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Uitînd cã am învãþat
sã uitãm
Mai întîi am crezut cã este o
glumã. La Londra stã scris pe
autobuze cã Dumnezeu nu existã.
Am aflat apoi cã, cel puþin aparent, nu ar fi o glumã. O ziaristã
ºi artistã britanicã, Ariane
Sherine s-a hotãrît sã iniþieze o
campanie publicitarã ateistã. E
adevãrat, ea ºi-a dorit o replicã la
o campanie similarã, finanþatã de
mai multe grupãri creºtine neoprotestante. La început Ariane
Sherine nu a reuºit sã adune prea
mulþi bani ºi era posibil ca
iniþiativa ei sã se fi oprit într-un
stadiu preliminar. Dupã implicarea lui Richard Dawkins, autorul mai multor opusuri ateiste,
s-au adunat suficienþi bani pentru
o acþiune de amploare. ªi aºa, la
începutul lui ianuarie autobuzele
londoneze au primit pe locul unde
se aºezau de obicei reclamele
comerciale, urmãtorul text: Probabil cã Dumnezeu nu existã.
Deci nu vã faceþi griji ºi bucuraþivã de viaþã. De la sine înþeles
cã fiecare s-a întrebat de ce acest
probabil. Sã fi fãcut Ariane
Sherine, care apare la televiziune
ºi cu texte comice, o glumã de
început de an? Nu, ne-a asigurat
ea, totul se datoreazã agenþiei de
publicitate care a realizat afiºul.
Arianei i s-a atras atenþia cã o
afirmaþie absolutã de tipul:
Dumnezeu nu existã este
periculoasã din punct de vedere
juridic. Astfel s-ar putea întîmpla
ca sã-i cearã cineva doamnei
Sherine sã dovedeascã la tribunal
cã Dumnezeu nu existã. Cum
acest lucru este imposibil, exista
riscul ca iniþiatoarea campaniei
sã suporte urmãrile juridice ale
unei afirmaþii imposibil de dovedit. La fel s-a întîmplat ºi cu o
berãrie care a afirmat cu mare
uºurinþã cã produce cea mai bunã
bere din lume. Cum afirmaþia nu
a putut fi doveditã irevocabil la
tribunal, berãria respectivã a fost
condamnatã la plata unei sume
fabuloase. Inutil de insistat
asupra umorului involuntar al
acestui probabil. Dar, o ºtim,
britanicii adorã umorul sec, aºa
s-ar explica ºi faptul cã una
dintre cele mai importante edituri
creºtine din Anglia s-a decis sã
doneze o sumã de bani pentru
fondul doamnei Sherine. Niciodatã, au afirmat reprezentanþi ai
editurii, nu s-a vorbit în Anglia
atît de mult despre Dumnezeu:
Asemenea campanii dovedesc
cã activiºtii atei susþin excepþional cauza creºtinismului, a
declarat un purtãtor de cuvînt al
grupului Theos. Este adevãrat cã
ºi mesajul iniþial, cel care a
Dumitru Horia IONESCU
(continuare în pag. 22)
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Este urgent nevoie ca oamenii
politici din Apus, care þin la
democraþie, ca ºi cei din Rãsãrit, care se vor
reformiºti, sã se slujeascã de influenþa ºi puterea de
care dispun pentru a ajuta România sã se elibereze
de dictatorul ei. A pãstra tãcerea asupra a ceea ce se
petrece acolo înseamnã a te face vinovat de neasistenþa faþã de un popor în primejdie.
*
Mã simt redevenind român. Patriot român! ªi mie milã de acest popor pe care nimeni nu îndrãzneºte
cu adevãrat sã-l apere.
*
Sper ca România mea, care suferã în clipa de faþã
martiriul, va vedea mijind zorile libertãþii ºi dreptãþii
adevãrate. Iatã care-mi este speranþa.
Eugen IONESCU
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Reevaluãri
Eugen Ionescu ºi destinul sãu românesc

Restituiri: Problema lui Nu*, problema lumii

În România dintre - Horia STAMATU - erenþa unor automacele douã rãzboaie mondiale s-au tisme papagaliceºti care-au fost
petrecut în zona spiritului eve- numite beþia de cuvinte ºi
nimente importante.
efectiv au scos cultura românã
Literatura clasicã româneascã, scrisã de atunci din acea beþie.
nãscutã în secolul XIX, fusese
Dupã cincizeci de ani de rutinã
opera unor foarte lucizi pertur- statalã a unei Românii moderne,
batori, care-au ridicat o literaturã dublatã în 1918, energia trezirii
atît de nouã la un nivel european. spirituale adusã de clasici nu mai
Acei perturbatori au denunþat iradia în actualitate, dar reapãrea
cu extremã acuitate mai întîi inco- beþia de cuvinte, aºa cã inevitabil trebuiau sã aparã niºte noi
* Nu, traducere în francezã de perturbatori. De astã datã erau

Marie France Ionesco, Gallimard, 1986

(continuare în pag. 17)

Dialoguri esenþiale: Gheorghe GRIGURCU
Socotesc ironia opusã jocului*
Arta îºi selecteazã scrupulos
adepþii
Dora PAVEL: Stimate domnule
Grigurcu, sînteþi un ceremonios.
Oare de ce?
Gheorghe GRIGURCU: Poate
din timiditate, poate din depãºirea
ei într-un spaþiu unde presupunem
 cine ne opreºte?  cã raporturile
interumane ar fi ideale. Politeþea
mi se pare indispensabilã nu doar
unor contacte omeneºti sub imperativul civilizaþiei, ci ºi unei vieþi
sufleteºti normale. De cîte ori, cînd
eºti bruscat de grosolãnie, de
aroganþã, de impertinenþã, nu te
retragi printr-un gest sterilizant,
* Dintr-un volum de dialoguri în
pregãtire
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nu-þi strici ziua? Chiar dacã o
comportare politicoasã n-ar fi decît
un ambalaj al indiferenþei, aºa cum
considerã Valéry, care nu ezitã a
vorbi în aceastã privinþã despre o
indiferenþã organizatã, ea este,
neîndoios, preferabilã impoliteþii.
Se cuvine a ne menaja reciproc,
oricare ar fi resorturile intime ale
conduitei noastre. Cîteodatã lipsa
de bun simþ erupe acolo unde te
aºtepþi mai puþin. Apare atunci,
de sub poleiala culturalã, fie oricît
de pretenþioasã, triumfala aramã
româneascã, aºa cum constata
cu amar E. Lovinescu. Îmi vine
acum în minte din nou, precum
un caz concludent, izbucnirea
avîndu-mã ca obiect, de-o sãnãtoasã vulgaritate, a unei autoare
aflate în fruntea unei reviste
clujene, care ºi-a dat peste cap
jupele verbale spre a ne convinge
de fibra d-sale mahalagescã, se
vede cã incorigibilã
D.P.: Arta e oare universalã?
În sensul în care implicã o deschidere automatã spre toþi oamenii ori întîmpinã obstacole?
Dacã da, care ar fi acestea?
Gh.G.: Oricît ar fi de dorit o
magnanimitate a artei, n-aº putea
împãrtãºi, presupun cã ºi dvs. nu
puteþi, concepþia unei arte ce se
(continuare în pag. 16)

