi. Printre
alte instituþii evacuate din Bucureºti era ºi
Teatrul Naþional, care îºi gãsise vremelnic
adãpost în graþioasa salã a Naþionalului ieºan.
Din corpul medical al regimentului de
artilerie fãcea parte un tînãr soblocotenent,
student în medicinã, Dan Berceanu, devenit
mai tîrziu cunoscut chirurg în Capitalã. Þin
minte de parcã ar fi fost ieri, deºi au trecut
de atunci 45 de ani, cum, într-o bunã zi, a
descins dintr-o trãsurã opritã în faþa
sediului corpului medical o tînãrã femeie
de neobiºnuitã frumuseþe. Nu exagerez
spunînd cã noi copiii rãmãsesem de-a dreptul
înmãrmuriþi de aceastã apariþie dintr-o altã
lume. În mizeria de atunci, cu oamenii îmbrãcaþi uniform, chiar ºi femeile sau civilii îºi
confecþionau vestmintele din tunicile militare
descusute ºi transformate, prezenþa neaºteptatã a persoanei elegante, cu trãsãturi fine,
încîntãtoare, avea ceva de adevãratã vrajã.
Pe lîngã mizeria ºi lipsurile de tot felul,
mãrite ºi de seceta crîncenã ce se abãtuse
pe biata Moldovã, odatã cu sosirea primãverii ºi a dezgheþului, noroaiele ºi glodul îþi
ajungeau pînã la genunchi. Trãsura oprise
la marginea prispei, de unde cu un salt
uºor, aproape zburînd, femeia coborî cu
mîinile întinse cãtre Dan Berceanu. Am aflat
atunci cã minunea ce ne uimise pe toþi era
o tînãrã actriþã bucureºteanã, Elvira Popescu,
venitã de la Iaºi sã îºi salute prietenul.
Dupã încheierea pãcii a mai activat cîtva
timp la Bucureºti împreunã cu Puiul Iancovescu ºi Mihalescu, la Teatrul Mic din Piaþa
Palatului Regal. Înjghebaserã o companie
teatralã excepþionalã, din care mai fãceau
parte în afarã de gloriosul trio, actorii Ovid
Brãdescu, Talianu, Lefter, Nutzi Stãnescu
ºi alþii. Mai tîrziu, imobilul, în care funcþiona
ºi Academia Comercialã abia înfiinþatã, fu
dãrîmat spre a lãrgi piaþa. Celebra trupã se
desfãcuse spre regretul bucureºtenilor;
Mihalescu luã drumul Parisului, unde avea
sã activeze ca actor ºi regisor,  Puiu
Iancovescu, veºnic vagabond, întrã în alte
formaþii teatrale, iar Elvira trecu la Naþional,
cãsãtorindu-se cu Auricã Atanasescu, pe
atunci actor stagiar al scenei de Stat. Din
cãsãtorie a rezultat o fetiþã, însã dezacordul
dintre soþi i-a dus la despãrþire.
Apoi, într-o bunã zi, prin 1924 sau 25
am aflat din ziare cã pe firmamentul artei
dramatice franceze apãruse o strãinã, o
româncã, înnebunind pur ºi simplu publicul
din Capitala lumii: Elvire Popesco. Aveam
în acele vremuri alte patru glorii pe scena
francezã, dintre care trei la Comédie
Française ºi anume: Mãrioara Ventura, De
Max ºi Yonnel. O altã faimoasã actriþã, Alice
Cocea, era rãsfãþata teatrelor particulare.
Norocul Elvirei Popescu fusese, în afarã
de frumuseþea neobiºnuitã sau arta sa,
accentul strãin cu care vorbea limba
francezã. Louis Verneuil, pe atunci renumit
autor dramatic, îi scrisese o piesã pe
calapodul sãu Ma Cousine de Varsovie
unde interpreta rolul unei poloneze venitã
în Franþa, vorbind o limbã stîlcitã. Fu o
adevãratã rupere de nori, un triumf fãrã
precedent ºi o definitivã consacrare. De
mulþi ani nu se mai afirmase pe scenele
parisiene o actriþã atît de electrizantã. De
atunci încolo nu au urmat decît succese.
Am putut mãsura popularitatea Elvirei
cu ocazia unei vizite ce i-am fãcut-o în
1948 la Paris. Juca într-o piesã împreunã cu
marele Victor Francen. Cu doi dragi prieteni
comuni, Betty ºi Carol Schneider, ne-am
dus sã îi luãm de la teatru, spre a merge
apoi cu toþii ca sã asistãm la debutul de
cîntãreaþã a fetei Elvirei, Tati Popescu, care
se producea la Boeuf sur le Toit. Arareori
m-am simþit atît de orgolios de a fi român.
Pe unde treceam, un murmur de admiraþie
stãruia pe toate buzele: Voilà Elvire!. Fãrã
exagerare, se oprise circulaþia, iar mulþimea,
rãmasã pironitã locului, o urmãrea cu privirea
pînã cînd nu se mai vedea. Nici un alt oraº
mai mult decît Parisul nu este mai conservator
în aprecierea ce o tributeazã idolilor sãi.
Dupã treizeci de ani de la debutul parisian
am revãzut-o la Strasbourg în 1955, în acelaºi
rol de odinioarã din Ma Cousine de Varsovie.
Triumf neschimbat, delirant. Apoi, în 1959 mam dus la Paris sã o îmbrãþiºez în culise,
dupã ce asistasem încîntat la inegalabilul sãu
succes în piesa italianã La Mamma.
Mai zilele trecute, în popularul ziar
milanez Corriere della Sera cu data de 8

martie 1962 la rubrica teatralã, un titlul
pe patru coloane anunþa cã Cele mai
lungi aplauze ale marei stagiuni franceze
au fost tributate nemuritoarei actriþe
româno-franceze Elvire Popesco de cãtre
cel mai elegant public al Capitalei Franþei,
pentru magistrala interpretare din piesa lui
Marcel Druon La Contessa.
Astãzi, dupa atîþia zeci de ani, Elvira noastrã, devenitã Elvire Popesco, glorie naþionalã francezã, fascineazã ca ºi pe vremuri cu
extraordinara-i artã. Nu exagerez spunînd cã
este regina neîncoronatã a Parisului.
(Unirea, vol. 13, nr. 7, iulie 1962, p. 9-11)

[Însemnare memorialisticã]
Milano, 8. I.’67 Vestea încetãrii din viaþã

a lui Puiu Iancovescu ma întristat. Mã împrietenisem cu el din 1922,
pe cînd avea la Teatrul Mic (în clãdirea
Automobil-Clubului din Piaþa Palatului
Regal, dãrîmatã în 1925) o încîntãtoare
companie dramaticã, împreunã cu Elvira
Popescu, Ion Mihalescu, Lefter Chapiar,
Nutzi Stãnescu, Dorina Heller, Ion Talianu
etc. Am fost cu ei chiar într-un turneu la
Constanþa, cu o piesã franþuzeascã, Triunghiul. Îmi amintesc cã Ovid Brãdescu, cel
mai bãtrîn din trupã, se îmbãtase ºi,
deoarece veneau din Piaþa Ovidiu mirodenii
de gunoaie, repeta pînã la obsesie:
- Asta-i Þara Româneascã! P... mãsii!
Elvira era de o frumuseþe rãpitoare,
electrizantã, Mihalescu  genial, Lefter,
rãguºit ºi amuzant, Talianu  debutant,
grãsuþ ºi vesel; celelalte douã fete, lipsite
de talent, dar frumoase de picau,  iar
deasupra lor trona, ca o divinitate, incomparabilul Puiu. Am rãmas prieteni pînã în
ziua plecãrii în refugiu, aº putea spune,
prieten de toatã ziua. Aveam acelaºi cer, cu
Ion Marin Sadoveanu (cãruia îi ziceam 
Sadova), cu Mircea ªtefãnescu, Victor Ion
Popa, Tudoricã Muºatescu, Val Mugur,
Þoþa Iancovenscu (nãscutã Soiu), Zizi Mugur,
Maria Mohor. Ani în ºir apoi, ne-am dus vara
la Mangalia, în casa lui Mugur, rãmînînd douãtrei luni în vacanþã. Am asistat la toate
scãpãrãrile sale de geniu, dar ºi la bãtãile cu
Þoþa, la pilele ce le punea mai marilor zilei,
dar ºi nouã, prietenilor, la cîrdãºia cu bãtrînul
Wolf, tatãl Lupeaschii, cãruia i-a organizat, în
sala de sus a Eforiei, faimosul teatru, din
dorinþa de a-i lansa amanta, pe Tatiana
Grossu, un adevãrat dezastru,  ºi unde a
debutat Chibrit într-un rol de pompier, ºi aºa
mai departe... Nu mã mai pot lungi. Iancovescu a fost unic în felul sãu, n-a avut
asemãnare în Þara Româneascã.
Despre activitatea lui Puiu (noi îi ziceam
Iancu) dupã 1945, pînã la plecarea mea,
nu pot sã spun decît cã a fost nulã. El
fusese naþional-þãrãnist, mare admirator al
lui Maniu, astfel cã a fost pus în carantinã.
Apoi s-a aranjat ca toþi ceilalþi. N-a fost un
rezistent, deoarece, prin temperament, era
un adaptabil, un cinic. Detesta comunismul, dar ºtia cã nu existã scãpare.
Pentru mine, moartea sa este întru cîtva
ºi decesul meu. Viaþa noastrã a fost strîns
legatã de trecut, de tot ceea ce ne-a
înconjurat. Moartea acestui mediu natural
înseamnã virtualmente o încetare din viaþã
ºi pentru noi. Un arbore cãruia îi tai toate
crengile se usucã...
*
Personal, nu pot scrie dlui Emilian chiar
dacã nu aº avea multe de spus. L-am admirat
pînã la plecarea la Salamanca, la Congresul
Soc. Academice Române. A fost un viteaz
luptãtor pe front, un patriot fãrã prihanã.
Mi-a cerut cîndva informaþii despre Drãgan.
I le-am dat. Pãrea consternat de atitudinea
comunistoidã a individului ºi îi jura cã la
Congres, unde participa ºi Drãgan, ºi de
unde eu mã retrãsesem, va tuna ºi fulgera.
Dar Drãgan l-a neutralizat ºi pe el, ca ºi
pe ceilalþi. Magia banului e formidabilã. În
ultimul numãr, din Stindardul vajnicului
Emilian, este elogiat ºi comunistul Drãgan!
Marcel Emilian a cãzut ucis de GheorghiuDej, prieten lui Drãgan...
(inedit)

Virginia Zeani
Vocea cu ochi verzi  astfel o denumeºte
presa italianã pe celebra compatrioatã. Am
cunoscut-o în Italia ºi am fost sedus de
simplitatea cu care se prezenta, deºi cobora
de pe scena celui mai de seamã teatru liric
al lumii, Scala din Milano. Ardeleanca de
prin pãrþile Sebeºului, a venit la vîrsta de
optsprezece ani sã studieze canto, stabilindu-se la Milano, urmînd în acelaº timp ºi
cursurile Facultãþii de Litere de pe lîngã
Universitatea Catolicã.
Puþini artiºti au avut o ascensiune atît
de vertiginoasã în decurs de doar de cîþiva
ani. Virginia Zeani a învins obstacolele nu
numai cu splendida sa voce, dar ºi cu
excepþionalul temperament artistic, cu
fermecãtoarea sa personalitate ºi via
inteligenþã. Simpatia ce rãspîndeºte în juru-i
deschide porþi ºi inimi. Ajutatã de o
strãlucitoare frumuseþe, stãpîneºte graþia
ºi darul de a cuceri, elemente ce au fãcut
atît de preþuitã femeia românã în Occident.
A cîntat alãturi de cele mai mari figuri
ale liricii contemporane, începînd cu
faimosul tenor Gigli, pe care l-a avut
partener într-o vreme cînd nu numãra mai
mult de douãzeci de ani ºi cu care a împãrþit
succesul în egalã mãsurã. A colindat
pãmîntul în lung ºi în lat, stîrnind pretutindeni un interes neaºteptat ºi torente de
aplauze. În Traviata, Lucia, Rigoletto,
Bãrbierul din Sevilla, Puritanii, Boema,
Manon, Giulio Cesare, Dialogul Carmelitanelor ºi atîtea alte opere din repertoriul
clasic sau modern, comunicã auditoriului
un fior ce se transmite ca un curent electric.
Sol al unui minunat popor, pãstreazã în
lumina verzuie-cenuºie a ochilor extaziaþi,
parcã deschiºi cãtre o lume ireala, frînturi
din cerul ºi cîmpia patriei îndepãrtate, pe
care o reprezintã cu drag ºi demnitate.
Cãsãtoritã cu celebrul bas Nicola RossiLemeni, îºi împarte existenþa între scurta
dar imensa bucurie ce îi oferã copilul ºi
cãminul, pe care îl revede uneori doar în
treacãt, între douã curse de avion, ce o
poartã necontenit de la un capãt la altul al

Europei, sau pe întinsul celor douã Americi,
ori în Sudul Africii.
Sãptãmîna trecutã a triumfat la Roma în
Povestirile lui Hoffman ºi Traviata. Criticile
ºi fotografiile sale umplu pagini întregi de
ziare ºi reviste. Este consideratã în momentul de faþã drept cea mai buna interpretã a
Traviatei; în orice caz conteazã printre
primele mari cîntãreþe ale lumii. În luna iunie
va fi din nou la Scala, protagonistã
împreunã cu soþul sãu într-o operã de
Cherubini, Ali-Baba. Apoi va pleca în lume,
chematã de nenumãrate contracte.
Virginia Zeani urmeazã ºirul glorioºilor
înaintaºi ai cîntului românesc în univers,
care s-au numit Hariclea Darclee, Floria
Cristoforeanu, Viorica Ursuleac, Mãria
Cebotari, Stella Roman, Traian Grozãvescu,
Grigore Teodorescu, Dimitrie Onofrei. Nu o
elogiez doar pentru cã este româncã, ci
pentru arta sa ce nu cunoaºte frontiere,
aparþinînd întregii lumi.
(Unirea, vol. 12, nr. 5, mai 1961)

Vi c t o r I o n P o p a

MOARTEA, PRIETENA MEA
- dramã în XV tablouri -

(urmare din pag. 9)

MÃTUªA: Sfãtuieºte-o dumneata sã nu
facã prostii de astea. ªi pe urmã nu ºtiu,
zãu, cît ajunge din ce-i dã.
PRIETENA: E foarte cinstitã!
MÃTUªA: Dacã ar fi fost aºa de cinstitã
nu s-ar fi amestecat în casa noastrã ºi nar fi fãcut buclucurile pe care le-a fãcut. În
sfîrºit, sã vorbim de altceva, fiindcã vãd cã
n-o cunoºti ºi-þi trebuie o ocazie. În orice
caz, crede-mã cã-þi vreau binele, nici nu þiaº spune altfel, ºi te sfãtuesc sã fii prudentã.
PRIETENA: Mulþumesc!
MÃTUªA: O fatã frumuºicã ºi tînãrã ca
dumneata trebuie sã fie foarte, foarte atentã
cu lumea dimprejurul ei. Mai ales o strãinã
care n-are pe nimeni. Am cunoscut atîtea
fetiþe bune  puteau sã aibã o situaþie
minunatã ºi-au ajuns aºa de rãu... Ce sã
mai vorbesc...
PRIETENA: Nu-mi port eu grija?
MÃTUªA: Nu spune aºa. Cînd eºti
sãrac e greu  e foarte greu. Mai ales în
teatru, ºi mai ales o femeie. Uite, nepoatãmea. Dacã n-ar fi moºtenit averea pe care
o are, crezi cã putea sã facã ceva? ªi doar
mã avea ºi pe mine ºi pe bãrbatu-meu, care
o pãzeam ca pe ochii din cap ºi dãdeam ºi
ultimii bani s-o îmbrãcãm curãþel ºi sã aibã
tot ce-i trebuie. Acum, ce-i drept, de cînd are,
ne ajutã, n-am ce zice, ºi ne rãsplãteºte foarte
frumos tot ce am fãcut. E un copil bun. Dar
dumneata cînd isprãveºti Conservatorul?
PRIETENA: În cazul cel mai bun peste
un an.
MÃTUªA: ªi pînã atunci din ce trãieºti
ºi din ce te îmbraci? Cît primeºti de acasã
îþi ajunge?
PRIETENA: Sper sã gãsesc vreun mic
angajament pe undeva.
MÃTUªA: N-ai sã gãseºti, crede-mã ceþi spun eu.
PRIETENA: Am avut note foarte bune.
Profesorii mã apreciazã...
MÃTUªA: Da, te apreciazã ºi-þi dau
note, dar n-or sã-þi dea bani sã-þi faci
rochiile de care ai sã ai nevoie ºi pe scenã
ºi în viaþa de toate zilele. Bãrbatul meu e
scriitor ºi cunoaºte lucrurile astea mai bine
ca oricine. Întreabã-l pe el sã-þi spuie cum
se fac angajamentele în teatru ºi cum se
ridicã actriþele ºi actorii. Cine n-are pe
cineva la spate poate sã se lase de la
început.
PRIETENA: ªtiu cã e greu, dar nu mã tem!