A fi sau a nu fi român nu este
o întrebare hamletianã ºi nici
exclamaþia particularã, acceptatã
sau inacceptatã istoric, în funcþie
de conjuncturi politice ºi de stranii
nerecuperãri ale conºtiinþei. În
cazul unui scriitor de dimensiuni
ºi recunoaºtere universalã, precum
Eugen Ionescu, fraza nu poate fi
formulatã fãrã a trezi, în dubitaþia
ei frustrã, nedumeriri ºi chiar
eventuale revolte.
Sînt nevoit de asemenea sã pun
în discuþie, cu tot riscul pe care
în contemporaneitate  o contemporaneitate josnicã ºi mitomanã,
ce evitã cuvintele etnice spre
perceperea unei europeitãþi lipsitã de structurã ºi fãrã acoperire
de nuanþã rasialã  îl implicã
sîngele ºi limba, strãmoºii ºi

tradiþia în definirea naþionalitãþii, fie cã vrem sau nu sã ne
revendicãm aceastã condiþie a
firii. Lumea modernã, spre a
acorda alte ºanse diversificãrii
unei asemenea cazuistici a reintrodus în discuþie cetãþenia, care,
în antica Romã, configura imperiul, dînd posibilitate liberþilor,
indiferent de provenienþa lor
etnicã, sã se impunã ºi sã se
considere ca romani în tradiþiile
timpului. Însã, în situaþia în care
numele populaþiei ce îºi reliefeazã
destinul istoric între parametrii
stabili ai devenirii modului sãu
de existenþã se statorniceºte prin
român  aºa cum þinea sã motiveze
Nicolae FLORESCU
(continuare în pag. 11)

Comentarii critice
Mircea Eliade ºi contemporanii sãi
Intenþionãm sã urmãrim prezenþa  episodicã sau amplã  a
lui Mircea Eliade în jurnalele,
amintirile ºi convorbirile celor care
l-au cunoscut, întreþesîndu-ºi viaþa
cu cea a scriitorului ºi savantului.
Am lãsat la o parte judecãþile
de valoare asupra operei romancierului, orientalistului ºi istoricului
religiilor, oprindu-mã la evocarea
omului, aºa cum s-a pãstrat ea în
memoria contemporanilor în ultimele ºapte decenii.
Am reluat lectura pasajelor ce
au fost consacrate (mãrturiile
perioadei 1935-1944: ªuluþiu, Cioran, Noica, Mihail ªora, Comarnescu, Arºavir Acterian, Dan
Petraºincu, E. Papu, N. Steinhardt,
Vintilã Horia, Horia Roman).
Apoi vom desprinde cîteva
frînturi din scrisorile celor ce l-au
portretizat în anii postbelici: români: Virgil Ierunca, Monica Lovinescu, Sanda Stolojan, Eugen
Ionescu, Sergiu Al. George, precum ºi colegii din Franþa ºi din
America: Georges Dumezil, Paul
Ricoeur, Henry Corbin, Douglas

Allen, Mac Ricketts, Dennis
Doeing, Norman Girardot ºi alþii.
Rememorãrile acestor personalitãþi proeminente sau modeºti scriitori ºi gazetari, cu mentalitãþi ºi
culturi diferite, trãind la distanþe de
mii de kilometri unul de altul ne
oferã imaginea fascinantã a unui
om simplu, conºtient de propria sa
valoare, lipsit de morgã, sincer,
corect, generos ºi ospitalier. Nici
memorialiºtii nu se sfiesc sã se
refere la accentele de grandomanie
ºi la scurta perioadã din tinereþe
cînd a cochetat cu legionarismul.
Deºi nu ºi-au zeificat eroul,
majoritatea martorilor a fost captivatã de puterea de muncã ieºitã
din comun, talentul, inteligenþa ºi
originalitatea. Toate aceste trãsãturi  ºi multe altele  le vom gãsi
în scrieri destinate tiparului sau în
însemnãri personale pe care doar
zelul unor editori le-au fãcut publice
(jurnalele lui Petru Comarnescu,
Octav ªuluþiu ºi Mihail Sebastian).
Mircea HANDOCA
(continuare în pag. 19)

Meditaþii ortodoxe: Reabilitarea lui Iuda
Iuda a fost unul dintre cei 12
ucenici ai Mîntuitorului Hristos.
De cîte ori este pomenit de Sfintele Evanghelii este pus pe ultimul
loc, atribuindu-i-se trãdarea lui
Iisus. Douã motive sînt menþionate ca stînd la originea comportamentului sãu: iubirea de
arginþi ºi influenþa la care a fost
supus de Satana. Voi cita cele

relatate de Sfîntul Evanghelist
Matei (IV, 14 sq): urmãrit de
reprezentanþii Legii Vechi, a venit
la ei unul din cei doisprezece,
cel numit Iuda Iscãrioteanul,
care le-a zis: ce voiþi sã-mi daþi
ºi eu îl voi da pe Iisus în mîinile
(continuare în pag. 24)
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te simpla consemnare bibliograficã ºi se înscrie într-o binevenitã
limpezire criticã a universului pe
care-l tatoneazã ºi-l defineºte cu intuiþie ºi
multã abilitate istoriograficã. În acest fel,
adesea, demersul capãtã o dimensiune
monograficã. Ne gãsim în faþa a douã
calupuri de pagini
micromonografice, ce
dau pînã la urmã
imaginea complexã
asupra lui George
Ciorãnescu ºi a fratelui sãu, profesor la
Universitatea din La
Laguna, în Insulele
Canare, vreme de mai
bine de patru decenii.
Mai existã un aspect asupra cãruia se cuvine sã ne oprim
în aceastã succintã prezentare. ªtefan Ion
Ghilimescu nu are prejudecãþi critice ºi nu
este dispus sã suporte scara de valori
impusã de alþi cercetãtori sau istorici literari,
acþionînd în peisajul nostru cultural.
Bunãoarã, din capitolul memorialistic
abordat prin viziunea celor doi Ciorãneºti,
George ºi Alexandru, considerate cu aplomb în recent masive interpretãri istoriografice drept banale ºi lipsite de interese,
ªtefan Ion Ghilimescu extrage nu numai
pagini memorabile propuse lecturii, dar ºi
puncte de vedere ºi consideraþii extrem de
subtile ce modificã semnificativ punctul de
vedere al receptãrii. Fãrã un text oricît de
abreviat, pus la dispoziþia cititorului de
astãzi, demersul ar fi rãmas fãrã rezonanþe.
În schimb, prin relevarea acestor noi
dimensiuni ale lecturii, se poate lãmuri cã
nu subiectivitatea doar, în cazul menþionat,
acþioneazã aici. Ciorãneºtii, ºi nu numai cei
înregistraþi în cartea de faþã a lui ªtefan
Ion Ghilimescu, constituie un capitol pe
care România exilatã, cel puþin la nivelul
cultural ºi intelectual preconizat îl dezvãluie
ca fãcînd parte din ceea ce ne place sã
numim adesea România eternã a spiritualitãþii noastre moderne.

Lecturi posibile, lecturi tardive
Sub titlul România exilatã (George ºi
Alexandru Ciorãnescu) a fost publicatã
nu cu mult timp în urmã la Editura Paralela
45 o binevenitã antologie de texte comentate, aparþinînd lui ªtefan Ion Ghilimescu.
Înserierea materialelor ºi comentariul
istorico-literar sfideazã de la bun început
cronologia, cel mai mic dintre Ciorãneºti,
ca vîrstã, deschizînd practic atît dezbaterea
cît ºi antologia propusã, de-abia dupã
aceea fiind implicat numele mult mai bine
cunoscut la nivel european ºi de circulaþie
universalã al fratelui sãu mai mare, Alexandru Ciorãnescu. Realitatea este cã ªtefan
Ion Ghilimescu gîndeºte cartea de faþã din
punctul de vedere strict al esteticului, ºi
atribuie astfel scriitorului ca entitate un
loc privilegiat în restituirea istoriograficã
pe care o iniþiazã, deºi nici opera ºtiinþificã
nu este ocolitã în abordarea cercetãtorului,
dar, bineînþeles, pusã în valoare tocmai prin
selecþia ºi comentarea unor aspecte culturale asupra exilului românesc anticomunist,
privit ºi receptat în ansamblul dezideratelor
sale, ºi ca expresivitate a unei miºcãri
intelectuale în stare sã restituie tocmai ceea
ce a fost, decenii întregi, trecut sub tãcere
în cultura noastrã, sau eliminat din preocupãrile specialiºtilor în receptarea adevãrurilor dar ºi a valorilor impuse capacitãþii
de configurare a unei viziuni romîneºti
asupra existenþei.
Prefaþa cãrþii este precedatã de un motto
extras dintr-o afirmaþie a lui Vintilã Horia,
sub patronajul cãreia volumul în sine poate
fi într-adevãr configurat: Pentru a supravieþui fãrã sã-mi pierd minþile de durere,
am hotãrît, cu mulþi ani în urmã, sã lãrgesc
frontierele þãrii mele ºi sã consider Europa
ca pe o patrie mai mare. Aceasta este, în
fond, România exilatã de la care pleacã
observaþiile lui ªtefan Ion Ghilimescu,
privind destinul ultimilor doi scriitori ºi
savanþi din familia Ciorãneºtilor.
Antologatoriul precede fiecare aspect al
textului selectat de o prezentare ce depãºeº*
Cu mai mulþi ani în urmã, a intrat în
librãrii o carte deosebitã atît prin
semnificaþii, cît ºi prin interesantul aport
informativ literar menit sã releve unele
aspecte, în mare mãsurã inedite, capabile
sã înfãþiºeze o perioadã tulbure din istoria
contemporanã a culturii româneºti, cea
manipulatã ºi substanþial transfiguratã în
etapa sovietizãrii ºi a dictaruii comuniste
din þara noastrã.
Este vorba despre Jurnalul berlinez al lui
Dumitru Cristian Amzãr, într-o ediþie
îngrijitã de Dora Mezdrea ºi Dinu D. Amzãr,
publicat la Editura România Press. Asupra cãrþii s-au exprimat foarte puþine
puncte de vedere pînã acum ºi acest document considerabil,
cuprinzînd 640 de
pagini tipãrite cu
corp mic, a rãmas în
general fãrã ecoul
scontat în ochii opiniei publice, cu atît
mai mult cu cît cartea a fost editatã cu
sprijinul Autoritãþii
Naþionale pentru Cercetare ªtiinþificã.
Nu putem înregistra aici toatã bogãþia
de idei ºi fapte prezente în paginile respectivului volum ºi, mai ales, nu putem sã
corectãm în amãnunþime, prin prisma dezvãluirilor confesive ale lui Dumitru Cristian
Amzãr imaginea istoricã pe care diaristul
în cauzã ne-o înfãþiºeazã începînd din august 1938 pînã în 9 aprilie 1952, în mod
consecvent ºi fãrã eludãri ale timpului, în
cele 14 caiete-manuscris, la care s-a adãugat în final dosarul cu note ºi însemnãri
din anii 1971, 1974, 1977 ºi 1980, constituind cel de-al 15-lea manuscris al Jurnalului
berlinez. Cum ne asigurã Dora Mezdrea, în
nota asupra ediþiei, editorii au completat
aceste file inedite ale întregului jurnal ºi
cu paragrafele publicate din manuscris
între 25 februarie 1939 ºi 2 noiembrie
1940, precum ºi cu acele însemnãri dintre
1942 ºi 1943 apãrute toate în Revista
Fundaþiilor Regale.
Existã cîteva precizãri ce trebuie totuºi
sã fie menþionate în legãtura cu personalitatea diaristului, precum ºi cu importanþa
istoricã pe care consemnãrile sale o pune
în valoare. Mai întîi faptul cã D. C. Amzãr
a fãcut parte din primele generaþii de
intelectuali români impuºi prin ºi sub
prestigiul formativ al lui Nae Ionescu, la