MÃTUªA: Uite, þi s-a rupt rochiþa.
Ascultã, sã ºtii cã am sã-þi fac binele cu
sila. Eºti aºa de bunã prietenã cu nepoata
mea, ºi cred cã o sã fie ºi ea mulþumitã de
ce-o sã fac. Am o croitoreasã minunatã.
Lucreazã pe credit.
PRIETENA: Dar n-am de unde plãti...
MÃTUªA: Mare ispravã. Plãtesc eu ºi
ai sã-mi dai cînd îi avea... E pãcat de
Dumnezeu sã te laºi aºa. Mîine dimineaþã
viu ºi te iau de acasã. Scurt! ªi mã priveºte.
PRIETENA: Eºti foarte bunã, dar nu pot
sã primesc.
MÃTUªA: Dã-mi voie sã te socot ca
pe-o nepoatã ºi sã-þi spun curat cã puþin
îmi pasã dacã poþi sã primeºti ori nu poþi.
Ai sã-mi dai înapoi cînd ai sã ai un
angajament. Eºti mulþumitã? S-ar putea sã
nu fac eu un fleac de serviciu ca ãsta pentru
Prietena nepoatei mele?
Scena IV
PRIETENA, MÃTUªA, EA,
CANCEROASA
MÃTUªA (repede): Bunã ziua, fetiþo
dragã. O! Ce frumoasã eºti...
EA (scurt): Bunã ziua! Vrei sã-mi spui
ceva?
MÃTUªA: Nu, drãguþã. Eram în treacãt
si m-am urcat sã te vãd.
EA (vede Prietena oarecum stînjenitã):
Ce-i cu tine?
PRIETENA: Mãtuºa ta vrea sã...
MÃTUªA: A! Nu, fetiþo! Asta este un
lucru între noi, te rog!
PRIETENA: Dar nu pot sã primesc.
EA: Ce-i?
MÃTUªA: Ceva între mine ºi ea
EA: Ce anume? Spune!
PRIETENA: Vrea sã mã ducã sã-mi fac
rochii...
MÃTUªA: E o copilã! I-am dat un sfat
foarte prietenesc ºi foarte bine venit. Nuºi înþelege interesul! Uite-o cu ce rochiþã
umblã! Nu-i pãcat?
PRIETENA: Dar nu pot sã primesc în
nici un caz sã le plãteºti dumneata
MÃTUªA: Am o croitoreasã care poate
sã aºtepte.
EA: A, nu! Ai nevoie de bani  poftim
 ia-þi cîþi vrei, dar cu ea  auzi  cu ea sã
nu faci ce-ai fãcut cu mine. Înþelegi ce-þi
spun? Sã nu faci ce-ai fãcut cu mine!
Cortina
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(Joia Mare pentru Creºtinãtatea apuseanã)

Cãtre înalþii Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane
Înalþi Ierarhi
Marea Sãrbãtoare a Învierii Domnului, a evenimentului crucial ºi întemeietor al
Creºtinãtãþii, ne stã in faþã.
Nici în acest an Creºtinãtatea nu serbeazã însã împreunã acest început de schimbare
la faþã a Omenirii, aceastã aºezare a pietrei de fundament a Bisericii (cu B mare)!
Ce poate fi o mai mare ruºine pentru bisericile creºtine din est ºi vest decât aceastã
secularã neputinþã de înþelegere dintre ele asupra datei evenimentului crucial ºi
întemeietor? Cum se poate pretinde credincioºilor iubire ºi întelegere, când însãºi biserica
uitã în relaþiile sale cu o altã bisericã tocmai aceste virtuþi fundamentale? ªi cât de simplu
s-ar ajunge la o atare înþelegere dacã iubirea ar purta cârma acþiunii!
Cum poate cere biserica omului dezbãrarea de chingile înguste ale egoismului, când
ea însãºi nu poate renunþa la nimic din ceea ce pretinde cã iþi este propriu, chiar dacã
acest propriu nu are nimic de a face, în fond, cu esenþa ei proprie? Unde rãmâne ca atare
credibilitatea propovãduirii?
Date fiind toate aceste scãderi nu e de mirare debusolarea oamenilor, atacurile la
adresa bisericilor, scãderea rolului bisericii în societate, înmulþirea sectelor etc, etc!
Una dintre cauzele care au dus la devalorizarea Creºtinismului trebuie cãutatã în
noþiunea bisericã, învãþãtura patristicã afirmã cã Biserica este una. Realitatea istoricã
aratã cã bisericile sunt multe. Altfel spus: Biserica, fiinþã spiritualã, - sau cum spune
teologul român Dumitru Stãniloae (Teologia dogmaticã ortodoxã vol. II, pag. 208):
Biserica e unirea a tot ce existã, sau e destinatã sã cuprindã tot ce existã: Dumnezeu
ºi creaþie. Ea e împlinirea planului etern al lui Dumnezeu: atotunitatea. (sublinierea
autorului ) - devine datoritã micimii oamenilor bisericã, instituþie umanã, una pe lângã
celelate, preluând regulile de joc ale timpului ºi locului. ªi... sã fim drepþi! Nici o bisericã,
nici în trecut ºi nici azi, nu poate pretinde sã fie Biserica!
Biserica lui Christos nu poate fi decât Una! Atâta timp cât unitatea nu e realizatã ºi aici e vorba de esenþa spiritualã unicã, clar deosebitã de diversele ei modalitãþi
formale în care poate sã aparã - Biserica, fiinþã spiritualã, va rãmâne un etern deziderat!
Cunoaºterea acestui fapt este însã condiþia sine qua non a oricãrei acþiuni de unire.
Pe lângã aceastã cunoaºtere absolut necesarã se cere, normal, ºi Acþiunea propriu zisã.
Acþiunea marcheazã pornirea pe drumul aflãrii esenþei, pe drumul separãrii sâmburelui
de tot ce poate sã-l falsifice. Acþiunea însã trebuie sã porneascã ºi sã fie alimentatã
de iubire. Numai astfel ea poate sã-ºi atingã þinta. ªi încã o condiþie sine qua non e
necesarã ºi anume: convingerea cã singur Dumnezeu este Adevãrul; omul în schimb,
chiar omul din fruntea unei biserici, oricare ar fi aceasta, se aflã mereu în cãutarea
lui! Sã nu uitãm: Dezideratul, Biserica fiinþã spiritualã, e steaua Magilor care singurã
lumineazã drumul ce duce la adevãrata Bisericã a lui Dumnezeu, la Biserica Domnului!
De ani de zile port în suflet marea durere cauzatã de starea de fãrâmiþare a Creºtinãtãþii,
a ceea ce Sf. Evanghelist Luca (Fp. Ap. 20,28) numea Biserica Domnului. Sunt convins
cã aceastã durere e împãrtãºitã ºi de inimile tuturor adevãraþilor creºtini. Durerea aceasta
are însã ºi ceva pozitiv în ea, ea este un memento, semnul ce ni-l dã Dumnezeu cã ceva
este putred in Danemarca, direct spus, în bisericã. Tendinþele ecumenice apãrute în mai
toate confesiunile creºtine sunt o dovadã a actualitãþii acestei dureri. Ele reprezintã
încercãri - din pãcate însã mai mult teoretice, ºi în acelaºi timp vizând mai mult potolirea
mustrãrilor de conºtiinþã - de constituire a unitãþii Bisericii lui Christos. Astãzi în faþa
asaltului fundamentalismului musulman, al ideologiilor materialiste ºi atee, al decãderii
morale - urmare a falsei înþelegeri a libertãþii -, fenomene cauzate în mare mãsurã de
fãrâmiþarea creºtinã ºi de lipsa lucrãrii iubirii ºi jertfei, rãmâne ca primã datorie a
forurilor ierarhice de a se concentra asupra sâmburelui christic ºi nu asupra unor
parametri periferici ºi uneori formali, preschimbaþi cu timpul în centrali ºi identificatori.
Sâmburele, adevãrul christic, nu este altul decât iubirea lui Dumnezeu ºi a
aproapelui ºi ca atare eliberarea de ego-ul propriu, de eliberarea de toate îngrãdirile
cauzate de acesta - cum ar fi de pildã monopolul puterii sau al adevãrului.
Sã luãm aminte la cele spuse de Sf. Ev. Luca în versetul de mai sus, prin care se
adreseazã episcopilor: Luaþi seama dar la voi înºivã ºi la toatã turma peste care va pus Duhul Sfânt episcopi, ca sã pãstoriþi Biserica Domnului, pe care a câºtigat-o
cu însuºi sângele Sãu (sublinierea autorului). Cine ºi ce este aceastã Bisericã a
Domnului? Rãspunzând la acestã întrebare marele teolog român, Dumitru Stãniloae,
scrie (id. ib. pag.255): Simbolul de credinþã niceo-constantinopolitan înfãþiºeazã Biserica
drept una, sfântã, soborniceascã ºi apostoleascã. Aceste însuºiri decurg din constituþia
teandricã a Bisericii, ca trup al lui Hristos cel unul ºi sfânt (sublinierea autorului).
Referindu-se la Unitatea Bisericii, teologul român afirmã: Unitatea þine de constituþia
Bisericii, ca trup extins al Cuvântului întrupat. Cãci Domnul S-a întrupat, S-a rãstignit
ºi a înviat ca om ca sã adune pe toþi cei dezbinaþi în Sine, în infinitatea iubirii Sale
faþã de Tatãl ºi a Tatãlui faþã de El. Unificarea aceasta a tuturor în Sine constituie
însãºi esenþa mântuirii. Cãci unitatea aceasta înseamnã unitatea în Dumnezeu... (id.
ib.) La pag. 256, D. Stãniloae accentueazã: Biserica deci numai întrucât e una reprezintã
locul ºi efectul lucrãrii mântuitoare a lui Hristos, sau rodirea efectivã a acestei
lucrãri (sublinierea autorului).
Ce este deci Biserica? Biserica e o comuniune de iubire scãldatã în relaþiile
infinitei iubiri treimice. (id. pag. 221) Iar ceva mai departe: În Bisericã suflã Duhul
iubirii dintre Tatãl ºi Fiul care aduce ºi sãdeºte în oameni iubirea filialã faþã de Tatãl
ºi simþirea iubirii Tatãlui faþã de Fiu ºi, prin El, faþã de cei uniþi cu El în trupul
Bisericii. Suflul acestei iubiri, aduse în noi prin Duhul, a creat lumea ºi suflul ei o
reface ca Bisericã. (id. pag. 222 )
Aceastã înaltã concepþie a Bisericii drept lumea refãcutã de Dumnezeu în Treime
evidenþiazã valoarea deosebitã pe care o are Biserica drept Una, drept fiinþã spiritualã ºi
ne face sã înþelegem atenþionarea expresã a episcopilor fãcutã de cãtre Sf. Ev. Luca cu
privire la misiunea lor în aceastã Bisericã, una, ºi nu într-una din cele multe ºi deosebite.
Aceasta fiind fiinþa Bisericii nu reprezintã prima datorie a oricãrui creºtin, fie acesta
ortodox, catolic, protestant etc., de a face tot ce-i stã în putinþã spre realizarea acestei
comuniuni teandrice crescute din iubire? ªi ce poate însemna aºa numitul Ecumenism
dacã acesta nici mãcar n-a reuºit sã ducã bisericile la o înþelegere asupra datei serbãrii
învierii Domnului? Dacã idealul unitãþii Bisericii ar exista în sufletele celor care reprezintã
diferitele biserici, oare nu s-ar fi ajuns de mult timp la unificarea datei Paºtelui? E doar
vorba, în fond, numai de un dat calendaristic!
Ce pot face înalþii Ierarhi români?
Foarte mult! Indicaþii pentru acest drum le-au dat în trecut mulþi ierarhi români prin
fapte concrete. E drumul de eliberare de chingi confesionale, eliberare inceputã de
însuºi Iisus Christos. În istoria bisericii noastre mulþi Ierarhi români s-au eliberat de o
mulþime de tabu-uri, mai mult sau mai puþin colorate dogmatic. Amintesc aici de exemplu
de eliberarea de sfânta limbã slavonã a servicului divin ºi a cãrþilor bisericeºti, eliberarea
de alfabetul slavon, eliberarea de pretenþiile financiare ale Athosului, eliberarea de
dependenþa faþã de Constantinopol etc. Prin Mitropolitul Andrei ªaguna, iar apoi între
cele douã rãzboaie mondiale, nu s-a ajuns chiar la o înþelegere cu biserica unitã, înþelegere
care azi a devenit iarãºi problematicã?
Oare nu ne revine nouã, românilor, prin originea noastrã romanã ºi istoria noastrã
ortodoxã, misiunea de a contribui activ la construirea punþii ce duce la Unitatea Bisericii?!
ªi sã nu poatã Iubirea adusã de Christos realiza acest þel suprem?
Dr. Dr. Augustin Alexandru BIDIAN
Wielandstr. 16
65187 Wiesbaden

Teolog
Pocãiþi-vã si credeþi în Evanghelie!
Pocãiþi-vã ºi credeþi în Evanghelie! stã scris la Marcu 1,15. Metanoeite, pocãiþivã, cuvîntul grec din Evanghelia dupã Marcu se poate traduce ºi prin schimbaþi-vã
gîndul, gîndiþi altfel. Lãsînd la o parte deosebirile filologice, se cuvine a remarca cã
orice pocãinþã este posibilã doar atunci cînd începem sã gîndim altfel. Atunci cînd ne
vorbeºte despre înfricoºãtoarea judecatã, Mîntuitorul ne cere sã ne aºezãm într-o
perspectivã cu totul nouã. Înainte de orice, gîndurile noastre ar trebui sã se îndrepte
cãtre ceilalþi, cei mai slabi, mai neînsemnaþi, cei care au nevoie de ajutor. Neînsemnaþii
devin importanþi. Ne putem depãºi egoismul, ne pocãim acordîndu-le ajutorul, implicîndune pentru ei. Paradoxal, strãduindu-ne pentru alþii ne întãrim, trãim un gînd nou în
sensul plenar al cuvînt.
Postul Sfintelor Paºti începe cînd iarna se apropie de sfîrºit ºi apar primele semne ale
primãverii. Redeºteptare naturii are loc în timpul cînd ºi noi ne redeºteptãm prin post.
Schimbarea alimentaþiei, o ºtim de mult, este doar calea prin care putem mai uºor sã
schimbãm modul de gîndire, de trãire ºi puterea de concentrare. Avem nevoie neapãratã
de post pentru cã schimbarea de atitudine pe care o visãm este, mai înainte de orice,
un act de curaj. Orice schimbare presupune asumarea unei rãspunderi suplimentare în
sensul cã, poate, nu vom reuºi sã ne schimbãm. Credinþa în Dumnezeu este un act de
curaj. Crezînd în El mãrturisim dorinþa de a ne autodepãºi, iar atunci cînd urmãm exemplul
Mîntuitorului vrem sã depãºim pragul mediocritãþii. Lupta pentru mîntuire este grea
tocmai pentru cã prin ea condiþia umanã se autodepãºeºte. Orientîndu-ne dupã vieþile
Sfinþilor, înþelegem cã dorinþa de mîntuire este esenþa schimbãrii noastre din creaturi
nesigure ºi pline de fricã în atleþi ai lui Hristos. Dacã fundamentul vieþii devine Hristos,
ºi El este modelul de urmat, atunci putem uºor sã gîndim altfel.
Avem nevoie de curaj deoarece ne propunem schimbarea, dar simpla dorinþã nu este
garanþia succesului. Teama de a greºi este un fapt legitim, oare nu am mai încercat ºi
altã datã sã ne schimbãm ? Mîntuitorul spune :  Cãci unde este comoara ta, acolo va
fi ºi inima ta.  (Matei 6, 21 ). Spre deosebire de alte dãþi, acum schimbarea gîndurilor
trebuie fie radicalã. Zãpada nu rezistã niciodatã soarelui de primãvarã. Asemãnãtor
zãpezii sînt gîndurile vechi, cele prin care ne gîndeam doar la averea noastrã, la felul cum
puteam dobîndi alte ºi alte avantaje lumeºti. Dacã nu lãsãm aceste griji sã se topeascã
în elanul acestui nou început, vom trãi doar o altã încercare, ºi ea nereuºitã. Desigur
orice moment de pocãinþã este binevenit. Cînd mãrturisim duhovnicului nostru pãcatele,
ne lepãdãm de ele, ºi
Dumnezeu în bunãtatea
Lui nemãrginitã ne iartã
iarãºi. Dar am vãzut,
chemarea metanoite trebuie înþeleasã într-un
sens mult mai larg decît
mãrturisirea pãcatelor.
Ea cere o pocãinþã activã,
lucrãtoare, o schimbare,
dupã pocãinþã, pusã sub
semnul binecuvîntãrii
Domnului. Acesta e rostul postului, al pregãtirii
prin reþinere pentru Praznicul cel Mare. ªi acesta
e sensul jertfei Domnului
nostru Iisus Hristos.
Biruinþa asupra morþii prin
Învierea Domnului ne
deschide o perspectivã
nouã, aceea a Împãrãþiei
Cerurilor. De aceia postim
în sens creºtin, nu pentru a face o dietã, ci pentru a înþelege mai mult
decît am înþeles pînã acum. Sã ne ajute bunul
Dumnezeu sã reuºim de
aceastã datã schimbarea
de atitudine ºi de trãire la
care rîvnim necontenit.
*
În cartea egipteanã a morþilor stã scris : Eu nu am adus suferinþã oamenilor, nici nu
i-am supus prin constrîngere ºi bãtaie pe cei apropiaþi, nici nu am aºezat nedreptatea pe
locul dreptãþii ºi nici nu am avut vreo legãturã cu cei rãi . Nu este oare aceasta o
mãrturisire, spovedania unui suflet care a cãutat mereu sã fie drept cu el ºi ceilalþi, cu
fricã de Dumnezeu ? Trebuie adãugat imediat cã acest text a fost scris în urmã cu 4000
de ani. Cartea egipteanã a morþilor este una dintre cele fascinante mãrturii ale eternului
dialog a omului cu Dumnezeu.
Prin cãderea omului primar în pãcat , umanitatea s-a îndepãrtat de la faþa Domnului.
Chiar dacã legãtura cu divinitatea nu a fost ºtearsã cu desãvîrºire, ea s-a estompat, fiind
ascunsã sub un vãl foarte gros. Pãcatul primordial acoperea puterea de înþelegere a
oamenilor, care abia mai intuiau realitatea creaþiei lui Dumnezeu. Abia prin jertfa Fiului
ºi biruinþa Acestuia asupra morþii, omul a fost restaurat, adicã Dumnezeu l-a readus întro stare în care sã poatã înþelege mai bine realitatea fundamentalã a existenþei lui Dumnezeu
ºi a salvãrii întregii lumi prin El. Legãturã cu Dumnezeu a fost o realitate existenþialã
permanentã, chiar dacã omul sesiza prezenþa divinã exclusiv pe cale intuitivã. Egiptenii
au înþeles cã existã ceva dincolo de moartea fizicã, pe care o înþelegeau deja ca pe o
trecere dincolo. Lor le lipsea, însã, noþiunea de pocãinþã, Nu aveau cum sã o ºtie,
deoarece pocãinþa, aºa cum o înþelegem ºi o practicãm noi astãzi, a fost învãþatã prin
Iisus Hristos, Mîntuitorul Nostru. Egiptenii îºi pregãteau trecerea dincolo printr-o
carte, un sul de papirus scris ºi pictat, pregãtit de scribi care se ocupau doar cu acest
lucru. Cartea era aºezatã în morminte. De asemenea se scriau formule rituale direct pe
fîºiile care erau ulterior folosite pentru legarea strînsã a mumiilor. Se credea, ºi aici este
evidentã forma doar intuitivã a legãturii cu Dumnezeu, cã omul dupã moarte ajunge pe
un tãrîm periculos, plin de demoni, un veritabil iad. Aici omul putea sã se salveze cu
ajutorul diferitelor formule rituale, între care enumerarea pãcatelor pe care nu le-a fãcut
ºi sã ajungã la starea de nemurire. Interesant este faptul cã omul încerca sã atingã viaþa
veºnicã abia dupã moarte, strãdania cãtre desãvîrºire ºi nemurire fiind nãzuinþa celor care
se aflau deja dincolo. Mai mult, mãrturisirea pãcatelor este o formulã ritualã interzisã
celor în viaþã, ea fiind ºtiutã doar de preoþi ºi scribi. Omului îi lipsea discernãmîntul
faptelor bune, bineplãcute lui Dumnezeu, nu avea idealul unei vieþi curate, ca prin pas
cãtre mîntuire, deci nemurire. Mãrturisirea de credinþã din cartea morþilor egipteanã este
negativã, adicã omul mãrturiseºte ceea ce n-a fãcut. Pãcatele sãvîrºite sînt trecute cu
vederea, lãsate deoparte, fãrã a exista o preocupare de a le analiza împreunã cu duhovnicul
pentru a nu mai le repeta.
Dar, tocmai în aceastã perioadã de post, mãrturisirea de credinþã se cuvine a fi
pozitivã. Nu ceea ce n-am fãcut este important, ci ceea ce am greºit cu gîndul ºi cu fapta
este relevant pentru dezvoltarea noastrã duhovniceascã. Postul este timpul autoanalizei
ºi al realitãþilor privite în faþã, al dialogului cu Dumnezeu prin intermediul duhovnicului.
Faþã de vechii egipteni, noi avem privilegiul imens al reîmpãcãrii cu Dumnezeu sub
semnul lui Hristos. Termenul orthodox vine de la cuvintele greceºti orthos care
înseamnã drept, sau fãrã ocoliºuri ºi doxa , care se traduce prin învãþãturã sau
înþelepciune . Postul ne cãlãuzeºte spre Marele Praznic al Învierii Domnului. Învierea
Domnului ne-a redeschis calea dreptei învãþãturi cãtre Judecata de Apoi prin care ne
vom reaºeza acolo unde Dumnezeu dorea sã fim. Exemplul vechilor egipteni, care s-au
strãduit atîta pentru a gãsi o cale spre Dumnezeu, trebuie sã fie un exemplu pentru
fiecare dintre noi. ªtim ce trebuie fãcut pentru a primi iertarea lui Dumnezeu ! Sîntem oare
pregãtiþi sã ºi aplicãm ceea ce ºtim ?
*
Vindecarea slãbãnogului din Capernaum este semnificativã pentru activitatea
pãmînteascã a Mîntuitorului. El nu urmãreºte o relaþie nedefinitã, impersonalã, cu omul
credincios ci, dimpotrivã, acþiunea Lui este imediatã ºi decisivã. Vindecarea slãbãnogului
capãtã o semnificaþie tipologicã dacã prin slãbãnog înþelegem starea imperfectã, lipsitã
de putere duhovniceascã a omului cãzut în pãcat. În cadrul dialogului cu Nicodim, Iisus
Hristos spune :  cãci Dumnezeu aºa a iubit lumea, încît pe Fiul Sãu Cel Unul-Nãscut
(continuare în pag. 20)
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Dumitru Stãniloae - Lumea vãzutã de Horea Paºtina