Facultatea de Filosofie a Universitãþii din
Bucureºti. Amzãr a fost, la un moment dat,
ºi unul dintre editorii cursurilor ºapirografiate ale profesorului sãu, iar în
aceastã posturã este necesar sã specificãm
cã s-a îndepãrtat în considerabilã mãsurã,
obiectivîndu-se de cadrul intelectual ºi
ºtiinþific nãist în care s-au afirmat generaþiile urmãtoare, trecute prin cursul de
metafizicã al lui Nae Ionescu. De aici
distanþa multora dintre notaþii cuprinse
în Jurnalul berlinez în raporturile privind
pe magistrul ºi discipolii sãi. Nu mai puþin
însã o anume deformare subiectivã existã
totuºi în înregistrarea fenomenului cultural izvorît din cercul lui Nae Ionescu.
Destul de aspre ni se par astfel consideraþiile diaristului faþã de Constantin Noica
sau ºi mai evident nuanþate în legãturã
cu Lucian Blaga ºi filosofia acestuia.
Notele ce privesc pe Blaga mai ales sînt
deosebit de acide, relatînd la distanþã de
numai doi ani de la dispariþia fizicã a lui
Nae Ionescu vechile atitudini ºi deprecieri
cultivate de conferenþiarul de metafizicã de
la Universitatea din Bucureºti. Ca secretar
cultural al Legaþiei României la Berlin,
tocmai într-o perioadã extrem de dramaticã
ºi confuzã istoric, Dumitru Cristian Amzãr
urmãreºte nu atît realitatea politicã sub
regim hitlerist, cît situaþia confruntãrilor
de idei din sînul societãþii româneºti
implicatã în rãzboiul anticomunist.
O însemnãtate deosebitã are Jurnalul
berlinez al lui Dumitru Cristian Amzãr ºi
în raport cu descrierea configurãrii
exilului românesc anticomunist din Germania de dupã 1945 pînã în 1952. Refugiul
diaristului în zona americanã evitã bineînþeles referirile la ceea ce se consuma
atunci în zona sovieticã deþinutã la Berlin
de Armata Roºie în aceastã etapã. Confruntarea politicã, extrem de durã, a
democraþiilor occidentale cu sovietele ºi
cu stalinismul îndeosebi, se suprapune
astfel peste existenþa dramaticã ºi condiþia
incertã, nu de puþine ori tragicã, a
exilaþilor români anticomuniºti. Amzãr este
una dintre cele mai revelatoare voci în
determinarea realitãþilor menþionate. Între
atîtea nesemnificative ºi groteºti apariþii
editoriale în viaþa noastrã intelectualã
actualã, neglijarea cel puþin documentarã
a Jurnalului berlinez apare cu totul stranie.
Istoria nu poate fi conceputã prin astfel
de eschive surprinzãtoare.
Ileana CORBEA