[22 iunie 1985]
Mult
iubite
pãrinte
Stãniloae,
scump
prieten,
(urmare din pag. 1)
Vã mulþumesc pentru scrisoare ºi pentru frumosul articol despre dor .
diferite chipuri de oameni care sã se însufleþeascã de tot felul de forme de viatã. E o
V-am spus la Paris ºi þin sã repet cã Filocalia este un monument capital
lume de feþe omeneºti care nu se definesc într-un zîmbet sau într-o expresie de durere,
în
istoria limbii noastre. În acelaºi timp, ce lecþie de profunzime pentru
fiind adîncite într-o reflexie indefinitã, feþe capabile sã se manifeste în orice fel de zîmbet
sau de expresie dureroasã, aºteptînd ocazia. Chiar cînd sunt de o impresionantã gingãºie, un neam nefericit ºi uºurelnic. Din toate punctele de vedere o astfel de
ca feþele unor copile, gingãºia lor rãmîne indescriptibilã. E o lume de peisagii, nemiºcatã operã este chematã sã joace un rol considerabil. Sunt nespus de mândru
de vreo unduire, neþîºnitoare de vreo luminã definitã, netulburatã de vreo agitaþie cã vã cunosc de mai mult de o jumãtate de veac.
lãuntricã sau de intervenþia umanã, dar din care aºtepþi sã aparã orice fel de unduire,
Cu tot respectul ºi prietenia lui
de luminã  sau care sã se defineascã prin orice fel de prezenþã ºi lucrare omeneascã.
Emil Cioran
În indefinitul lor, casele, pomii, florile, vasele, chiar feþele omeneºti, sunt cufundate într*
o mare tainã, ºi parcã aºtepþi sã iasã din adîncul ei.
Dacã existã un om care, în ortodoxia contemporanã a reluat pentru astãzi
Liniºtea ce le-o dã concentrarea în ele însele evocã liniºtea adîncã a întregii existenþe.
Între ele ºi adîncul liniºtit al acesteia e o continuitate. În fiecare chip rãzbate întreaga ºi pentru mâine, acest demers simultan de aprofundare ºi de integrare, dacã
realitate. Numai din existenþa astfel vãzutã se pot ivi, ºi numai în ea se pot odihni existã un om despre care sã se poatã spune cã este în acelaºi timp un duhovnic,
asemenea feþe, case, flori, pomi. Cu toate acestea, continuitatea lor cu întreaga naturã
nu înseamnã un început de confundare a propriilor forme cu natura indistinctã de un teolog ºi un profet, ei bine, acesta este Pãrintele Dumitru Stãniloae
dincolo de forme. Aceasta deosebeºte pictura lui Horea Paºtina de impresionism. Obiectele, Opera sa uriaºã, forþa gândirii sale  el este cu adevãrat cel mai mare teolog
pomii, florile, dar mai ales feþele ºi casele, au structuri proprii, unice ºi statornice, ortodox de azi  sunt de nedespãrþit pentru noi de o prezenþã luminoasã,
reprezentînd bogãþia unor sensuri de neuitare ºi de neanulat, revelate celor ce contemplã. dãtãtoare de pace, de o infinitã tandreþe, o tandreþe a întregii fiinþe.
Lumea vãzutã ºi gînditã de Horea Paºtina e de aceea o lume ascunzînd multiple
Olivier Clément
înþelesuri, pentru cã e o lume statornicitã nu numai în natura ei general indefinitã, ci ºi în
structuri distincte cu sensuri nepieritoare. Aspectul revelator al naturii e accentuat de
pictor cu deosebire în ultimele lucrãri  ºi prin aceasta el mãrturiseºte nu numai cã formele
naturii sunt statornice ºi valoroase în ele însele, ci ºi cã natura le reveleazã pentru om.
Natura ºi formele ei actualizate nu sunt pentru ea, ci pentru om. Numai omul e pentru sine
sau pentru eternitate. De aceea, natura nu poate fi despãrþitã de om, nici cunoscutã întro obiectivitate în care sã nu punã fiecare om un mod propriu de vedere, de bucurie. În
pomii înfloriþi, în florile de mãr, Horea Paºtina
vede fãgãduinþa rodului viitor al naturii,
adicã începutul bucuriei nãscute în noi de
naturã. Mãrul însuºi, ca rod realizat, ne
bucurã cu viaþa ce ne-au fãgãduit-o florile,
dar poartã în el ºi semnul sfîrºitului, al jertfei.
În ultimele lucrãri, natura e pentru Horea
Paºtina nu numai fãgãduinþa viitorului, deci
biruitoarea timpului, ci ºi biruitoarea spaþiului,
fãrã anularea lui. Dealurile nesfîrºite orizontal
ºi pierdute în înãlþimea nemãrginitã a cerului,
dealuri care sunt tot pentru noi ºi ne atrag
in nesfîrºitul lor, sunt ºi ele semne ale bucuriei
scãpãrii noastre din închisoarea spaþiului îngust în care ne aflãm, în ele se vãdeºte mãreþia
de negrãit a naturii adîncite în adîncul de
dincolo de ea. E o mãreþie tot aºa de negrãitã
ca liniºtea lor, ce te cheamã sã te cufunzi la
nesfîrºit în ea. Iar strãvezia ºi uºoara perdea
lãsatã peste aceastã mãreþie ºi liniºte, în toale
lucrãrile lui Horea Paºtina, pune ºi mai mult
în relief taina care, pe de o parte, îþi þine
privirea aþintitã la ele, iar pe de alta le pãstreazã nedeplin pãtrunse de nici o tãlmãcire.
1986
[Text apãrut în albumul Ascultarea privirii,
Editura Centrului Cultural Palatele Brâncoveneºti, 2007]

Horea Paºtina, Pãrintele Dumitru
Stãniloae, ulei pe pînzã, 1995

Cîteva consideraþii
Pãrintele Dumitru Stãniloae a fost o
mare personalitate a teologiei ºi culturii
româneºti. Pe lângã excepþionala sa
activitate intelectualã ºi spiritualã, el s-a
impus ca o conºtiinþã lucidã a vremurilor
frãmântate pe care le trãim, pledând pentru
revirimentul moral, fãrã de care omenirea
decade de la starea sa de realã umanitate
ajungând sã fie dominatã de rãceala,
egoismul, sãlbãticia moravurilor, stare
alarmantã ce duce la o degringoladã
definitivã. Ca multe alte voci conºtiente de
pericolul ce paºte omenirea, el a pledat
pentru comuniunea sincerã, interesul
pentru ceilalþi oameni, pãstrarea tradiþiilor spirituale, care au menþinut vreme de
secole adevãrata faþã a vieþii ºi mentalitãþii
poporului nostru ºi fãrã de care ne distrugem ca neam ºi ca voce unicã în concertul
popoarelor ºi civilizaþiei europene.
Dumitru Horia IONESCU
Toatã viaþa acestei personalitãþi
captivante este marcatã de reconcilierea
unor elemente aparent opuse. Pe de o
parte D. Stãniloae este un om de mare
culturã, dotat cu o inteligenþã ascuþitã,
penetrantã, viguroasã, un om care pune
problemele fundamentale în teologie ºi
în filosofie, ce face dovada unei uimitoare
cunoaºteri a dezvoltãrilor celor mai
recente în domeniul ºtiinþei ºi tehnologiei.
Pe lângã aceasta este un om al rugãciunii
ºi al cucerniciei, un martor fãrã pereche
al tradiþiei de spiritualitate ortodoxã
orientalã, al tradiþiei filocalice pe care
el a interpretat-o ºi îmbogãþit-o, un om
cald, simplu, prietenos ºi devotat.
Am vãzut surpriza universitarilor occidentali atunci când, întâlnindu-l pe
Pãrintele Dumitru pentru prima datã,
constatau vivacitatea spiritului lui, cunoaºterea pãtrunzãtoare a filosofiei
secolelor XIX ºi XX. Stãniloae este
mãrturia unei împãcãri a inimii cu
intelectul, a entuziasmului cu luciditatea,
ceea ce nu este prea obiºnuit în acest al

XX-lea secol
Este un om care redã
încrederea în viaþã, care redã profunzime
ºi semnificaþie marilor cuvinte originare
care se devalorizeazã atât de uºor: iubire,
cunoaºtere, bunãtate, bucurie, timp,
veºnicie, om ºi Dumnezeu.
Dr. A. M. ALLCHIN (teolog anglican)
 El este desigur, considerat drept
înnoitorul decisiv al gândirii teologice
din Biserica Ortodoxã Românã, care a
exercitat în acelaºi timp o influenþã
hotãrâtoare asupra teologiei contemporane a Estului. Semnificaþia operei sale
a fost comparatã cu cea a lui Karl Barth
pentru protestantism ºi cea a lui Karl
Rahner pentru catolicism Trebuie cã în
acest om al credinþei, al Bisericii ºi al
Teologiei, a fost ceva deosebit, care cu
greu se poate exprima în cuvinte. Cine la cunoscut personal mã va înþelege dacã
spun cã el dãdea impresia unei existenþe
aproape de Dumnezeu, discretã ºi reþinutã, dar simþitã în mod evident prin toatã
puterea ei de iradiere; ceva dintr-o
superioritate maturã, care nu apasã sau
intimideazã, ci stimuleazã ºi elibereazã
El a pledat cu pasiune pentru ca
mãrturia de viaþã ºi suferinþe neînfricatã,
temerarã ºi gata de jertfã a celor care cu
fiinþa ºi viaþa lor au stat, au suferit ºi au
murit în slujba credinþei ºi a Bisericii, sã
nu fie trecutã cu vederea, el însuºi fiind,
ca deþinut, un martor ocular al acestora.
Dr. Heinz Joachim HELD
(Episcop, preºedinte al EKD)

L-a dat, ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã aibã
viaþã veºnicã  ( Ioan 3, 16 ). Credinþa în Dumnezeu,
ºi indisolubil legatã de ea, faptele bune, ne trec de
la starea de slãbiciune, de suferinþã, cãtre eternitate ºi fericire veºnicã. Slãbirea condiþiei
umane este ancorarea acesteia într-o condiþie care ne pare clar definitã, dar care în
realitate este mãrginitã, fiind dependentã de timpul care trece. Darul vieþii veºnice este
depãºirea timpului cãtre o stare pe care o putem doar întrezãri cu posibilitãþile noastre
limitate de înþelegere. Viaþa veºnicã se configureazã ca vindecare definitivã, unde
asemenea slãbãnogului tãmãduit, nu mai sîntem þintuiþi la pat. Prin Iisus Hristos sîntem
restauraþi, sau, în sens figurat, sîntem în sfîrºit, pe picioarele noastre.
Certitudinea restaurãrii aduce relaþia cu Dumnezeu la o valoare maximã, pentru cã
omul primeºte certitudinea mîntuirii. La Marcu 2,9 Mîntuitorul însuºi aºeazã vindecarea
ca formã supremã a dialogului cu divinitatea. Dar tot El spune cã aceastã vindecare este
condiþionatã de dorinþa noastrã de a fi în apropierea Lui, de a crede în restaurarea
noastrã. Credinþa slãbãnogului este atît de puternicã încît ºi-a dorit sã ajungã la Iisus
Hristos prin acoperiºul scos al casei. Nimic nu l-ar fi oprit. Credinþa este cu adevãrat
puternicã atunci cînd nu cunoaºte margini ºi piedici, cînd sperã, se avîntã, nu se
îndoieºte ºi nu renunþã. În acelaºi timp credinþa adevãratã este forma maximã de iubire.
Teologul indian Sebastian Painadath spune cã iubirea de Dumnezeu este cea a fiilor ºi
a fiicelor; noi sîntem familia Domnului ºi în aceastã calitate filialã sîntem chemaþi la viaþa
veºnicã. Aºa cum Dumnezeu ne copleºeºte cu dragostea Sa, ajungem ºi noi prin rugãciune
ºi fapte bune sã gustãm din acest sentiment nemãrginit care este iubirea de Dumnezeu. Prin
aceasta ne deosebim de oamenii civilizaþiei antice. Noi nu ne mai închinãm unor zei capricioºi
pentru care eram niºte slugi. Prin Întrupare Fiul Domnului aduce în noi o pãrticica divinã.
Aceastã legãturã se întãreºte cînd ne împãrtãºim cu Trupul ºi Sîngele Domnului.
Din acest motiv vindecare noastrã spiritualã este oricînd posibilã. Fãrã a fi la fel de
spectaculoasã ca cea a slãbãnogului , ea va fi la fel de efectivã. Este greºit sã se creadã
cã astãzi nu mai existã minuni. Noi nu sîntem suficient de atenþi ºi nici suficient de
credincioºi pentru a le vedea. Sîntem orbi ºi surzi, mai slabi decît slãbãnogul din
Capernaum, dar chiar ºi aºa sîntem ajutaþi, primim un prim imbold cãtre o viaþã nouã
mîntuitoare. Trãim permanent un paradox dificil de explicat. Considerãm viaþa sub
oblãduirea Sfîntului Duh ca fiind dificilã ºi greu de urmat. Lãsîndu-ne copleºiþi de pãcate,
viaþa e cu mult mai grea, dar ne lãsãm amãgiþi cã am ales calea cea uºoarã. Mîntuitorul
s-a bucurat cînd a vãzut cã slãbãnogul a cerut sã se sparge acoperiºul tocmai pentru
cã acest om nu ºi-a mai dorit ceea ce aparent este mai uºor ºi a ales vindecarea.
Trãim timpul minunat al primãverii. Postul se poate asemui cu acþiunea grãdinarului
care taie crengile uscate. Dacã n-ar face acest lucru, copacul s-ar umple de frunziº inutil,
ar îmbãtrîni ºi mai tare ºi n-ar mai da roade. Cînd postim, tãiem aceste crengi uscate care
ne sufocã. Cînd postim primim din nou aer, ne întãrim ºi avem puterea de a cere
vindecarea. Aºa cum s-a întîmplat cu slãbãnogul din Capernaum. Dumnezeu sã ne ajute!

Teolog

(urmare din pag. 19)
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Lecturi posibile: Frica ºi pânda

(urmare din pag.2)

mod direct, fie prin urmaºi, în deposedarea
ºi îngenunchierea conºtiinþei naþionale. De
altfel, însuºi Florin Constantin Pavlovici
evitã, în cartea sa, sã depãºeaºcã cronologia însemnãrilor securistice strict rezervate
trimiterilor la oameni ºi fapte dintr-un trecut
ce sancþioneazã doar cãzãturile prezentului, nu ºi pe cei ce s-au salvat prin
permanenta lor înregimentare în sistemul
delaþionist în care trãim. Iatã modul în care
autorul îºi justificã demersul intelectual:
Sã presupunem cã s-ar putea proiecta,
pe un ecran imaginar, toate suferinþele ce
ºi-au avut izvorul în dosarele securiºtilor.
Nu ne-ar ajunge lacrimile ca sã plîngem
de milã. Sã ne închipuim, tot astfel, cã am
putea cuprinde ºi cuantifica, într-o arhivã
imaginarã, jubilaþia celor ce au fabricat
dovezi, au întocmit dosare, au susþinut
acuzaþii, au judecat strîmb, au pronunþat
sentinþe nedrepte. Am contempla-o ºi am
muri de rîs. De rîs, nu de indignare. ªi
cum sã nu te umfle rîsul, chiar dacã te-a
cam pãrãsit simþul umorului, cînd vezi
ignoranþa, rãutatea, ura, mîrlãnia mãrºãluind victorios peste scheletele dezmembrate
ale culturii, civilizaþiei, bunului-simþ,
cãlcînd peste învinºi ºi scandînd lozinci
în numele moralitãþii, cinstei, adevãrului?
Spectacolul ºi-ar pierde totuºi din haz dacã
între cele douã extreme, între victime ºi
cãlãi, nu s-ar agita, împrãºtiindu-ºi
ameþitor otrava ºi pestilenþa, legiunea
delatorilor. Am avut rãbdarea sã citesc cele
peste optzeci de volume din Dosarul de
obiectiv al Radioteleviziunii, intrate în
Arhiva CNSAS, iar lectura m-a dezamãgit.
Mã aºteptam ca miile de pagini sã dez-

vãluie cît de cît mecanismele
spaimei care controla instituþia, dar nu am gãsit decît gunoaie, bîrfe,
zvonuri, jeturi de rãutate ºi rãstãlmãciri,
adversitãþi ºi competiþii ridicole, obiºnuite
mizerii funcþionãreºti. Din experienþã
proprie ºi din mãrturiile unor deþinuþi
politici mai nefericiþi decît mine, ºtiam cã
Securitatea nu a ratat nici un capitol din
inventarul crimelor. Ea a practicat, cu mici
pauze de odihnã, toate formele de degradare umanã: asasinate, rãpiri, torturã,
trãdare, ºantaj, minciunã, tîlhãrii. Mai
nou, aºa cum aflãm din documente secrete,
reprezentanþii ei se delectau ºi cu înregistrarea actelor sexuale ale urmãriþilor. Spionau conºtiinþele, spionau
gîndurile, dar ºi paturile. Murdãria sufleteascã nu avea limite. Ura Organelor
îrnpotriva inamicilor clasei muncitoare
mergea pînã la profanarea cadavrelor. Se
cunosc cazuri de deþinuþi scoºi din
izolator, uciºi în bãtaie ºi bãgaþi la loc în
carcerã ca sã-ºi continue ºi morþi pedeapsa
întreruptã o clipã.
Toate aceste orori ale epocii nu s-ar fi
putut întîmpla fãrã ajutorul informatorilor,
al acelor informatori plãtiþi sau voluntari,
ºantajaþi sau, dimpotrivã, sprijiniþi sã se
lanseze profesional care pretind astãzi cã
ºi-au slujit patria.
Poate cã, de aici, ar trebui sã se
declanºeze nevoia de limpezire moralã a
vieþii noastre actuale. Sigur, sîntem datori
cu o asemenea dezbatere interioarã. Orice
poate fi acuzat ºi la fel de infamant poate
fi iertat. Judecata nu ne aparþine, orice am
vrea sã spunem, dacã nu ne-o asumãm,
prin însuºi dezastrul spiritual ºi etic în care
ne scãldãm în chiar momentul de faþã.
Ileana CORBEA
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Mircea Eliade ºi contemporanii sãi
redactorului de la Cuvîntul o amplã pledoarie protestînd faþã de procedeul folosit.
Evident, exagera, dramatizînd:
Domnule Eliade, cînd ai ºti cu cîtã fricã
pun eu o scrisoare la poºtã, cînd ai ºti ce
grijã port pînã mã conving, prin rãspunsul
primit la ea, cã a ajuns nevãtãmatã ºi, deci,
picioare strãine nu au cãlcat puþinul
sufletesc ce l-am trimis cuiva, care nu e...
ochi ai lumii, deci vitrinã, ai înþelege cît
sunt de îndreptãþit sã mã tem de oameni.
Se împacã pînã la urmã cu aceastã
situaþie: Lasã-mã, dacã se poate, cu ceea
ce-þi voi da bucuros prin «intime scrisori».
Dta poþi sã continui foiletoanele, dar aflã,
te rog, cã mult mai multã bucurie îmi va
face o carte postalã, care aº dori sã fie
«închisã», decît nenumãratele scrisori care,
trimise prin Cuvîntul, nu vor fi ale mele, în
mãsura în care vor fi ale celor mulþi1.
Scrisorile unui provincial au continuat
în 1928, ºi chiar în 1932-1933, dupã ce Petru
Manoliu se stabilise în Bucureºti, iar cei
doi s-au împrietenit.
Petru Manoliu devine unul dintre cei
mai înflãcãraþi susþinãtori ai lui Mircea
Eliade, ca romancier, eseist ºi om de ºtiinþã.
La rîndul sãu, acesta semneazã zeci de note,
ample ºi succinte, în Credinþa, cronici
elogioase în Azi, Vremea, Timpul ºi în alte
publicaþii. Atunci cînd o
carte a reputatului sãu
prieten i se pare nereuºitã,
o spune fãrã nici o reþinere. Domniºoara Christina nu corespunde
gustului sãu, atîta vreme cît Petru Manoliu
are o altã viziune asupra fantasticului. Nui pasã de elogiile cu care e prezentat în
epocã acest roman de Emil Cioran, Vintilã
Horia, Octav ªuluþiu ºi Ion Biberiu. Emite
sentinþe tranºante: Este prima datã cînd
o carte de Mircea Eliade îmi dã nezdruncinata convingere cã mã gãsesc în faþa
unei improvizaþii2.
Oprindu-se la momente faste sau dificile
din viaþa scriitorului, Petru Manoliu comenteazã cu competenþã activitatea lui de
editor: cele douã volume monumentale din
opera lui Hasdeu ºi, de asemenea, Roza
vînturilor - antologia publicisticii lui Nae
Ionescu. Discutã cu patos cîteva eseuri
(Iudaism ºi antisemitism, Sechestru ºi
literaturã), îºi exprimã opinia asupra pãrerii
altora despre intelectualul Mircea Eliade
(Emil Cioran ºi Oscar Lemnaru).
Modalitãþile folosite diferã. Le putem
exemplifica prin cronica literarã la ªantier
ºi prin recenzia stranie la romanul Maitreyi.
Prezintã astfel personalitatea lui Eliade în
permanentele lui contradicþii: De la Isabel
ºi apele Diavolului, trecînd prin Solilocvii
Maitreyi, Întoarcerea din rai, Lumina ce se
stinge, India, Oceanografie ºi pînã la acest
ªantier, cãruia îi va urma volumul întîi
din Alchimia asiaticã, precum ºi Psihologia
gîndirii Yoga, activitatea lui Mircea Eliade,
om care nu trece ca vîrstã de 28 de ani,
este de-a dreptul uluitoare. El a vînturat
zãrile cu acelaºi pas de însetat cãlãtor,
dupã cum ºi-a adãugat, an de an, dioptrii
pentru ajutorarea ochilor lui obosiþi de
lecturi, aplecaþi cãtre asfinþit. Oriunde ai
începe sã vorbeºti de el, viaþa e prezentã,
gîndul ager. Omul acesta s-a contrazis, se
contrazice ºi propabil cã, pînã în ora cînd
va fi unanim aºezat acolo unde soarta la predestinat, el se va sfîºia pe sine,
contrazicîndu-se mereu, aºa cum planta
din primãvara trecutã este infirmatã de
planta primãverii de acum. Eliade trãieºte,
scrie cu aceeaºi necesitate cu care respirã,
iar pagina de hîrtie este pentru dînsul un
mijloc de a se dãrui3.
Un text bizar este eseul scenetei lui Petru
Manoliu, intitulat Cu Papini, Unamuno,
Maitreyi despre Mircea Eliade. Eseistul
se imagineazã într-un colocviu fantast, cu
doi dintre maeºtrii lui Eliade, menþionaþi în
titlu, ºi chiar cu eroina romanului, toþi
provocaþi la discuþie de apariþia acestuia.
Concluzia este cã Mircea Eliade nu existã,
cã opera sa e atît de vie încît l-a devorat
ºi i s-a substituit prezenþei sale în lume.
Aceastã prezenþã n-a fost decît o nevoie
de a avea Maitreyi. Pentru cã nici Maitreyi
nu existã ca atare, ea fiind o anume stare
sufleteascã. Eseistul este convins de aceea
cã membrii juriului ce au premiat romanul
respectiv au premiat de fapt pe eroina
romanului. Ea este, spune eseistul cu
remarcabilã forþã metaforicã, necesitatea
unui nume omenesc ca aerul cînd te sufoci,
ca mîncarea cînd þi-e foame, ca durerea,
ca bucuria, ca tot ce poate fi. Este Maya,
creatoarea de iluzii, este Iluzia...
ªugubãþ, Petru Manoliu vorbeºte în mod
indirect de elogiile aduse romanului de

prim-ministru? Stolojan, securist cunoscut,
deconspirat de multã vreme. Acest finuþ,
cum îi spuneau doamnele românce de la
Paris, printre care ºi Sanda Stolojan (însã
nu ºtiu ca Doru sã fi fost neam cu ea deºi )- va face faþã (!) mai bine (!!) decît
fiul concesionarului Ford, inenarabilul
ingi  Tãriceanu (asta vine de la moºia
Tãriceni): fiindcã pînã în momentul de faþã
nu l-am auzit cuvîntînd (la televizor, se
înþelege). Iar dupã ce-l voi auzi, oricît de
bogat îi va fi vocabularul, nu-l voi scoate
din categoria: securist. Încãierãrile pentru
ciolan îmi vor provoca doar greaþã, fiindcã
îl voi avea în faþa ochilor pe Boc-Boc, altã
creaturã postrevoluþionarnicã (unde mai pui
cã e ardelean - ca Blaga-Buldogul, ca
Mãgureanu, al doilea Dom Profesor dupã
Brucan, ca al treilea: Manolescu ºi ca
Buzura, ca Breban, ca ). Nu ºtiam însã cã
smîntîna patriei a mai dat un spectacol citez din Bãdin, pãcatul lui dacã se dovedeºte
cã iar i-a calomniat pe elitarzii drojdioþi:

(urmare din pag. 1)

critica interbelicã: Mã despãrþisem cu o clipã
înainte de domnii ªerban Cioculescu,
Pompiliu Constantinescu, Mihail Sebastian,
Perpessicius etc, etc. Unii îmi vorbiserã despre Paul et Virginie, alþii de Goethe, alþii de
«femeia eternã»... Fiecare avea o Maitreyi
a lui, cuprinsã într-o nemãrturisire, într-un
secret de viaþã. O tãinuiserã fiecare, fricoºi
s-o reînvie, poate jenaþi... Întîlnindu-l pe
Unamuno, acesta þine sã-i vorbeascã, sã o
cunoascã pe Maitreyi. Zice Unamuno:
Cãci Maitreyi este Dulcineea din Tobos...
Da, o altã moarã de vînt a inimii... Sã nu
crezi cumva cã sunt un maniac. Deºi sunt
bãtrîn, cred în fantastic. Da, cred în
originile noastre fantastice. Cred în
nesinceritatea omului de a descinde din
fantastic. ªi Mircea Eliade este un asemenea fantastic. Nici nu ºtii dumneata cît
poate minþi tînãrul acesta fãrã vîrstã... Nici
eu nu ºtiu. Mã înºealã chiar ºi pe mine.
Dar îmi place. Îmi place ori de cîte ori mã
înºealã fantasticul, ori de cîte ori îmi dau
seama cã numai infirmitãþile mele au nevoie
de real. De aceea aº vrea sã-l vãd pe
Mircea Eliade ºi sã-i mulþumesc4.
Adresîndu-se cititorului, Petru Manoliu
i se adreseazã acestuia euforic ºi exaltat:
Despre omul acesta al neamului se va
vorbi cîndva numai în elogii. Deoarece se
va recunoaºte, din perspectiva încremenitã a istoriei, cã Mircea Eliade
este unul din cele mai
splendide exemplare pe care a putut sã le
rodeascã neamul românesc. Abia atunci
se va ºti ce a însemnat prezenþa lui Mircea
Eliade ºi viaþa lui. De ce cãutaþi pete în
soare? De ce infirmitãþile voastre vã fac
invidioºi, rãi? Mircea Eliade nu urãºte
pe nimeni. El este prea bogat, prea plin
de taine ºi-ºi dã seama cã pasiunea
imediatã, fiziologicã, este o degradare.
Totuºi, poate aºa e creat destinul sãu. Sã
fie pus alãturi, în viaþã, de toþi melcii
intelectuali, de toate vîscozitãþile morale
de acum. Nu te supãra, Mircea Eliade, cã
sãraci la duh au început sã dea cu pietre.
Oare nu este acesta cel mai bun semn cã
eºti rîvnit, invidiat, viu?5
S-a pãstrat ºi textul unei scrisori admirative faþã de geniul prietenului sãu, adresatã de
Petru Manoliu. Originalul s-a pãstrat în arhiva
lui Barbu Brezianu, ce mi l-a pus la dispoziþie:
8 mai 1936

Comentarii critice

Iubite Mircea Eliade,
Þi-am vãzut Yoga ºi emoþia mea a fost atît
de mare, încît mã împinge sã-þi scriu, deºi
rîndurile acestea eu aº vrea sã nu fie citite decît
numai de autorul primei cãrþi curajoase scrise
de un român, acum dupã rãzboi. Românul eºti
tu, iar cartea e Yoga. Îþi urez, Mircea Eliade,
atîþia ani cît este nevoie ca sã mai scrii încã o
duzinã de asemenea cãrþi. Vezi, aºadar, cã te
vreau matusalemic. ªi te vreau ºi acum, ca ºi în
alte dãþi, cît mai stãpîn pe destinul tãu, care, de
azi înainte, începe sã fie ºi destinul culturii
româneºti. Odinioarã se vorbea de un Heliade,
mîine se va vorbi despre un Eliade, nu crezi oare
în acesta? Te pup, Mircea Eliade, ºi sã trãieºti
pentru bucuria pe care mi-ai dat-o pînã la copleºire.
Petru Manoliu6.