La despãrþirea de Cicerone Poghirc
La jumãtatea acestui aprilie capricios, o
veste tristã, venitã tocmai de la Paris, a
fixat trecerea în eternitate a profesorului
Cicerone Poghirc, unul dintre cei mai
reputaþi specialiºti în limbile indo-europene
ºi în filologie clasicã din cîþi au existat în
ultimele decenii la Facultatea de Filologie
a Universitãþii din Bucureºti.
Nãscut la 19 martie 1928 dintr-o familie
de þãrani, în comuna Mãscurei nu departe
de Vaslui, Cicerone Poghirc a parcurs toatã
scara evoluþiei didactice, de la asistent pînã
la profesor ºi a fost, de asemenea, o scurtã
perioadã, între 1963 ºi 1970, prodecan al
Facultãþii de limbi romanice, clasice ºi
orientale. În perioada de aºa-zisã liberalizare de dupã 1968, Cicerone Poghirc a
reprezentat învãþãmîntul românesc în
schimburi cu Universitãþi din America ºi
din Italia, la Padova, la Michigan ºi Berkley.
A fost, totodatã, preºedinte al Societãþii de
studii orientale ºi redactor responsabil al
Revistei de studii ºi acte orientale.
În 1979 a solicitat exilul politic în Franþa
ºi a devenit, curînd dupã aceea, lector de
limba ºi literatura românã ºi profesor onorific
în cadrul Seminarului de romanisticã al
Universitãþii Ruhr din Bochum, de unde sa pensionat, de altfel, în 1993. Din 1982, ca
secretar al Centrului român de cercetãri
de la Paris, numit în aceastã calitate de
Mircea Eliade ºi Octavian Vuia, a coordonat
lucrãrile ºtiinþifice ale exilului românesc
anticomunist, într-o instituþie prestigioasã de
rang academic, în occidentul european ºi cu
ample deschideri spre universalitate.
Studiile ºi abordãrile sale ºtiinþifice sînt
numeroase ºi de recunoscutã calitate pe
diverse meridiane ale lumii, scrise în
francezã, englezã, italianã sau românã. A
adunat însã extrem de puþin Cicerone
Poghirc în volume de sine stãtãtoare, sau
în sinteze, de apreciabile dimensiuni.
Practic, doar volumul monografic B. P.
Hasdeu  lingvist ºi filolog, apãrut în limba
românã în 1968, îl reprezintã pnã astãzi.
Rãmîne ca, în viitorul apropiat, prin
cercetãri de arhivã ºi antologãri reprezentative din publicistica sa ºtiinþificã, acest
remarcabil savant român, afirmat în ultima
jumãtate de veac a secolului trecut, sã
îmbogãþeascã astfel biblioteca româneascã
a culturii prin incontestabile contribuþii ce
privesc, în fond, aspecte ale miºcãrii
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ºtiinþifice europene ºi integrarea cercetãrilor româneºti în context universal.
De la Cicerone Poghirc ne-au rãmas
studii de excelenþã despre poezia eminescianã ºi filosofia indianã sau despre
confluenþe sanscrite în opera lui Eminescu.
De asemenea, profesorul a scris despre
latinitatea carpato-balcanicã, elementele
autohtone ale limbii române, influenþa
orientalã asupra limbii române, sau despre
contribuþiile lui Ion Budai Deleanu în
istoria limbii române.
A editat opera lui Iuliu Cezar ºi fabulele
lui Fedru. A scris despre religia traco-daco
ºi despre cultura albanezã, iar, împreunã
cu Ioan Petru Culianu  fost elev al sãu la
Universitatea din Bucureºti, a colaborat la
Enciclopedia Religiilor, coordonatã de
Mircea Eliade. Sînt planuri ºi perspective
de cercetare pe care, reprezentativ, le
deschide marea aplecare ºtiinþificã ºi
remarcabila intuiþie în depistarea valorilor
certe ale lui Cicerone Poghirc, ce înscrie
cultura româneascã în context universal.
Dumnezeu sã-l odihneascã!
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Cîteva cuvinte despre Izgonirea din libertate
Eugen LUCAN:
D-le Nicolae Florescu, vã propun sã
vorbim despre o carte care  iatã  pune
în paralel douã destine, vorbind de fapt
despre o întreagã
familie. Mã refer la
Izgonirea din libertate, de D-na Pia
Bader Fãrcãºanu,
cele douã destine fiind acelea determinate de Mihail Fãrcãºanu ºi fratele sãu
Nicolae. Volumul acesta ne situeazã întrun fel în atmosfera unei epoci ºi ne oferã
unele documente care certificã o tragedie.
Nicolae FLORESCU: Aº þine sã relev în
primul rînd titlul cãrþii D-nei Pia Bader
Fãrcãºanu, ce mi se pare extrem de inspirat,
propunînd o metaforã ce acoperã poate mai
mult decît destinul luptei politice împotriva
comunismului purtatã de familia sa. Avem
acum sub ochi o probã zguduitoare asupra
destinului întregii noastre naþiuni în anii
comunismului, adicã al terorii nu numai
politice, economice, sociale dar ºi istorice,
pe care armata roºie a executat-o constant
în încercarea de destabilizare ºi nimicire a
unui neam latin, aici la marginile rãsãritene
ale Europei. Cei ce-au impus un asemenea
regim nu s-au ridicat din interiorul ºi de pe
pãmîntul þãrii, ci au venit din afara graniþelor
ei. Ar fi o greºealã catastrofalã sã credem
cã poporul român s-a dovedit a fi doar o
victimã a stalinismului ºi a slavizãrii
încercatã de sistemul opresiv importat de
la Moscova. Mihail Fãrcãºanu ºi fratele
sãu sînt o dovadã a eroismului cu care
românii au ºtiut sã înfunte atunci veneticii.
Faptul însã cã istoria s-a prelungit mai
mult de o jumãtate de veac, pînã astãzi, se
explicã, din pãcate, prin gafele ºi subiectivismul Occidentului ce a acceptat sã-ºi
cedeze nu numai teritoriile, dar ºi neamurile
europene, unei agresiuni militare ºi ideologice fãrã precedent. Comunismul n-ar fi
reuºit niciodatã sã cîºtige teren în Europa,
dacã anglo-americano-francezii n-ar fi închis
ochii ºi ar fi întors spatele realitãþii, în
stabilirea destinului nostru atît de vitregit.
Nu ºtiu ca reprezentanþii Occidentului
implicat alãturi de ruºi în împãrþirea Europei
sã-ºi fi exersat din bun simþ recunoaºterea