Din fericire, la o asemenea epistolã
existã ºi rãspunsul destinatarului:
Dragã Petrache,

Scrisoarea pe care mi-ai trimis-o este cea
dintîi mãrturisire prieteneascã ºi generoasã faþã
de ceea ce s-ar putea numi activitatea mea
ºtiinþificã. A fost un gest care mi-a fãcut o
sincerã bucurie. Nu ºtiu cît de departe va
pãtrunde Yoga, dar sunt încã pe deplin convins
cã am încercat o curajoasã sintezã, aºa cum
nu s-a fãcut pînã acum în Europa. Citindu-þi
cuvintele atît de calde, recunoscîndu-þi caligrafia,
mi-am amintit de dupã-amiaza începutã în
mansarda mea din strada Melodiei ºi terminatã
în faþa comisiei de doctorat de la facultate. Ai
spus atunci un cuvînt frumos pe care nu l-am
uitat: cã eu caut «rãdãcinile». Am încercat sã
mã þin de cuvînt. Mircea Eliade7

Orice om de bunã credinþã nu va vedea
în acest rãspun un vanitos megaloman.
Mircea HANDOCA

Note:
1. Mircea Eliade ºi corespondenþii sãi, vol.
3, Fundaþia naþionalã pentru ºtiinþã ºi artã, 2003,
p.126
2. Petru Manoliu, Domniºoara Christina, în
Credinþa, 2 decembrie 1936
3. Petru Manoliu, ªantier, în Azi, 2 mai
1935
4. Petru Manoliu, Cu Papini, Unamuno ºi
Mircea Eliade, în România literarã, nr. 67, 27
mai 1933
5. Erasm, în Credinþa, nr. 573, 4 iulie 1934
6. Mircea Eliade ºi corespondenþii sãi, vol.
3, p. 132
7. Mircea Eliade, Europa, Asia, America,
vol. II, Ed. Humanitas, 2004, p.185
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Pornisem de la promisiunea lui Obama
de a nu mai acorda cec în alb Israelului
pentru a-i agresa orbeºte, barbar pe vecinii
sãi. Nu cred cã se va putea þine de cuvînt.
Nu-i poþi potoli pe evreii care ºi-au fãcut de
cap nestingheriþi din 1945 pînã acum. S-au
obiºnuit sa zburde fãrã nici o restricþie, sã
calce în picioarele
obuzelor ºi florile ºi
legumele ºi dreptul international ºi vieþile
goi-lor, cu nesimþirea-le structuralã, cea
curat-rasistã. Însã dacã va reuºi sã-i descurajeze de a ataca din senin pe cine li se nãzare,
atunci tot în folosul lor al evreilor va fi:
americanii vor justifica aceastã nouã opþiune pretinzînd cã o adoptaserã pentru ai proteja de rãzbunarea neevreilor în cazul
în care, nesãbuiþii, bèþii de putere evrei vor
declanºa o catastrofã mondialã.
Miercuri 10 decembrie 2008
Flori Bãlãnescu nu mai poate locui în
provizoratul bucureºtean de pînã acum, sa retras la þarã. Noi, gomii ºtim cum este
cînd te muþi de colo-colo, în mînã cu
prosopul fãcut sul în jurul periuþei de dinþi.
Numai cã, spre deosebire de noi, Flori are
o casã, casa pãrinþilor sãi, este proprietarã
a unei pãrþi din gospodãrie. Adevãrat, însã
copilul i-i la Bucureºti; ca ºi slujba Nu
am pãtruns încã ºi n-am sã pãtrund vreodatã
(dacã voi vrea) taina alegerilor recente
din România. Totul s-a petrecut în hãrmãlaia de crîºmã în care veselia nãucã, beþia
provocatã de bãuturile adunate sub denumirea de rachiu, (mai mult mentalã decît
materialã), se înfrãþeºte cu prostia groasã,
îngroºatã, neaoºã, ca-pe-mînã - acesta este
tabloul comunitãþii noastre la douã decenii
dupã revoluþie. Ai zice, simplificîndu-l
(tabloul, despre el fiind vorba) ca într-o
caricaturã: la subsol, în glod, în sãrãcie,
în boli, în neputinþã, în disperare, în
promiscuitate miºcã din cînd în cînd - mai
degrabã tresãrind înainte de de a-ºi da
duhul, decît zbãtîndu-se: poporul nostru;
cel drag ºi iubit; poporul nostru sfînt, din
care se trag chiar ºi securiºtii care ne conduc
þara ca pe o cãruþã în care se aflã un
tembelizor, iar ei, conductorii de atelaj
mergînd pe jos, discutînd între ei prin
analfabetisme, monosilabisme, rîgîituri ºi
înjurãturi - în timp ce apasã un buton al
comenzii, schimbînd canalele, toate sportive
ºi cu gagici miºto ºi cu maºini de lux. Ce
altceva pot eu crede vãzîndu-l pe caralìul
suprem, Bãsescu, asigurîndu-l pe Vasile
Paraschiv cã el poate veni oricînd la
Cotroceni, porþile i-s deschise - în timp ce
rînjeºte ºi face cu ochiul ca între beþivani
ºi tîlhari, cu alde Beligan ºi Pintilie,
turnãtori emeriþi ºi dovediþi, decoraþi pentru
devotament faþã de Securitate, c-adicã:
io-te, prostu-ãsta bãtrîn, l-a crezut ºi de
astã datã Ce pot eu sã cred vãzîndu-l pe
Tãriceanu, un structural dezorientat, o
creaturã care nu a priceput vreodatã ceva
din ce se petrece pe lume - însã explicînd
mereu ceva, cu deºtu? Pe comicul clasei,
dopul Boc, frate geamãn cu scriitorul I.
T. Morar, hlizitul escroc - fiindcã el ºtie: ca
ardelean securist, oricum s-ar, aparent,
petrece alegerile, el ºi cu tîlharii sãi tot în
fruntea bucatelor au sã rãmînã? Nu mai
continuu, risc sã umplu multe pagini numai
cu cretino-tîlhari, cu analfabeþi-sforari, apoi,
dupã ispravã (înºelarea tuturor), rîzîndu-se,
cu rîsul de beþivan al Bãsescului, porcin al
lui Boc ºi alþi boci, cu declorofilizatul (rînjet)
al unuia ca Stolojan? Veste bunã: D-na
Moroºanu îmi scrie cã Roman intim va fi
prima carte editatã în 2009. Aºa sã fie!
Joi 11 decembrie 2008
Fãrã ruºine, fãrã tresãrire, bestiile
bolºevico-securiste ºi-au dat mîinile lor
murdare ºi au mai tras un guvern - cel pe
care ni l-a prezis-dorit Brucan: copie dupã
FSN, cu Securitatea în frunte!Cine este

Am avut timp de cateva minute iluzia
cã intelectualii s-au trezit ºi au curajul sã
protesteze. O scrisoare semnatã de mai
mulþi intelectuali, printre care Gabriel
Liiceanu, Mircea Cartarescu, Vladimir
Tismaneanu, Andrei Pleºu ºi alþii prin care
îi cereau preºedintelui Bãsescu sã nu
binecuvînteze alianþa PSD-PD-L, adicã
refacerea fostului FSN. Imediat a venit
dezminþirea. Toþi au sãrit în sus cã se
încearcã o intoxicare. Nu, nu este vorba de
nici o intoxicare. Ci de o lipsã a coloanei
vertebrale a celor care au semnat presupusul
text. Nu au pur ºi simplu curaj sã spunã
nimic. Se iau de mînã ºi cu Micky ªpagã
dacã e cazul. Banul e ochiul dracului! Horia
Roman Patapievici ºi Mircea Mihãieº înjurã
vîrtos la liberali cã le-au tãiat fondurile
pentru penisurile ºi zvasticiile care ne
promoveaza cultura în strãinãtate, dar tac
chitic în rest. Nu suflã nici un cuvinþel de
FSN. L-au luat în braþe pe Traian Bãsescu,
uitînd ºi manipulînd cu bunã ºtiinþã cã
securistul de la Anvers a fost un mare
suporter al Pieþii Universitãþii. ªtim cu toþii
însã cã Traian Bãsescu a fost totul altceva,
inclusiv sponsor al trenurilor cu mineri.
Securitatea a invins! Traian Bãsescu e
preºedinte ºi Theodor Stolojan premier.
Aºtept o scrisoare de protest pe acest subiect
pe care însã nu o vom citi niciodatã. Unii
intelectuali nu fac decît sã ne convingã cã
sînt niºte invitaþi de mîna a doua la masa
Puterii, unde se mulþumesc cu resturi.
Lucrurile sînt clare: intelectualii care se
dezic acum de scrisoarea anti FSN ºi-au
luat, de fapt, carnete roºii de partid. Unii
dintre ei le þineau în sertar de pe vremuri.
De acum inainte au NUMAI dreptul sã tacã!
Societatea civilã româneascã a capotat
definitiv! Cei 20 de ani proorociþi de Brucan
au trecut degeaba...
Deci eu pe cine mai înjur? Normal ar
fi sã încetez de a-i beºteli pe intelectualii
de vîrf ai groapei România: se aratã ei
singuri ceea ce sînt: niºte cãcaþi (atît, cã
între timp, dezgheþîndu-se, ºi-au pierdut
moþul).Aºa ar fi normal - dar sînt românii
fiinþe normale? Nu-prea, vorba ardeleanului
etern. Infantilizati de suferinþe, de dezamãgiri, de, totuºi speranþe (Poate cã, de
data asta ), au comportament de copii
preºcolari: cum te atingi de jucãriile lor,
dãruite de pãrinþi imbecilizaþi, de bunici
colaboraþioniºti caracterizaþi - cum declanºezi mare tragedie-mare: copchiii plîng,
urlã, acuzã, cer-jucãria-înapoi Dar nu
astfel am fost ºi eu tratat, în 1970, cînd mam dat (vorba lui Marin Preda) la Ceauºeasca prin cartea Uºa noastrã cea de toate
zilele? Nu era în 1991 I. Simuþ paznic la
poarta virginitãþii Anei Blandiana, explicînd: Cine dã în Blandiana dã în democraþie!?) Simuþul cu acelaºi nume
pretindea a fi în deplinã cunoºtinþã de
cauzã, cunoscînd el, în amãnunt, atît
democraþia, în toate cotloanele ei, cît ºi
peisajul intim - în toate pliurile sale - al
vergurei legendare, Blandiana.Aºadar: dacã
repet ce am tot spus-scris din 1990 - o
viaþã de român! - despre Liiceanu, despre
Manolescu, despre Blandiana, despre Pleºu,
despre Mihãieº, despre Tismãneanu (pe
atunci doar despre opiniile sale privindul pe omul politic Manolescu), nu provoc
o revoluþie naþionalã? - cã revoluþii raionale,
comunale, chiar cãtunale, am tot avut.
Obosit, sãtul de atîta mizerie umanã (sã nu
uit: intelectualã), sînt pe punctul de a ridica
definitiv din umeri:Dumnezeu cu voi,
compatrioþilor. Preferaþi-mai-bine berea
rãsuflatã, balega naþionalã, vorbirea lãtratã
(ºi aceea sãrãcitã, manelizatã), n-aveþi decît
sã rãmîneti cu idolii culturali: învãþãtorii
voºtri Liiceanu, Pleºu, Manolescu, Patapievici, Tismãneanu, Mihãieº - îi meritaþi;
dupã cum vã meritã ei. Eu mã retrag în
vîrful picioarelor, ca sã nu stîrnesc monºtrii
ce vã conduc, lumineazã, instruiesc de-a-n
curulea, fie-mi iertatã vorba rea.

Paul GOMA
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Pura Taman Ayun este un templu înconjurat de ºanþuri late cu semnificaþii ºi simboluri, care nouã
apã, aidoma ºanþurilor de apãrare ale cetãþilor medievale. Trecînd - profanilor descinºi dintr-o cu
prin porþile tradiþionale ºi ajuns în curtea exterioarã, te desprinzi totul altã lume - ne scapã, desigur.
într-adevãr de agitaþia motorizatã a strãzii, iar liniºtea încremenitã cu care acei meru uriaºi Doar tinere fete ºi femei încã
te privesc din curtea interioarã peste zidul scund transpune sufletul într-o stare de nemãritate au voie sã execute
serenitate ce îndeamnã mai mult la meditaþie decît la visare. Plimbîndu-te pe aleea cadratã aceastã coreografie a dansului
spre interior de zid iar în exterior de bazinele cu apã, în care nuferi albi se deschid spre numit Legong, ceea ce implicã,
cer  aceastã încremenire a plantelor în soarele dimineþii avînd ceva hieratic  te simþi desigur, o semnificaþie ritualicã ºi
parcã una cu infinit de multele creaturi ce escaladeazã, aidoma unor termite, impasibilitatea nu doar un spectacol de scenã,
de neclintit a timpului, urmîndu-ºi destinul dirijat de legi eterne ºi invariabile. Dar prin dans care deschide desfãºurarea
aceasta orice fãpturã nu e mai puþin însemnatã, ci prin participarea inexorabilã la întregul dramei. Feþele lor oarecum copilãfirii îºi dobîndeºte fiecare importanþa de excepþie, statutul ei indelebil înscriindu-se în reºti contrasteazã cu buzele cãrperpetuitatea fãrã de oprire a procesului universal. Piramidele suprapuse al unui meru noase de un roºu intens ºi cu
în unspreceze trepte înãlþate spre cer trimit mentale la ceva familiar, aceastã formã pare ochii mari ºi neliniºtiþi, cu unduirile
a-mi fi cunoscutã, dar pe moment nu pot sã spun cu ce anume le asociazã mintea mea. mlãdioase ale braþelor, cu ºerSã fie vorba de o formã simbolicã universalã care stîrneºte în orice suflet sugestii ºi puirea ritmatã a trupurilor ce
asociaþii similare? În tãcerea încremenitã a elementelor mi-e dat sã citesc parcã fãrã sã vreau coboarã ºi se ridicã alternativ de la pãmînt. Inocenþã ºi senzualitate, neliniºte ºi bucurie,
logodna pãmîntului cu universul, legãtura inextricabilã a omului cu nevãzutul, cu impalpabilul, tot ceea ce oferã spectacolul existenþei, care se naºte tocmai din înfruntarea forþelor
ca în acest dans mut al unui fluture exotic în vãzduhul saturat de lumina dimineþii.
binelui ºi rãului, întemeind lumea prin acþiunea lor simultanã. În stînga scenei se aflã
ªoseaua se strecoarã mai departe prin acelaºi peisaj dominat de verdele junglei, de grupaþi muzicanþii, îmbrãcaþi în cãmãºi verzi, brodate, cu tichia tradiþionalã udung pe cap,
plantaþiile de bananieri ºi de culturi de orez. Lãsãm în urmã Sangeh  unde la întoarcere bat concentraþi cu ciocãnelele în instrumentele de bronz, ca o unduire sonorã în care
vom vizita templul ºi pãdurea cu maimuþe ºi cîini zburãtori, deja descrise la început  curgerea lentã a clinchetelor metalice trece periodic spre o intensificare a ritmului întrºi ne continuãm drumul spre nord. ªoseaua urcã acum vizibil, pe alocuri în serpentine, un crescendo ce puncteazã tensiunea momentelor în care personajele dramei se înfruntã
printre coline terasate, privirea fiind sedusã de mirajul culturilor de orez în trepte ce dau într-o luptã încrîncenatã.
peisajului o notã aparte, inconfundabilã. Terasele îºi transmit una alteia elementul umed,
Iat-o ºi pe vrãjitoarea Rangda, principiul rãului, cu staturã înaltã, trupul miþos, mascã
apa provenind chiar de sus, din lacul Bratan, condusã printr-o reþea de canale ce înfiorãtoare ºi degete lungi, ce parcã urzesc þesãtura evenimentelor lumii. Apoi principiul
folosesc diferenþa de nivel a teraselor pînã jos, în cîmpie. Perspectiva e atît de fascinantã binelui, fabulosul Barong, un leu stilizat cu corp de dragon, în care se metamorfozeazã
pentru ochiul europeanului, încît oprim într-un cot de serpentinã pentru a admira în prinþul Sadeva, cel sortit sacrificiului ºi, deci, morþii. Cu ajutorul zeului Shiva prinþul ia
tãcere peisajul. Statui de piatrã ale unor idoli nãpãdiþi de licheni strãjuiesc parcarea. aceastã înfãþiºare himericã, fiind investit cu puterea de a o înfrunta pe Rangda, el îºi
Trepte spre cer numesc localnicii aceste culturi terasate, iar expresia vrea sã sugereze, cheamã în ajutor supuºii, un grup de tineri înarmaþi cu hamgere tradiþionale. Deºi aceste
desigur, elementul divin, dãdãtor de umezealã ºi, deci, de viaþã.
kris (sau keris) sunt pumnale avînd o putere magicã, spre a o rãpune pe Rangda,
Lacul Bratan e înconjurat de lanþuri muntoase ºi pãduri de pini, în apropierea malurilor vrãjitoarea reuºeºte sã-i punã pe agresori într-o stare de transã, iar aceºti îºi îndreaptã
smocuri de stuf ies din apã printre plante plutitoare. De pe þãrm, printr-o poartã despicatã, pumnalele împotriva lor înºile, strãpungîndu-ºi pieptul. Gamelanul acompaniazã neîncetat
apare vizitatorului încã de la intrarea în incinta complexului imaginea de ilustratã a actele dramei, fie zgomotos, crescînd tensiunea spectacolului, fie mai în surdinã. În acest
templului Ulu Danu, dedicat zeiþei Dewi Danu, ocrotitoarea apelor ºi izvoarelor. Suprafaþa moment intrã fabulosul Barong din nou pe scenã, anihilînd amãgirea simþurilor indusã
uºor întunecatã ºi înfioratã de valuri minuscule e întreruptã de douã insuliþe, pe una se de funesta vrãjitoare, ºi reinstaurînd dreapta percepere a realitãþii. Dar nici unul dintre
înalþã un meru în unsprezece trepte, pe cea micã unul în trei trepte. Aceste turnuri zvelte, protagoniºti, nici binele, nici rãul, nu iese învingãtor, cãci lumea nu poate exista decît
înãlþate spre cer, se aflã fiecare în centrul unei curþi pãtrate, înconjuratã de un zid, fiecare în virtutea înfruntãrii celor douã forþe. În scena finalã un preot îmbrãcat în straie albe
din cele patru laturi fiind prevãzut cu cîte o poartã tradiþionalã despicatã, simbolizînd stropeºte personajele cu apã sacrã. Dansul Barong-ului, de fapt o dramã scenicã inspiratã
muntele divin. Lãcaºul dateazã din secolul al XVIII-lea ºi împreunã cu lacul este considerat din Ramayana, e un moment obligatoriu, interesant ºi demn de urmãrit pentru orice
un loc sacru, însufleþit de forþe magice. Aceastã impresie este întãritã de norii joºi ce vizitator al insulei.
bîntuie de obicei peisajul, de altfel liniºtit, scãldat într-o luminã ce-ºi schimbã cu rapiditate
Pura Besakih este un complex de temple, cel mai mare ºi cel mai important pe Bali,
intensitatea. Cu toate cã zãrim þãrmul opus, lacul aflîndu-se într-o cãldare, nu putem
spune cu siguranþã ce distanþã ne desparte de el, se pare însã cã e vorba de 1-2 kilometri, numit ºi Templul Mamã. De pe înãlþimea unei coline dominatã de o poartã secþionatã,
iar nu doar de cîteva sute de metri. Piscurile din jur se pierd în pîcla norilor. O uºoarã aversã privirea coboarã printr-o a doua poartã despicatã, închipuind parcã aripile paralele,
de ploaie se abate asupra nostrã, dar trece tot atît de rapid ºi neaºteptat precum venise. înãlþate spre cer, ale unui grifon  balustradele treptelor largi se ºi terminã de o parte
Nu doar pe cele douã insuliþe, dar ºi pe þãrm se aflã construcþii ale complexului sacru, ºi de alta cu capetele sculptate ale fabuloasei fãpturi -, privirea ne lunecã aºadar peste
mai multe porþi tradiþionale, un meru în ºapte trepte, incinta interioarã fiind, ca peste tot, uriaºul compex de temple separate prin curþi interiore, colindînd pînã departe, peste
inaccesibilã. Ceea ce fascineazã pe vizitator este, desigur, imaginea acestor construcþii cîmpia verde, ce se logodeºte într-un uºor abur cu cerul, fãcînd orizontul incert, doar
tradiþionale pe fundalul lacului, dar mai ales atmosfera deosebitã a acestui loc, în care vag închipuit printr-o translaþie gradualã a nuanþelor, de la culorile nãscute din fermitatea
sufletul se simte parcã în elementul lui. La þãrm apa clipoceºte domol, peisajul aproape pãmîntului, trecînd treptat cãtre luminozitatea impalpabilã a cerului. Din acest punct
privise cîndva ºi Nehru prin porþile despicate peste acoperiºurile de
halucinant ne fixeazã privirea, absorbindu-o parcã în substanþa lui
ºindrilã ale pagodelor, peste siluetele zvelte ale mulþimii acelor meru ce
misterioasã. Rãmînem tãcuþi minute în ºir, cu noi înºine, urmãriþi poate
se-nalþã în pîlcuri din verdele crud, dominînd pînã departe peisajul, ºi
doar de gîndul la ne-nþelesele cãi ale destinului ce ne purtaserã pînã
rostise acea renumitã metaforã care de atunci devenise un sinonim
aici. Acestea sunt de fapt cele mai preþioase momente ale unei cãlãtorii,
(Note de cãlãtorie)
pentru Bali: Dimineaþã a lumii. ªtim cã în spatele nostru, ascuns în nori,
atunci cînd sufletul rãmîne doar cu sine însuºi, desprins de orice
se aflã muntele ºi vulcanul sfînt Agung, ultima lui erupþie distursese
imanenþã, cãci anumite imagini, priveliºtea oceanului, terasele de orez,
- III totul în jur, dar rîul de lavã se despicase aici în douã braþe, ocolind
piscul unui munte, pãdurea ºi templul, toate acestea nu mai sunt, întrtemplul care rãmase intact. Faptul a fost interpretat ca un semn al
o asemenea experienþã, entitãþi fizicale, ci doar prezenþe tangenþiale,
conferind parcã sufletului suportul regãsirii de sine într-o patrie mai intimã, un þinut al zeilor, care au vrut sã-i pedeprescã doar pe oameni, ocrotind totodat complexul sacru.
serenitãþii ºi armoniei, în care el, sufletul, se simte  fie ºi doar pentru cîteva clipe  cu Ansamblul e într-adevãr uriaº, ne aºezãm pe o treaptã sub poarta cea mai înalã ºi lãsãm
adevãrat acasã. Asemenea momente trebuie cã sunt veritabilul þel al cãlãtorului, cãutarea privirea sã colinde în tãcere imensitatea priveliºtii în care natura ºi spiritul par a se
vizînd de fapt locurile privilegiate ºi magice în care confruntarea cu sine însuºi, cu ceea întrepãtrunde, nãscînd forme greu de cuprins în cuvinte, forme în care sufletul este
ce este etern în fiinþa noastrã, devine posibilã. E greu de imaginat ca într-un grup de înclinat  aici încã o datã  de a se rãgãsi pe sine însuºi. Construcþiile din lemn ºi þiglã
turiºti, supus stricteþii programului ºi audiind explicaþiile ghidului sã se poatã ajunge la ivite din verdele grãdinilor presãrate cu pîlcuri de palmieri, nu au, desigur, înãlþimea
catedralelor occidentale, doar amploarea întinderii lor pe mai multe hectare poate constitui
asemenea experienþe interioare.
Iatã-ne reveniþi în rutina turisticã la apropierea unui grup de nemþi. Cãci s-au oprit un criteriu pertinen de comparaþie. În schimb natura, total izgonitã din burgul european,
în apropierea ºi, vrînd-nevrînd, nu putem face abstracþie de explicaþiile ghidului, un tînãr este nelipsitã din aceste complexe sacre, forma riguroasã nãscutã din gîndire armonizeazã
balinez, vorbind destul de cursiv germana. Explicaþiile sunã impersonal, ca dintr-o broºurã perfect cu filigranul palmierilor, cu verdele cîmpiei, cu apa, cu stînca, cu oceanul. Chiar
documentatã ºi garnisitã de date istorice. Cu toate acestea, cineva din grup intervine ºi cîmpurile de orez, cu firavele tulpini ivite din apa ce reflectã cerul, vuietul cascadei,
mereu cu precizãri, completãri, contrazicînd uneori de a dreptul afirmaþiile ghidului. E sau al mãrii izbindu-se de falezã nu resping prezenþa unui meru, a unei porþi secþionate,
aproape simptomatic pentru civilizaþia noastrã faptul cã în astfel de grupuri turistice se a unei pagode sau statui, ci sunt elementele a cãror existenþã ºi noimã pare întãritã ºi
gãseºte mai întotdeauna cineva care ºtie totul mai bine decît ghidul local. Dupã ce a citit ocrotitã, integratã în ordinea cosmicã tocmai prin vãcinãtatea acestor construcþii izvorîte
ºi s-a informat zile ºi nopþi în ºir, vine sã sclipeascã între conaþionalii sãi, corectînd din rigoarea spiritului. În universul insular natura ºi spiritul nu sunt elemente antinomice
mereu date, nume, sau evenimente, total orb la magia locului în care tocmai se aflã. Pînã sau complementare, ci se logodesc pe deplin în procesualitatea fãrã de sfîrºit a existenþei.
anul viitor va uita cu siguranþã marea parte a datelor digerate, înarmîndu-se cu altele noi
Din nou se topeºte timpul în aceastã colindare nesãþioasã a privirii prin care se
privitoare la Anatolia, Angkor Wat sau Yukatan, locuri în care agenþiile turistice din patrie procurã sufletului un soi de alinare, o apã cristalinã menitã parcã sã astîmpere pe
îi vor organiza anualul concediu pauºal, în hotele de patru sau cinci stele, cu piscinã ºi bar moment setea dorurilor ºi aspiraþiilor lui inexprimabile în cuvinte, fãrã sã observãm
luxurios, cu zile de vacanþã strict împãrþite dupã program. Pentru acest gen de ºtie tot existã trecerea minutelor. Dar trezirea din reverie e ineluctabilã. Întotdeauna cînd ne gãsim
în germanã o expresie foarte nimeritã, Klugscheisser, pe care mã abþin sã o traduc.
un loc mai ferit, spre a contempla în liniºte, e sigur cã mai devreme sau mai tîrziu apar
Liniºtea revine în sfîrºit, cãci rãmînem din nou singuri ºi, privind la silueta reflectatã în acel perimetru ºi alþii, ucigînd tãcerea, care ea singurã ºi-ar gãsi aici justificarea. De
în apã a acelui meru în unsprezece trepte, am impresia cã identific elementul cu care data aceasta sunt mai mulþi turiºti, în special japonezi ºi australieni, ce urcã, conversînd,
inconºtient asociasem mental aceastã formã. Ca ºi Coloana fãrã sfîrºit a lui Brâncuºi, scãrile colinei. Scurte þîºniri onomatopeice de uimire sau admiraþie însoþesc clinchetele
piramidele suprapuse reprezintã legãtura dintre cer ºi pãmînt dea lungul generaþiilor. aparatelor fotografice ºi a camerelor video. Lîngã noi se aºeazã pe trepte o tînãrã
Doar cã aceste componente ale unui meru sunt largi la bazã, îngustîndu-se tot mai mult nemþoaicã, însoþitã de un bãiat balinez, ghid de ocazie, aºa cum se întîlnesc la tot pasul
în înãlþime, terminîndu-se printr-un vîrf piramidal, care parcã sublimeazã întreaga greutate în punctele de atracþie turisticã. Conversaþia e cînd în englezã, cînd în germanã, cãci
a materiei într-un eteric dincolo, pe cînd coloana brâncuºianã, compusã din module tînãrul o rupe destul de bine pe nemþeºte. Nu-i aºa cã ºomajul e foarte ridicat pe
egale unele cu altele, redã succesiunea regulatã ºi infinitã a generaþiilor, ultimul modul Bali? întreabã tînãra femeie, la care bãiatul ezitã cîteva clipe, rãspunzînd în cele din
din vîrf, retezat chiar prin mijloc, nefiind deci încheiat, sugereazã deschiderea ºi urmã cu un zîmbet afirmativ. Intuiesc motivul ezitãrii ºi mai ales de ce nu-i dã femeii
continuitatea. Da, cred cã aceastã asociaþie mentalã inconºtientã îmi indusese la templul nici o explicaþie, cãci e vorba de douã mentalitãþi ireductibile ºi de încercarea de a
Taman Ayun acel vag sentiment de déjà vue, iar acum remarc nu doar asemãnãrile, dar transplanta o schemã de gîndire unei culturi cu totul strãine. Nu ºtiu dacã în balinezã
ºi diferenþele celor douã forme simbolice.
existã un cuvînd pentru ºomaj, tind sã cred cã nu, cãci structura socialã aici e total
Nici nu am obserbat cum a trecut timpul, cu toate cã începusem sã resimþim disconfortul diferitã de cea a societãþilor industriale. Într-o societate tradiþionalã arhaicã, fiecare îºi
provocat de aerul rãcoros, cãci aici nu sunt decît vreo 16-17º C, iar noi, obiþnuiþi deja are rostul lui pe lume, în preajma casei ºi a spiritelor ocrotitoare, cãrora trebuie sã le
cu temperaturile de la ºes, am omis sã ne îmbrãcãm ceva mai gros. E timpul sã facem aducã ofrandele ritualice, locul fiecãruia e clar stabilit, pe lîngã casa, grãdina, pãmîntul
cale întoarsã, cãci vrem sã întîmpinãm apusul soarelui pe plajã, iar în drum ne mai abatem familiei ºi al clanului. E adevãrat cã mulþi lucreazã în domeniul turismului, dar aceastã
pe la templul maimuþelor de la Sangeh, deja descris.
sursã de cîºtig nu poate fi niciodatã mai importantã decît legãtura cu familia, clanul,
casta, cu zeii, relaþiile cu idolii, cu pãmîntul, cu marea ºi cu cerul insulei. Cine încearcã
Braþele se mlãdie graþios ºi ritmic, sincronizîndu-se cu miºcãrile capului, ale mîinilor sã aplice aici concepte economice ºi sociale proprii culturilor de tip iluminist, acela nu
cu degetele rãsfirate, adunate laolaltã ºi din nou rãsfirate, apoi rãsucite împreunã cu a înþeles nimic din cultura aceastei insule, oricîte obiective ar fi vizitat. Înþeleg ºi jena
întreaga mînã într-o imponderabilã miºcare de torsiune, aidoma unei aripi lansate în cele tînãrului care se abþine sã explice acest lucru, întrucît ar fi un efort prea mare ºi, foarte
mai nãstruºnice acrobaþii ale unui zbor himeric. Tinerele dansatoare poartã pe cap cîte probabil, inutil, iar turiºtii trebuie sã se simtã bine aici, ºi sã se întoarcã acasã cu
o diademã înaltã de pînzã galbenã cu o patã roºie deasupra frunþii, bogat ornamentatã, sentimentul tacit al omului superior ce tocmai a vizitat o civilizaþie arhaicã ºi primitivã,
aidoma costumelor brodate în care dominã auriul, verdele ºi roºul. Nu numai capul li se cu alte cuvinte înapoiatã. Ne ridicãm aºadar, coborînd treptele ºi pierzîndu-ne în
miºcã sacadat în ritmul gamelanului, dar ºi ochii urmeazã direcþii imprevizibile, ochii aceia labirintul compexului, în timp ce cocoºii mai cîntã prin curþile ºi grãdinile limitrofe, iar
mari ºi negri privesc brusc cînd într-o parte, cînd într-alta, speriaþi parcã, ºi o neliniºte în unul dintre temple se aude sunetul înfundat de kulkul, toba tradiþionalã anunþînd
se-nsinueazã pe scena cadratã de vegetaþia grãdinii, cu poarta tradiþionalã despicatã în iniþierea unei ceremonii.
Dorin TILINCA
fundal, prin care apar din culise personajele dramei. Fiecare gest, fiecare miºcare a
trupului, a mîinii, a ochilor în ritmul muzicii, fiecare poziþie a degetelor e plinã de (continuare în numãrul viitor)

Meridiane
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Cãrþi ºi scriitori strãini
Criza lumii moderne
Lucrarea noastrã e conceputã
tocmai ca un punct de plecare
potrivit pentru reflecþie ºi meditaþie,
ca sprijin suficient pentru înãlþarea
dincolo de multitudinea sterilã a
opiniilor individuale. (René Guénon)

Într-adevãr, ne aflãm într-o profundã crizã,
manifestatã pe multiple planuri, în pofida unei
dezvoltãri tehnice fãrã precedent, sau, poate,
tocmai de aceea (ce pune existenþa umanã în
pericol, omenirea întreagã aflîndu-se, fãrã doar
ºi poate, în pragul unui incalculabil cataclism.
În acest sens, Guénon îl citeazã pe Joseph de
Maistre în finalul volumului Regele Lumii, Ed.
Rosmarin, 1994, p. 98: Trebuie sã fim pregãtiþi
pentru un eveniment imens în ordinea divinã,
spre care ne îndreptãm cu o vitezã acceleratã
ce uimeºte, probabil, pe toþi observatorii.
Oracole de temut anunþã cã a sosit vremea),
crizã asupra cãreia René Guénon ºi alþi autori
occidentali, partizani ai tradiþiei, au încercat
sã tragã un semnal de alarmã, fãrã ecoul
scontat. René Guénon (1886  1951) este,
aºadar, un adept al tradiþiei de sorginte
orientalã (hindusã, în special), pe care a
studiat-o ºi a expus-o în diferite cãrþi, unele
dintre ele fiind traduse ºi în limba românã.
Negãsind înþelegere în Europa, se stabileºte în
Egipt ºi trece la mahomedanism. Dacã am face
o retrospectivã a activitãþii acestui ezoterist
francez (un adevãrat maestru spiritual al
secolului XX), ce a intrat în incidenþa de gîndire
a lui Mircea Eliade, vom constata cã Guénon
fusese prizat în societatea româneascã încã
din perioada interbelicã sau în primii ani
postbelici, cînd librãria francezã funcþiona, încã
bine, în România, gînditorul francez fãcînduºi din românii Vasile Lovinescu, Mihail
Avramescu ºi Mihai Vâlsan discipoli fideli.
Aflat, aºadar, într-un con de umbrã, timp de
cîteva decenii, Guénon revine în forþã pe piaþa
cãrþii ºi a ideilor postdecembriste româneºti,
cînd i se publicã mai multe lucrãri la Editura
Humanitas: Criza lumii moderne, Domnia
cantitãþii ºi semnele vremurilor, Simboluri ale
ºtiinþei sacre, Regele lumii (la Editura Rosmarin)
ºi Omul ºi devenirea dupã Vêdînta (Editura
Antet). Avînd în vedere bogata listã de lucrãri
expusã în mai toate notele ce însoþesc traducerile
sale, ne întrebãm de ce editurile în chestiune nu
ne propun spre lecturã ºi alte titluri, care,
evident, ar fi asimilate integral? În fine, nu e
superfluu sã amintim cã una dintre cãrþile sale
de referinþã (Le Symbolisme de la Croix, 1931)
a generat, în cadrul Colegiului Noua Europã,
o dezbatere aprinsã la care au participat cîþiva
adepþi ai lui Guénon: Anca Manolescu, Andrei
Pleºu, Horia-Roman Patapievici, Gabriel
Liiceanu, totul concretizîndu-se într-un volum
Sensuri metafizice ale crucii (Humanitas, 2007),
deºi în opinia lui Hermann Keyserling, cîteva
dintre cãrþile lui Guénon, inclusiv Le Symbolisme
de la Croix, sînt pur ºi simplu proaste (v.
Hermann Keyserling, memorialist ºi recenzent,
Simbolismul hazardului René Guénon, prezentare ºi traducere de Mihnea Moroianu, în
România Literarã 51  52 | 1997, p. 43).
Cu aceste gînduri am început lectura acestui
op*, reeditat de curînd la Editura Humanitas.
Structurat în opt capitole urmate de cîteva
concluzii, precedat de o prefaþã lãmuritoare
asupra activitãþii ºi gîndirii lui Guénon, datoratã
lui Florin Mihãescu ºi Ancãi Manolescu, lectura
acestui eseu se petrece aproape instantaneu,
trezindu-ne, evident, unele semne de întrebare
asupra epocii noastre atît de bulversatã, încît
semnalul lui René Guénon, deºi dateazã din
1931, este întru totul binevenit. Mãcar dacã
acest eseu ar fi parcurs ºi discutat în sferele
mai largi ale puterii politice, militare, economice,
financiare, de pretutindeni.
Acordînd mare importanþã celei de a patra
vîrste a ciclurilor cosmice indiene, Kali-Yuga
(respinse de Papus, bunãoarã, în Kabbala.
ªtiinþa secretã, Ed. Herald, 2005, p. 255), aflatã
la mare preþ de studiu la Mircea Eliade (v.
Sacrul ºi profanul ºi Imagini ºi simboluri), ºi
la H. Zimmer (v. Introducere în civilizaþia ºi
arta indianã, Meridiane, 1983, p. 83), care
citeazã din Vishnu Purîna: Cînd societatea
atinge un stadiu în care proprietatea conferã
rang, cînd bogãþia devine singurul izvor de
virtute, pasiunea singura chezãºie de unire între
soþ ºi soþie, cînd minciuna e izvorul succesului
în viaþã, sexualitatea singurul mijloc de
desfãtare, ºi cînd gãtelile exterioare sînt
confundate cu religia lãuntricã...  atunci
sîntem în Kali-Yuga. Zimmer ºi Michel Angot
(v. India clasicã, Ed. Bic ALL 2002, p. 106),
considerã cã aceastã epocã întunecatã, KaliYuga, a început în anul 3102 î.Hr., în timp ce,
Guénon crede cã Kali-Yuga a început cu mai
bine de ºase mii de ani în urmã, într-o epocã
mult anterioarã tuturor celor cunoscute de
istoria «clasicã» (p. 29). Epoca Kali-Yuga în
concepþia lui Guénon coincide, aºadar, cu
ocultarea Agartthei, în Europa comunicarea cu
Agarttha întrerupîndu-se în secolul al XIV-lea.
* René Guénon Criza lumii moderne, traducere
de Anca Manolescu. Prefaþã de Florin Mihãescu
ºi Anca Manolescu, Ed. Humanitas, 2008