moralã a inconvenientelor pe care le-a creat
neamului românesc, ca ºi altor neamuri.
Prima izgonire din libertate, aºa cum
demonstreazã atitudinea eroicã ºi sacrificiul
incomensurabil al familiei lui Mihail Fãrcãºanu, ei, occidentalii, au comis-o. ªi nu
o datã în Senatul american, ca ºi în
Adunarea Naþionalã a Franþei, sau în
Parlamenul englez, fãcînd istorie în adevãratul sens al cuvîntului, Mihail Fãrcãºanu
nu ºi-a retras nici una dintre observaþiile ºi
reproºurile faþã de cei care, mai liberi decît
noi, dar mai dispuºi la negocierile coexistenþei, ne-au trãdat fãrã ºovãire, ne-au
vîndut ca la o tarabã, nu din inconºtienþã
din pãcate, ci din sadice interese materiale,
fãrã nici o legãturã cu politica, sau cu
realitatea vieþii naþionale.
E. L.: În prefaþa dv. la aceastã carte,
despre care vorbim, vã ridicaþi împotriva
imaginii unui Mihail Fãrcãºanu, luptãtor
pentru o cauzã pierdutã. De ce? ªi
întrucît aceastã imagine vi se pare neconformã cu adevãrul ?
N. F.: Demnitatea ºi dimensiunea politicã
a activitãþii lui Mihail Fãrcãºanu în exilul
românesc anticomunist nu înscriu un caz
oarecare în evoluþia evenimentelor istorice
din 1946 înainte, pînã astãzi chiar, aº zice.
El a sacrificat, cum se vede din seria de
documente ce ne-au fost oferite de D-na
Pia Bader Fãrcãºanu, nepoata lui, nu doar
propriul sãu destin. Nu a cãutat sã-ºi apere
libertatea în faþa unui Occident prea puþin
dispus sã lupte împotriva crimei comuniste.
Nu poþi avea coexistenþã cu un popor
care a transformat vreme de cîteva decenii
jumãtate din Europa într-un abator. Crimele
de la Katyn nu sînt o iluzie, ci o realitate
bolnavã care acuzã opinia publicã mondialã
ºi istoria ei nevolnicã. Nu Mihail Fãrcãºanu
a inventat o asemenea tragedie, dar este
cu totul reprobabil sã accepþi cã asupra
unor asemenea abateri de la normalitatea
vieþii se poate pãstra o tãcere covîrºitoare
pînã în ziua de azi. Poate cã pentru un timp
atît de absurd ºi confuz cum este chiar cel
de astãzi, vinovãþia nu poate fi tranºant
acuzatã ºi e mai uºor sã tragi la rãspundere
holocausturi deja condamnate. Iar crima
comunistã sã treacã cu strategie dincolo
de lumina zilei. Asta nu înseamnã cã acea
cauzã pentru care a luptat Mihail
Fãrcãºanu, în numele poporului sãu,
în numele neamului nostru, poate fi
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Este normal ca la un compendiu al
traseelor culturale, cum este cel al universitarului sibian Ion Dur, pe copertã sã aparã
o fotografie trucatã: în loc de cariatidele de
la intrarea unei vestite case din oraº, sã
figureze douã cariatide construite din cãrþi,
care susþin cel mai elocvent edificiul
intelectual al întregului ºi fac o potrivitã
intrare la o carte mobilatã cu cãrþi. Ca atare,
autorul va afirma, în fiºele de lecturã de la
finele volumului, ªi eu am fost la Sibiu, iar
atitudinile ºi lecturile cuprinse îi confirmã
biografia: el este în continuare la Sibiu ºi
chiar a început sã-l iubeascã, fapt care sa întîmplat cu mulþi alþi cãrturari dinainte,
veniþi de aiurea ºi încetãþeniþi definitiv. Ion
Dur se alãturã, aºadar, unei familii eminente
de intelectuali care au aºezat un drum cu
dublu sens între aura lor ºi aura burgului.
Spiritul polemic al insistenþelor livreºti
ale lui Ion Dur apare precizat de la început.
În loc de Prefaþã, este divulgatã Primejdia
culturii de estradã, prin referire directã la
identitatea surpatã a presei scrise, de
dupã 1989, care, în loc sã contribuie decisiv
la dispariþia comunismului rezidual din
mentalul colectiv, a accentuat degringolada,
a scos cultura pe tarabã, provocînd agonie
spiritualã ºi cãderea în desuetudine a
specialiºtilor. Calificarea titularã  culturã
de estradã  poate fi asociatã manelizãrii
de ansamblu ºi pulverizãrii discernãmîntului, transformarea lui în democraticul
divertisment, în disneylandizarea culturii, cum scrie autorul.
Din simptomatologia culturii post-decembriste se insistã, în tabloul general, pe
maladiile presei, pentru ca, în demonstraþia
ulterioarã pe care o face, sã vinã cu
argumente culturale care servesc drept
contra-argumente polemice, reieºite din
specializare ºi care conþin pilde despre
modul cum se poate ieºi din crizã, cum
poate fi stopatã degenerescenþa sancþiunii
critice: prin reabilitarea  normalã  a
criteriului estetic de evaluare. Mai mult,
liberalizarea criticii de constrîngerile ideologiei instrumentate punitiv prin grija partidului nu trebuie sã ducã la confuzia
democratizãrii cu demonetizarea, a situãrii
axiologice cu frivolitatea demenþial strigatã.
Oportunismului i se opune conºtiinþa demonstratã a perenitãþii valorilor, a spiritualitãþii
eterne, cum scria Rãdulescu-Motru, ºi nu
conformism conjunctural biciuit de aspiraþia
bugetarã, cum se exprima E. Lovinescu, nu
idolatria fariseismului.
Aºadar, Ion Dur vine cu propriile
contribuþii la edificiul livresc al Cariatidelor
(Sibiu, Ed. Psihomedia). El întreprinde o
polemicã pro-maiorescianã, analizînd ºi
demontînd argumentele unor iluºtri: O.
Goga, aflat în duplicitatea rãzvrãtirii
indecente împotriva celui care îi acordase
premiul Academiei pentru poezie ºi scriind
despre marele critic fãrã pietatea cuvenitã ºi în termeni absolut jenanþi; N.
Iorga, opus comportamental ºi temperamental ideologiei literare maioresciene, în
plus mãcinat de un complex de inferioritate;
C. Noica, aflat într-un imaginar duel cu
Maiorescu pe tema relaþiei obiectiv subiectiv în artã, a formelor fãrã fond,
rãmînînd totuºi în matca spiritului critic
pornit de la Maiorescu ºi jucînd deci,
paradoxal, un rol maiorescian în cultura
românã. Autorul situeazã la locul cuvenit
publicistica lui Caragiale, nu doar ca o
anexã a literaturii, ci ca operã în sine, ca
un document aparte prin obstinaþia de
denunþare a imposturilor valorice. Aici
credem cã se rezolvã ºi ceea ce autorul
cãrþii numeºte oportunismul lui Caragiale,
adicã oscilaþia lui între liberali ºi conservatori: dramaturgul lua atitudine acolo unde