Tot de atunci dateazã dupã René Guénon
ruptura de tradiþie, aºa cã, între ruptura de
tradiþie ºi retragerea în Agarttha se pare cã
existã o legãturã subtilã. Catolicismul rãmîne
dupã Guénon o continuare a tradiþiei, în schimb,
Protestantismul (fãrã a-l cita pe Max Weber)
manifestîndu-se ca o revoltã faþã de spiritul
tradiþional în religie. Dacã cele patru vîrste ale
ciclului indian corespund vîrstelor hesiodice,
rapsodul elen mai distinge o vîrstã a eroilor (a
semizeilor), aºezatã în Munci ºi zile între vîrsta
de aramã ºi cea de fier. Se mai poate face
observaþia cã, dacã în mitologia greacã vîrsta de
aur era situatã la începutul lumii, la vechii evrei
existã credinþa cã aceastã vîrstã de aur va surveni
la sfîrºitul umanitãþii.
În ceea ce priveºte robia evreilor în Babilon
(p. 35), dupã René Guénon a durat 70 de ani.
Regatul din Nord (Israel) cade pradã în anul
722 î.Hr. Asiriei, iar Regatul din Sud (Iuda) a
cunoscut douã agresiuni ale Babilonului: în 598
| 97 (sub Ioachim), fãrã deportarea populaþiei
de rînd, ci numai nobilimea, clerul, meºteºugarii.
A doua invazie babilonianã asupra regatului lui
Iuda s-a petrecut în 587/86, cînd Templul lui
Solomon este incendiat, distrus, jefuit, Ierusalimul
este devastat, iar întreaga populaþie este
dusã în robie. Mulþi
evrei abandoneazã credinþa în Iahwe, revin
la zeii canaaniþi sau
adoptã zeii babilonieni. Spre deosebire
de exilul asirian (cînd
cele zece triburi au
dispãrut din istorie),
exilul babilonian este
acceptabil: evreii se
adunã în sinagogi,
deprind pasiunea cãrþii în bibliotecile babiloniene, se elaboreazã
Talmudul Babilonian, iar în 538, Cyrus cel Mare
dã un edict (Cilindrul lui Cyrus), care le permite
evreilor revenirea la Ierusalim (v. Hans Küng,
Iudaismul, Ed. Hasefer 2005).
Analizînd opoziþia Orient - Occident (Europa apuseanã plus America), cu predilecþie
pentru acþiune, René Guénon constatã cã
Orientul (chinez, hindus, islamic), mai contemplativ, ºi-a menþinut vechile tradiþii, în timp
ce, în Occident acestea au dispãrut, civilizaþia
Occidentalã modernã  ....Occidentul e cel care
ameninþã sã cotropeascã ºi sã tîrascã lumea în
vîrtejul activitãþii sale dezordonate, p. 60 -,
riscã, astfel, sã imprime întregii lumi o
dezvoltare haoticã, iar adevãratul Orient nu
are nici cea mai micã intenþie de a ataca sau
domina pe nimeni, nu cere decît liniºte ºi
independenþã, ceea ce, trebuie s-o recunoaºtem,
este legitim (p. 60). Toate acestea sînt,
întrucîtva, valabile pentru epoca cînd a scris
Guénon, deºi ezoteristul francez cunoºtea din
istorie cã arabii au încercat sã pãtrundã în Europa
prin Spania (dupã cucerirea acesteia între 711
- 718), cînd sînt opriþi la Poitiers (732) de
Carol Martel. În fine, în 778, o nouã confruntare
la Roncevaux, iar în 717, arabii forþarã Constantinopolul, salvat, inextremis, de Leon III datoritã
focului grecesc.
În sfîrºit, dupã apariþia volumului Ciocnirea
civilizaþiilor de Samuel P. Huntington ºi
evenimentele din 11 septembrie 2001 se pare
cã relaþia Occident-Orient trebuie socotitã dupã
alte criterii. Guénon, stingîndu-se în 1951, n-a
mai apucat agresiunile statelor islamice asupra
Israelului, sau statele islamice, Iranul ºi Irakul,
s-au dovedit adesea ameninþãtoare la adresa
þãrilor coreligionare. Discutarea unor concepte
de egalitarism, verbalism, manipulare a
maselor (observatã, bunãoarã, de G. Bruno),
primatul cantitãþii, în dauna calitãþii, ce
formeazã subiectul unei cãrþi distincte, în
timpurile moderne, invenþiile necontrolate,
admiraþie pentru forþa fizicã, toate sînt
simptomele unei lumi decãzute aflate în pragul
sfîrºitului iminent. Sporirea artificialã a nevoilor
umane duce implicit la nefericirea individului,
mãritã, evident, de starea de invidie ºi urã contra
celor bogaþi.
Ce ar mai fi de adãugat? Doar cã, în
Concluzii, René Guénon afirmã cã ar exista
unele indicii ale refacerii unei elite occidentale.
*

Recrudescenþa Graalului
Aºadar, pentru ce ar trebui
republicat acest text al lui Evola? Cu
siguranþã fiindcã, în cadrul revivalului medieval, acest text nu putea
lipsi însã mai cu seamã pentru cã, în
lumina consideraþiilor desfãºurate, el
ne apare ca fiind cu totul actual
(Chiara Nejrotti)

Indiscutabil, dupã publicarea masivã a lui
René Guénon, se observã o recrudescenþã
beneficã a operei lui Julius Evola în România.
Evola, ca ºi Guénon, este un alt mare proteguitor
al tradiþiei. Cu Misterul Graalului* ne aflãm în
faþa celui de al cincilea volum al sãu dupã
Tradiþia hermeticã, Metafizica sexului, Revoltã
împotriva lumii moderne, Oamenii ºi ruinele.
Orientãri, opere de mare impact ºi erudiþie
rãmase, în bunã parte, fãrã ecou. Se ºtie cã, în

cariera sa, Evola (1898 - 1974) a vizitat
România, l-a cunoscut pe Cãpitan, asistînd, se
pare, la o demonstraþie a Legiunii, apoi, cu
Mircea Eliade s-a aflat, un timp, într-o
corespondenþã întreruptã din cauza savantului
român, cînd acesta a constatat cã Evola îl
denigreazã în mediile ºtiinþifice. Cercetãtor al
unor domenii ce astãzi frizeazã insolitul, bazat
pe o bibliografie uriaºã, iar în paginile ºi
subsolurile cãrþii sînt invocaþi alþi autori (se dau
excerpte, se comenteazã, se resping ipoteze, se
trag concluzii), care au trãit în diverse secole.
Aºadar, în cartea în chestiune, Evola cautã sã
refacã punþile întrerupte, în epoca modernã, cu
vechea tradiþie anterioarã creºtinismului: În
aceastã privinþã, cartea de faþã se leagã de
numeroase altele pe care le-am scris cu intenþia
de a acuza deformãrile pe care simbolurile ºi
doctrinele tradiþionale le-au suferit din partea
unor autori ºi a unor curente din vremurile
moderne (p. 254).
Scrisã, prin urmare, din dorinþa de a deturna
interpretarea romanticã a temei Graalului în
Parsifal de Wagner (ca mister creºtin), dupã
cum mãrturiseºte însuºi Evola, gînditorul italian
întreprinde un adevãrat tur de forþã, oferind
altã cheie de lecturã, în care vechile tradiþii
celtice ºi nordice joacã un rol esenþial. Eseul
Misterul Graalului este segmentat în cîteva pãrþi
ºi 29 de capitole, beneficiind de un studiu
introductiv datorat medievistului italian Franco
Cardini (autor, între altele, al volumului Europa
ºi Islamul. Istoria unei neînþelegeri, Polirom,
2002, tom tradus, evident, de Dragoº Cojocaru),
ºi o Anexã  postfaþã ºi bibliografie ce aparþin
Chiarei Nejrotti.
De la bun început, trebuie sã precizãm cã
Graalul este un mit ce fascineazã imaginaþia
cãrturarilor, din Antichitate pînã în vremurile
moderne (în Evul Mediu închinîndu-i-se o
confrerie a cavalerilor Mesei Rotunde ce a dat
naºtere unei literaturi pe mãsurã: exemplificarea
literarã a Graalului apare în secolele al XII-lea
 al XIII-lea la Chrétien de Troyes, Robert de
Boron ºi Wolfram von Eschenbach. Patru dintre
aceste romane cavalereºti ale ciclului Regelui
Arthur  Sir Gawain ºi Cavalerul Verde,
Cavalerul cu Leul, Lancelot ºi Merlin -, sînt
analizate ºi comentate de H. Zimmer în Regele
ºi cadavrul. Povestiri despre biruinþa sufletului
asupra rãului, Humanitas, 1994, 2007, iar
Mircea Eliade ne furnizeazã Un amãnunt din
Parsifal în volumul Insula lui Euthanasius, 1943.
Multe alte probleme din volumul lui Evola pot
fi întîlnite ºi la Eliade), cînd încã se mai þin
simpozioane internaþionale consacrate Graalului.
Conceput iniþial ca o anexã la Rivolta contro il
mondo moderno (1934), eseul despre Graal
este dezvoltat ulterior într-o carte de sine
stãtãtoare, ajungînd astãzi la ediþia a cincea în
limba italianã (1996), dupã care s-a efectuat
traducerea de faþã. Evident, cititorii familiarizaþi
cu literatura sapienþial-esotericã cunosc o primã
exegezã în limba românã a Graalului în volumele
lui R. Guénon Regele lumii ºi Simboluri ale
ºtiinþei sacre, autorul francez fiind deseori citat
ºi discutat de Evola, deºi în prezentul volum
(p. 250, nota 1), se pare cã Evola se disociazã
(distanþeazã) totalmente de gîndirea lui Guénon
cu privire la masonerie.
Într-o succintã prefaþã, Evola examineazã
tradiþia despre Graal, distingînd douã direcþii de
studiu, ambele eronate  ªi unuia ºi celuilalt
dintre aceste douã moduri de abordare esenþa
Graalului le scapã cu totul. Graalul nu are dea face nici cu divagaþiile mistice ale unora, nici
cu anatomia eruditã a celorlalþi. Graalul are
un conþinut viu, un «mister» care, pînã astãzi,
poate fi considerat în largã mãsurã necunoscut.
El þine de o tradiþie metafizicã,
în sensul cel mai riguros al
termenului, p. 33 -, propunînduºi, astfel, sã descifreze ceea ce
se ascunde îndãrãtul simbolurilor
ºi miturilor primordiale ºi, mai
apoi, din acela al unei metafizici
a istoriei, acest mister poate fi
surprins potrivit semnificaþiei sale
adevãrate ºi profunde (p. 33).
Pentru aceasta trece printr-o
primã parte Premise, în care,
printre altele, discutã despre
existenþa centrului misterios, a
unor cãutãri spirituale, ai cãror
eroi sînt Parsifal, Gawain, Galahad,
Ogier, Lancelot, Peredur etc.,
cavaleri în numãr de 12, cavalerii
Regelui Arthur ºi ai Mesei Rotunde (conceputã de Arthur la
sfatul lui Merlin), ºi ai Graalului, prilej pentru
Evola de a insista asupra simbolisticii numãrului
12 (numãr solar). Regele Arthur fusese pe
cale sã realizeze legendarul imperiu mondial
(Cakravati, în mitologia hindusã), sã fie încoronat
la Roma, dar planul este dejugat de nepotul sãu
Mordred. Urmeazã un rãzboi devastator,
Mordred ºi mulþi cavaleri ai Mesei Rotunde
cad în luptã, Arthur este rãnit, iar regatul este
lovit de sterilitate. Dupã Solas Bancompagni
(v. Lumea simbolurilor, Humanitas, 2003,
apãrut 2004, pp. 133 - 135), numãrul 12
împreunã cu 3 ºi cu 7 exercitã o influenþã
hotãrîtoare asupra întîmplãrilor omeneºti ºi
* Julius Evola Misterul Graalului. Studiu
introductiv de Franco Cardini. Anexã ºi bibliografie de Chiara Nejrotti. Traducere din italianã
de Dragoº Cojocaru, Ed. Humanitas, 2008

cosmice, 12, fiind totodatã, numãr de graþie,
al perfecþiunii, al mãsurii ºi al guvernãrii,
Bancompagni oferind ºi alte simboluri legate de
cifra 12 care se deosebeºte de 7, pentru cã este
un numãr de acþiune ºi nu un principiu static.
În ceea ce-l priveºte pe Sir Thomas Malory
Masa Rotundã ar fi de fapt construitã dupã
asemãnarea lumii, în ea aflîndu-ºi adãpost
întregul univers, pãmîntesc ºi ceresc (p. 68),
cu observaþia cã ºi templul sacru Borobudur a
fost conceput tot ca o imagine terestrã a
întregului univers. Revenind la Graal, acesta
este adus conform tradiþiei de Iosif din Arimateea
ºi ucenicul Nicodim în Anglia (Avalonul sau
Insula Albã): Iosif e reprezentat ca un «nobil
cavaler» pãgîn ajuns în Palestina, care, pentru
serviciile de rãzboinic îndeplinite vreme de ºapte
ani pentru Pilat din Pont, obþine de la acesta
corpul neînsufleþit al lui Isus, al cãrui sînge
scurs din coastã îl adunã într-o cupã care,
dupã unele texte, e chiar Graalul (p. 99).
Graalul fusese folosit de Isus la Cina cea de
Tainã. Deci, Graalul este o cupã, un potir (vas,
tavã), o carte, o piatrã cereascã, un obiect
imaterial care poate avea anumite virtuþi, între
care anihilarea dorinþei materiale ºi vindecarea
rãnilor sînt capitale. Robert de Boron a oferit
ºi o explicaþie etimologicã: Se numeºte Graal
pentru cã place vitejilor  agree as prodes
homes (p. 107). Dacã admitem ipoteza originii
Graalului ca un smarald cãzut din fruntea lui
Lucifer în momentul prãbuºirii, ºi cioplit de
îngeri, survine întrebarea cum de a acceptat
Mîntuitorul o cupã (un potir), numit Graal
dintr-o piatrã maleficã? Iar, la pagina 114 Evola
scrie cã, Graalul a fost dat lui Adam în
paradisul terestru, pînã cînd Adam însuºi a
cãzut ºi a fost alungat din acel loc, cu
observaþia cã, în Facerea 3, 23, 24, Adam este
scos de Dumnezeu din raiul cel din Eden... ºi
a pus heruvimi ºi sabie de flacãrã vîlvîitoare,
sã pãzeascã drumul cãtre pomul vieþii. În
fine, în volumul Eliadiana (Polirom, 1997),
îngrijit de Cristian Bãdiliþã, acesta aminteºte de
ermitul egiptean Macarie, supranumit cel
Mare sau Egipteanul, care ar fi descoperit
Paradisul terestru pierdut apoi. Tot astfel,
indienii guarani din America de Sud cãutau
Þara-unde-Rãul-nu existã, adicã Paradisul (v.
Mircea Eliade, Nostalgia originilor, Humanitas,
1994). De la îngeri, Graalul este preluat de o
stirpe de cavaleri desemnaþi de la cer. Piatra
lucifericã, spune Evola, aminteºte de al treilea
ochi al lui Shiva (ûrnâ). În sfîrºit, cavalerii au
de înfruntat diferite probe de bãrbãþie ºi de
spiritualitate: astfel, Gawain trece peste calea
îngustã (estroite Voie), care în Diu Crône e
fãcutã din oþel ºi latã doar cît o palmã, peste
un torent adînc ºi întunecat, singura cale de
acces cãtre «castelul rotitor» (p. 123). Mircea
Eliade în Sacrul ºi profanul (ediþia din 1992),
partea a IV-a Existenþa umanã ºi viaþa
sanctificatã în capitolul Trecerea prin Uºa
strîmtã, discutã traversarea Podului Cinvat, de
rãposaþi, pentru nelegiuiþi podul devine îngust
ca lama unui brici, sub pod aflîndu-se
Infernul. Viziunea Sfîntului Pavel ne aratã un
pod îngust ca un fir de pãr, apoi un pod
ascuns sub apã, un pod - sabie pe care
Lancelot trebuie sã-l strãbatã desculþ, iar în
Kîtha Upanishad III, 14 este scris: Anevoios
de trecut este lama subþire a briciului, spun
poeþii, pentru a exprima dificultatea drumului
ce duce la cunoaºterea supremã. Gãsirea
sediului Graalului este rezervatã numai celor
iniþiaþi ºi botezaþi. În Tratatul de istorie a
religiilor, Humanitas, 1995, cap. V Apele ºi
simbolismul acvatic, p. 156, Mircea Eliade scrie
cã apele sînt matricea tuturor posibilitãþilor
de existenþã, iar un text indian
spune: Apã, tu eºti izvorul
lucrurilor ºi tuturor fiinþelor. A
se vedea ºi Gaston Bachelard (v.
Apa ºi visele. Eseu despre imaginaþia materiei, Univers, 1997,
p. 160): Trebuie deci ca dintrun punct de vedere apa sã fie un
lapte, sã fie dulce ca laptele. Apa
dulce va fi totdeauna în imaginaþia oamenilor o apã privilegiatã.
Lipsa spaþiului ne-a determinat
sã nu mai amintim de Centrul
Lumii (Þara Sfîntã, Muntele
Meru), Graalul ºi relaþia cu
templierii ºi rozicrucienii, de
regatul preotului Ioan etc. Ce este
meritoriu pentru Evola, e faptul
cã, în pofida unei documentãri
exhaustive, gînditorul italian nu
se lasã copleºit de erudiþie, oferind o lucrare
atractivã la lecturã, care se parcurge cu luare 
aminte ºi folos. Semnalãm, in extremis, cã la
pagina 274, nota 1 interviul cu Pupi Avati nu
poate fi din anul 1934. În final, nu este de
prisos sã menþionãm cã traducerea fluentã a
universitarului ieºean Dragoº Cojocaru (care ia transpus în limba românã, bunãoarã, ºi pe
Eugenio Garin, Paolo Rossi ºi Umberto Eco,
pentru a-i numi numai pe aceºtia) faciliteazã
lectura unui text dificil cu multe învãþãminte ºi
trimiteri bibliografice.

Ionel SAVITESCU
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situaþie precum cea a lui
Grigore Gafencu, nu este
chiar dificil de înþeles, deºi rezistenþa româneascã, simplu concept, s-a orientat mai apoi prin
iniþiativele Generalului Nicolae
Rãdescu, în concordanþã cu punctul de vedere european al acestuia, ce nu era cu mult deosebit
de cel susþinut de Gafencu. La un
an de la dispariþia fizicã a lui
Rãdescu, într-o epistolã din 22
iunie 1954, trimisã la Paris cãtre
Leontin Jean Constantinescu unul dintre colaboratorii memoriului emis pe baza Proiectului
de Tratat de Pace cu România
(alãturi de Brutus Coste, V. V.
Tilea, Vintilã Brãtianu, Ion Haralamb, Titu Rãdulescu-Pogoneanu
ºi Emil Ciurea) - Grigore Gafencu
nu reuºea astfel sã-ºi reþinã o
amarã constatare asupra împrejurãrilor politice în care trupe ale
armatei roºii continuau sã staþioneze pe teritoriul României: la 4
august vin ºi eu la Vichy ca sã þin
o conferinþã. Dar nu ºtiu, zãu, ce
aº mai putea spune în aceste zile
de «triumf» ale «coexistenþei».
Moartea s-a nãpustit în rîndurile
noastre. Const. Antoniade a murit
la Madrid; George Enescu, pe
jumãtate pierdut, zace între viaþã
ºi moarte. Poate e mai bine de ei.

Revelaþia documentului
O remarcã
importantã vine din constatarea cã poporul
român nu a cunoscut integral
cerinþele Tratatului de pace,
fiindcã atunci cînd ar fi avut posibilitatea sã priceapã gravitatea
hotãrîrilor stipulate cu mult peste
cele prevãzute în Convenþia de
armistiþiu ºi, totodatã, sã singularizeze modul în care Molotov a
fost acceptat sã interpreteze, în
sprijinul sovietelor, sancþiunile
teritoriale, militare, politice ºi
economice împotriva României.
Condiþia de satelit a fost astfel
decisã în Tratat prin imprecizia
textelor, prelungirea nedefinitã
a situaþiilor anormale, absenþa
regulilor de drept, toate demonstrate pe larg în comentariile
înscrise în memoriul exilaþilor
români, dar nesesizate atunci de
semnatarii oficiali ai Tratatului din
partea þãrii noastre.
La dimensiunile realitãþii politice europene, Gafencu analizeazã
cu rigoare distrugerea ordinii
continentale prin acþiunile hitleriene ºi prin comensãrile acordate
sovietelor, transformînd o tragedie
mondialã într-o întreprindere de
clan ideologic comunizant, inconºtient susþinut spre suprimarea
dezideratelor naþionale. Faptul cã
articolul 36 nu a fost adoptat
definitiv  aratã Gafencu  nu a
încurajat recursul posibil al nemulþumirilor în faþa inechitãþilor aplicate
prin Tratat la Curtea Internaþionalã
de Justiþie, ceea ce ar fi putut
contribui nu numai la aplanarea
litigiilor, ci ºi  de asemenea  la
instaurarea unui spirit de justiþie
în ameliorarea stipulãrilor consfinþite prin tratate.
Concluzia întregului demers de
esenþã diplomaticã, dar ºi expresia
primordialã a asumãrii sensului
politic al rezistenþei prin exil se
evidenþiazã astfel ca singura soluþie
a salvãrii statelor europene satelite.
Constatã, prin urmare, Grigore Gafencu, probabil indirect aprobat de
Iuliu Maniu, din acest punct de
vedere: Cuvîntul «Europa» reprezintã astãzi, pentru aceste þãri, un
principiu de libertate ºi de viaþã.
Proiectul de federalizare constituie un mod de a se realiza ordinea
spre care se aspirã: ideea de
unitate între state prin respectarea
principiului libertãþii naþionale.
*
Aproximativ doi ani mai tîrziu,
în 11 iunie 1948, regimul cominternist al Anei Pauker, instaurat la
Bucureºti dupã alegerile fraudate
în noiembrie 1946, avea sã încerce
federalizarea României prin înglobarea ei în structurile multinaþionale ale uniunii sovietelor.
Din dezastrul politic ºi antinaþional
preconizat de comunist ne-a salvat
atunci tocmai demersul prompt al
exilului, stabilit în structurile sale
de conducere de Iuliu Maniu ºi
susþinut necondiþionat de cãtre
Casa Regalã a României, silitã sã
abdice peste noapte, printr-o
loviturã de stat externã, ce trebuia
sã favorizeze realizarea proiectului
paukeristo-stalinist.
Care au fost urmãrile asumãrii
exilului politic anticomunist într-o
(urmare din pag. 15
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Starea de momentanã incertitudine ºi nu mai puþin de dezolare
profundã a lui Grigore Gafencu (trei
ani mai tîrziu ºi el ieºit din viaþã)
nu a diminuat însã conºtiinþa, aº
spune eroicã, a exilului românesc
anticomunist, trasmiþînd continuitatea mesajului ºi a misiunii sale
politice fãrã nici o deviere în raport
cu realitatea istoricã a vremurilor.
N. Dianu, fost Ministru Plenipotenþiar, implicat apoi, în exil, în
procesul parizian intentat Internaþionalei Trãdãtorilor, preºedinte, tot în acel cadru istoric al
Ligii române pentru drepturile
omului, lansa o semnificativã
circularã, cu data de 4 ianuarie
1960, la Paris, în contextul presei
româneºti a exilului anticomunist,
spre comemorarea personalitãþii lui
Iuliu Maniu, nu numai printr-o serie
de manisfestãri omagiale închinate
marelui om politic, ci ºi prin realizarea între pripegi a unei asociaþii,
ca instituþie menitã sã sporeascã în
rîndurile conºtiinþei exilate numãrul

Prinºi ºi jumuliþi!
(urmare din pag. 1)

Românii au devenit atît de docili
încît, am citit cã în postul sãrbãtorilor pascale au fost îndemnaþi

Meditaþii ortodoxe

(urmare din pag. 1)

zeu, s-a convertit la credinþa
Bisericii rãsãritene ºi a devenit un
reprezentant remarcabil al acesteia,
participînd la numeroase congrese,
întîlniri ecumenice, conferinþe ºi
colocvii internaþionale. A colaborat
la revista Contact alãturi de Elisabeth Behr-Sigel, Nicolas Lossky
ºi Boris Bobrinskoy, iar împreunã
cu Michel Evdokimov ºi Jean
Tchekan întemeiazã publicaþia
Service Orthodoxe de Presse;
totodatã însã colaboreazã la publicaþii precum France catholique
ori Actualité religieuse dans le
monde. Într-un anumit fel a devenit purtãtorul de cuvînt al
Ortodoxiei, dar ºi participant la
dialogul cu toate confesiunile
creºtine, precum ºi cu celelalte
religii între care cea musulmanã.
A funcþionat ca profesor de
religie la cel mai bun liceu din
Franþa, Louis le Grand, ºi ca
profesor de Teologie comparatã
ºi Teologie moralã la Institutul
Saint Serge din Paris. Pasionat
de studiul Teologiei publicã numeroase volume dintre care unele au
fost traduse ºi în româneºte.
Pentru opera sa a primit importante
luptãtorilor pentru cauza
naþionalã. Astfel, la ºapte
ani de la sfîrºirea din
viaþã a PNÞ-istului, se
consemna faptul cã Iuliu Maniu a murit ca un
martir, în temniþa comunistã de la Sighet ºi
se specifica, în fine, data decesului, locul ºi circumstanþele în care s-a
desfãºurat acest deznodãmînt. Mai mult încã,
se consemna în cazul
jertfei maniste o mãrturie a suferinþelor nedrepte ale poporului
nostru ºi o mustrare
pentru occidentali de a
nu-ºi fi fãcut datoria.
Rãmîne sã mai consemnãm
doar, la douã decenii de aºa zisã
libertate postcomunistã, cît de
puþin ºtim astãzi, sau sîntem
dispuºi sã ne recunoaºtem drepturile istorice ºi martirii, în profunda simbolisticã a faptei lor ºi a
neputinþei noastre condamnabile
prin uitare ºi incapacitatea regãsirii
adevãrului netrucat al rezistenþei
naþionale în faþa invaziei sovietice,
nici acum pe deplin stãvilitã. Cãci
nu trebuie, ºi cu atît mai mult se
impune, sã încetãm a accepta sãi lãsãm pe alþii, fiinþe fãrã trecut ºi
fãrã viitor, sã ne mintã ºi sã ne
desfigureze Istoria.
Nicolae FLORESCU

Punctul pe i

sã se roage mai mult pentru bine
þãrii. Rugaþi-vã, jumulitorii voºtri
îºi vor vedea de treabã...
Corneliu FLOREA

Canada, martie 2009

Accent

mai 2009
Stimate domnule Nicolae Florescu,
Mã aflu aici, la Românii nordici, pentru douã luni, ºi cu bucurie
am gãsit Jurnalul literar (ian-mart 2009). ªi l-am citit cu interes,
fiindcã sunt tot mai puþini CLARVÃZÃTORI, LUCIZI ºi CURAJOªI în România...
Þara s-a umplut ochi de POLITICIENI, care mai de care, ce se sfarmã
pentru binele României de 20 de ani ºi mã mir de ce vã impacientaþi
de vreo crizã cînd îi înveþi pe ei, luptãtorii, iar scrietorimea (sic!),
majoritatea în frunte cu boierii minþii, scriu în metric european.
Cu stimã,
Corneliu FLOREA

Ce se mai cuvine reþinut este
faptul cã a fost unul din aceia
care a militat pentru convocarea
unui sinod panortodox care sã ducã la reconcilierea diferitelor confesiuni ºi înfãptuirea mult doritei
unitãþi. Aºa cum remarca Mitropolitul Jeremie al Elveþiei în necrologul ce i l-a consacrat: Olivier
Clement a adormit ºi s-a aºezat
printre toþi cei care au insistat ºi
perseverat în realizarea unor
promisiuni încã neîndeplinite. Se
pare cã aceastã sarcinã a rãmas
în responsabilitatea noastrã.
Avem deci aceastã îndatorire. Ne
revine sarcina de a milita pentru
întrunirea acestui sinod pentru
ca sufletul înaintaºilor sã-ºi
dobîndeascã liniºtea, iar noi sã
le avem binecuvîntarea (rev.
Episkepsis, Geneva, an. 40, nr.
696, 31 ianuarie 2009, p. 27).
Sã nãdãjduim ca anul 2009 sã
îngãduie celor care rãspund de
destinul Ortodoxiei, sã reînceapã
pregãtirile pentru doritul sinod
panortodox aºa cum îl ºi are în
vedere Sanctitatea Sa Patriarhul
ecumenic Bartolomeu ºi cum de
altfel îl dorim toþi credincioºii
ortodocºi.
Mitropolit Nicolae CORNEANU
mai tîrziu, la Editura Humanitas, Rãzboi cu toatã
lumea, selecþie ciudatã, în douã
volume din publicistica româneascã, expunînd numeroase
goluri ºi inexplicabile abateri, sub
îngrijirea aceleiaºi Mariana Vartic
ºi a lui Aurel Sasu? Cît s-a realizat
în ultimul deceniu în cultura
românã pentru cercetarea criticã
a operei de tinereþe ºi a celei de
maturitate a lui Eugen Ionescu?
Nu este de ajuns, stimate domnule teatrolog George Banu, sãþi aºezi înscrisul cu preocupãri
ionesciene sub eticheta Eugène
Ionesco, membru al Academiei
Franceze, ºi sã nu mai realizezi
nici un moment, mãcar explicativ,
de ce scriitorul nu a dorit sã fie,
ºi a refuzat mereu categoric, înregimentarea sa politicã în sistemul
josnic al academiei române postcomuniste? Nu cred, de asemenea, cã, atunci cînd aþi spus
pe hîrtie opiniile ruºinoase pe
care le-aþi semnat în Evenimentul
zilei, nu v-aþi imaginat nici o clipã
cum s-ar fi deschis la nivel
românesc sãrbãtoarea centenarului Eugen Ionescu, altfel decît
cu un preconizat posibil discurs
de marinel, bineînþeles rostit de
traian bãsescu.
Este sfidarea pe care, în raport
cu normalitatea anormalã a vremurilor noastre, o adreseazã MarieFrance Ionescu degenerescenþei
intelectuale ºi morale a poporului
din care facem parte. ªi bine face!

(urmare din pag. 3)

sorbonardului începe cu Andrei
Strihan ºi cu Radu Beligan, ca sã
se termine cu ameninþãri tip securistic, pe care n-aº fi crezut niciodatã cã le-ar putea încasa în limba
românã Marie-France Ionescu. Nu
vreau, de asemenea, sã pun în
discuþie montãrile regizorale realizate sau preconizate a fi realizate
în preajma centenarului de Alexandru Dabija sau organizate la
Teatrul de la Sibiu de Constantin
Chiriac, persoane cu totul irelevante pentru un spectacol atît de
mare cum este cel al sãrbãtorii a
100 de ani de la naºterea lui
Eugen Ionescu. Dar am sã-i întreb
ºi eu pe aceºti mãscãrici ai unei
culturi deplasate ºi declasate
 vorba lui Virgil Ierunca  unde
este, fireascã în asemenea împrejurãri, ediþia integralã a operelor
marelui scriitor, membru al Academiei Franceze, în limba românã?
Unde s-au realizat, dacã s-au
realizat cumva, cercetãrile critice
ºi istorico-literare asupra acestei
opere, în þara noastrã de baºtinã,
spre a contribui cu o serie de
relevante noi aspecte la interpretarea acestei creaþii ionesciene? De ce continuãm sã avem
ediþii nereprezentative, uºor urechiste, precum cea realizatã în
1990, sub titlul Eu de Mariana
Vartic (cu un prolog de Gelu
Ionescu ºi un epilog de Ion
Vartic), în Editura Echinox, colecþia
Cartea imaginarã, sau, doi ani

Mythos

P.S. Ne-am îngãduit sã preluãm din Jurnalul liber (primãvara 2009, nr.
49) un textul de faþã, pe care îl considerãm grãitor pentru înþelegerea
dimensiunilor morale în care ne zbatem. Evident, ca români ºi ca... europeni.
JL
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premii ºi distincþii, chiar ºi din
partea Universitãþii din Bucureºti.
Modest, nu i-a plãcut sã vorbeascã despre sine, aºa cum
declara el însuºi: îmi place sã-i
ascult pe alþii vorbind despre ei.
Nu-mi place sã vorbesc despre
mine (Lautre soleil). Totuºi,
cine a fost Olivier Clement ºtia
toatã lumea ortodoxã. Omagiat cu
prilejul decesului din 15 ianuarie
2009, a ajuns vrînd nevrînd în
vizorul nostru al tuturor.
Prin activitatea sa de zi cu zi ºi,
mai ales prin scrierile sale, el a
transpus veºnicia în sufletul credincioºilor cu care a ajuns în contact. Olivier Clement a marcat timpul
nostru prin forþa incomparabilei sale
personalitãþi. Cînd vorbea, fascina
întreg auditorul. Dispunea de mijloace extraordinare prin care convingea: perspicacitatea, elocinþa, mai
ales forþa de a se angaja în realitãþile
vieþii de fiecare zi.
A putut fi ascultat deseori de
credincioºii parizieni care au apreciat toþi felul cum susþinea lucrarea
Bisericii ortodoxe din Franþa. Era
prezent în toate manifestãrile
ecleziastice. A rãmas în conºtiinþa
fiecãruia prin viaþa sa exemplarã,
prin cuvîntul ºi scrierile sale pline
de înþelepciune.

(urmare din pag. 8)

dîndu-i nemurirea olimpianã.
Dupã C. G. Jung, Dionysos reprezintã prãpastia disoluþiei pasionate a
tuturor particularitãþilor omeneºti, în
cadrul a ceea ce Duhul primordial are
de divin ºi de animal, experienþã
teribilã dar ºi binefãcãtoare. Regele,
încarnare a divinitãþii, asigurã înmulþirea ºi prosperitatea poporului sãu,
acceptînd de asemeni ºi moartea,
atunci cînd ciclul i s-a sfîrºit ºi puterea
sa generatoare s-a epuizat. Moartea
ºi sacrificiul sãu sînt urmate de
dezmembrarea prin ciopîrþire (separatio elementorum). Precum egiptenii
(vezi zeul-taur tardiv din Egiptul de
Sus, în strînsã legaturã cu zeul Osiris),
grecii venerau în acest mod Duhul,
împãrtit ºi indiviz în acelaºi timp
(dupã F. Maternus).
Din partea cea mai purã a corpului
lui Dionysos-Zagreu, inima, se vor
naºte geniile ºi eroii, dar ºi noul
Dionysos, model divin universal.
Dupã E. Schuré, Zagreu-Dionysos,
ciopîrþit în suferinþa omeneascã,

Acest numãr s-a tipãrit cu sprijinul reprezentanþilor exilului românesc anticomunist
de la Paris, de la Freiburg, de la München ºi de la Bruxelles
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moare ºi reînvie în noi, regãsindu-ºi
astfel, în final, unitatea dionisiacã.

Radu NEGRESCU-SUÞU
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