se impunea, dincolo de simpatii ºi alianþe,
iar aparenta lui inconsecvenþã vine din
chiar baza ideologicã a gazetãriei  este
incisivã pe cît este în opoziþie. Autorul este
îndreptãþit sã remarce oralitatea gazetãriei
caragialiene (desigur, nu este primul care o
face), asemenea celei a lui Eminescu, dar
cu plusul teatralizãrii, al înscenãrii (Cu
vechi deprinderi de creator, de om de
teatru, Caragiale elaboreazã textul pentru
gazetã de parcã ar scrie o piesã pentru
posibili spectatori ºi ca ºi cum el ar fi
regizorul care stã în lojã ºi asistã la
repetiþiile actorilor), amplificat, ca ºi la
Arghezi, în pamflet politic. Ideea istoriei
gazetãriei scriitorilor se continuã cu analiza
spiritului gazetãresc la Eminescu, unde
porneºte retroactiv de la euphorionismul
Cercului literar de la Sibiu, vãzînd în marele
poet întemeietorul lui. E aici o posibilitate
nouã de a contura continuitatea profesionalismului ºi a responsabilitãþii gazetãreºti,
prin care cerchiºtii s-au strãduit sã-i
reitereze tipul de discurs publicistic.
La fel cu Eminescu ºi Caragiale, O. Goga
este vãzut ca o expresie a vocaþiilor
paralele, literaturã ºi gazetãrie, în aceasta
din urmã regãsindu-se marile obsesii ale
gazetãriei eminesciene, ca invariabile ale
existenþei româneºti (Vom regãsi astfel în
gazetãria lui Goga marile obsesii eminesciene: þãranul român ca «supremã sintezã
a existenþei noastre naþionale»; «mãciniºul cotidian al politicãriei mãrunte»;
felonia ºi turpitudinile
vieþii politice nãscãtoare de alte maladii
politicianiste; entuziasmul organic ºi inepuizabil pentru naþiune
ºi tradiþie ca forme ale
identitãþii de sine a românilor; nevoia unei
culturi naþionale feritã
de invazia strãinã, de
pericolele «cliºeelor
internaþionale»). Identificînd, la Eliade, texte
gazetãreºti semnate cu
pseudonime, relevã atitudinea echilibratã a
autorului lor, care scria
pentru respingerea deopotrivã a nazismului ºi
comunismului, ºtiind cã
stînga poate fi tot atît
de reacþionarã ca ºi
dreapta  ºi viceversa,
sau cã Huligani ºi
barbari sunt ºi comuniºtii incendiatori de
biserici  ca ºi fasciºtii
prigonitori ai evreilor. ªi unii ºi alþii calcã
în picioare omenia, credinþa intimã, pe
care e liber fiecare individ. ªi unii ºi alþii
se rãscoalã teluric contra sîmburelui
dumnezeiesc din fiecare om, contra credinþei ºi omeniei lui. Scriind despre omul
românesc al lui Mircea Vulcãnescu,
contabilizeazã, într-o seducãtoare listã,
diferitele însuºiri naþionale, cu participarea
lor diferitã, dar evidentã, la alcãtuirea
specificului naþional, ca ºi procentajul sãu
de alogenitate.
Despre Ambiguitatea eului epistolar al
lui Cioran, Ion Dur constatã dificultatea
distincþiei între elementele operei ºi cele
ale scrierilor, departajare formalã din
moment ce, la scriitorii importanþi, tot ce
aceºtia au scris formeazã opera lor, numai
totalitatea poate fi împãrþitã în sub-clase,
de unde aruncã lumini noi asupra întregului,
întãrindu-l sau nuanþîndu-l. Lui Cioran îi
gãseºte postulatul definitoriu: port mascã,
deci exist.
Cu un afectuos angajament faþã de cauza
presei, autorul susþine scoaterea din uitare
a lui Sandu Tudor, cãlugãrit dupã multe
zbuciume îndurate în închisorile comuniste
ºi îndelungi urmãriri ale securitãþii, consta-

tînd cã opera acestuia a rãmas ºi dupã
revoluþia din decembrie, ca atîtea alte
scrieri, necunoscutã, caietele nu i-au fost
recuperate de la securitate, dacã nu or fi
fost distruse de aceastã perfectã maºinãrie
a dezonoarei. Ceea ce s-a pãstrat (ºi s-a
gãsit) a început a fi reeditat, dar cu jena
editorialã a incompletitudinii. Cînd iese din
altitudinea discursului filosofic, autorul
face loc ºi presupunerilor iraþionale (despre
Sandu Tudor: a avut un farmec aparte,
ceva misterios ºi insolit, un aer pe care lau simþit ºi despre care au povestit mai
toþi cei ce i-au stat în preajmã), fãcînd o
subtilã  ºi jurnalisticã!  asimilare a
aproximaþiei la cazuistica motivatã, a
sofismului indemonstrabil la afirmaþiile
deductive, pentru a ajunge la sinteza
elevatã, economicoasã ºi elocventã (Poetul Sandu Tudor este un tradiþionalist
care face din ortodoxie nucleul seminal
absolut al identitãþii spaþiului românesc).
Prin limbaj, Ion Dur face adeseori o finã
trecere de la agnosticismul mistic la gnosticismul demonstrabil, arãtînd implicit cã
deschiderea de expresie se obþine prin
asimilarea unei discipline a spiritului, fãcîndo familiarã unui lector empatic  celui care
trãieºte patima cãrþii, cum spune.
Atingerea la filosofie se face ºi în
discutarea conceptelor estetice din Revista
Cercului literar, pornind de la obstinaþia
cerchiºtilor împotriva confuziei valorilor.
Autorul insinueazã propriile opinii printre
rîndurile dedicate lui
homo aestheticus: În
fond, o operã literarã
izbutitã are ineluctabil
un pronunþat caracter
antropologic, adicã nu
ignorã  n-are cum sã
ignore  pluralitatea
dimensiunilor fiinþei
umane, situîndu-se atît
împotriva determinismului social rigid, cît ºi
împotriva absolutizãrii
tezei. El se aratã polemic ºi cu agresivitatea
de azi a oratorilor, retorilor ºi limbuþilor, identificaþi de Maiorescu ºi
încã necãzuþi în caducitate, saltimbanci întro cotidianã operã de
trei parale, cu, alte
cuvinte, tensiunea dintre
discursul-agent ºi
discursul-pacient din
spaþiul publicistic, acolo unde legea pare
sã fi fost datã tocmai
de absenþa ei, adicã de anomie. El
dezvoltã un adevãrat ceremonial de
seducþie, prin mecanisme de persuasiune, cînd vectorul Înapoi! înseamnã
Înainte!. La fel, precizeazã de la început
în ce constã meritul de cãpetenie al cãrþii
de care se ocupã, formulînd lejer judecãþi
de valoare ce urmeazã a fi demonstrate (în
cazul tinerilor, pe care universitarul are grija
pedagogicã de a-i sprijini cu un avînt
academic; în cazul lui Cioran: Dacã existã
însã un context, dar ºi acela absorbit în
discursul critic al exegetei, acela este dat
de trama culturalã, de istoria ideilor în
enclavele cãrora s-a ivit ºi a devenit
relativ autonom însuºi textul cioranian.
Ceea ce intereseazã în fond este spaþiul
de dincolo de biografia lui Cioran).
Dupã cum rezultã ºi din exemplele pe
care le-am evidenþiat, ca ºi din tratarea
teoreticã autonomã, ceea ce obsedeazã pe
autor este simbioza gazetãrie - literaturã, o
coexistenþã fecundã, deºi neagreatã de
omul-masã, cu o viziune strict pragmaticã
asupra presei de toate zilele (autorul îºi
propune sã revinã asupra celei de toate
nopþile, fapt pe care-l aºteptãm curioºi).
Este foarte convingãtoare pledoaria sa

pentru a se face o gazetãrie ca ºi cum s-ar
scrie literaturã, ceea ce presupune o relaþie
specialã a gazetarului cu limba ºi o culturã
mult deasupra celei medii, iar nu cum se
întîmplã astãzi adeseori, o rezistenþã la
culturã. Pentru aceasta este nevoie ºi de
revenirea la limitele oneste ale genurilor,
fiind intransigent cu încãlcarea lor grosolanã, aºa cum vede cã se întîmplã cînd
pamfletul e confundat cu penibila hãrþuire ºi mitocãnie verbalã, cînd la România
mare scriu nimicologi cu titluri ºi
decoraþii (I. D. Sîrbu). El pune dereglãrile
din presa de azi pe seama nepermisei
toleranþe, dupã 90, a mediilor academice,
al cãror mecanism de promovare este
vinovat de marile dereglãri, iar exemplul
dat este notoriu: al profesorului Mischie,
un politician semianalfabet  ºi descalificant. Aceastã vulgatã academicã are
consecinþe enorme ºi dezastruoase
pentru valoarea mediului academic. Promovarea mediocritãþilor agresive bate la ochi
ºi bate în general, ca mod de comportament.
Ca exemplificare imediatã, este datã situaþia
presei din Sibiu, o presã fãrã jurnaliºti,
rezistentã la angajarea absolvenþilor facultãþii de profil, o rezistenþã la profesionalism
ºi la culturã, care eludeazã balcanic deontologia profesionalã occidentalã  cum se
precizeazã pe fiºa clinicã din carte.
Pe lîngã discursul academic desfãºurat
de Ion Dur atît de convingãtor pe cît este
presãrat cu formule personale care persuadeazã cu efectul lor metaforic, se abilitazã
ºi comentariul sensibil al unor cãrþi de
literaturã, unde limbajul aulic este schimbat
cu unul intelectual-sentimental firesc, din
mers cum se spune, fãrã ca aceastã
schimbare sã fie ºi un deghizament, din
moment ce face parte integrantã din fiinþa
intelectualã a autorului.
Ion Dur se manifestã, în paginile Cariatidelor, ca un autentic om de presã, ca un
teoretician al jurnalismului, dar care are ºi
experienþa unui practician al gazetãriei. El
ºi-a asimilat în propriul discurs elementele
specifice meseriei ºi, mînat de aceastã
febleþe, cautã ºi identificã articole nesemnate, sau semnate cu pseudonim, de Mircea
Eliade, prinde în expresie personalã concentrate enunþuri definitorii (pentru Cioran,
adagiul fatal n-a fost sã fie, pentru Mircea
Vulcãnescu, polisemia productivã,
pentru românul printre strãini, secãturã
seducãtoare), decupeazã segmente ºi
insistã asupra particularitãþilor lor (Noica
ºi perioada interbelicã). El face, aºadar, o
îngemãnare între ataºamentul lui pentru
gazetãrie ºi pregãtirea de bazã, cea filosoficã, împletind într-un discurs unic cele
douã direcþii ale gîndirii, sprijinindu-le
reciproc într-un suplu mixaj al limbajului.
Avantajul va fi pentru ziariºtii cu orizont
filosofic bine asimilat, ceea ce este destul
de rar în tagmã. De pildã, pornind de la
prestaþia publicisticã interbelicã a lui C.
Noica, discutã pe larg ºi în adîncimea
specializãrii despre aristotelismul autorului Jurnalului de idei, sau în Noica ºi
desprinderea de Kant, cu alura ºi pãtrunderea unui studiu autonom.
Predominã în paginile cãrþii discursul ex
cathedra ºi în subsidiar cel al simpatiei
pentru gazetãrie. Cele douã tipuri de discurs
ridicã textul cãrþii spre cote mai înalte de
interes, implementînd viziunea filosoficã în
practica presei, oferindu-i acesteia motive
de analizã ºi finalitãþi mai pretenþioase prin
însuºi limbajul folosit. Conþinînd adevãrate
lecþii de filosofie aplicatã în cuprinsul
gazetãriei, cartea este un exemplu în sine,
dar ºi un exemplu ce radiazã spre exterior
alte pretenþii decît cele ilustrate cotidian la
noi de presa de informaþie, adicã dincolo
de scandal, pornografie ºi imaginare
scenarii politice.

pierdutã sau dispreþuitã. Sîntem un
neam vechi între multe dintre popoarele Europei de azi ºi timpul nu ne-a jucat
niciodatã feste în faþa rãbdãrii cu care l-am
înfruntat totdeauna. De aceea Mihail Fãrcãºanu nu poate fi uitat, nu poate fi trecut
dincolo de atributele naþionale ale firii.
E. L.: Sînt douã fotografii în aceastã
admirabilã carte. Cei doi fraþi, la vîrsta
copilãriei, ºi apoi la bãtrîneþe...
N. F.: Cel ce a trecut prin prãpastia ºi
prin iadul comunist în þarã, în cea de-a
doua fotografie, stã în picioare  el este
fratele mai mare cu cîþiva ani  iar Mihail
Vilara, luptãtorul, omul care a trebuit sã
plece, izgonit din þarã, fiindcã altfel nu-l
aºtepta decît moartea comunistã. În ceea
ce mã priveºte, prefer o altã imagine

fotograficã a lui Mihail Fãrcãºanu, aceea
pe care mi-a recomandat-o prin telefon, de
la Londra, Adriana Georgescu, la începutul
anilor 90. Ea mi-a atras atenþia cã pe
tramvaiele din Bucureºti erau prinse lozinci
pe care scriau: Moarte lui Rãdescu,
moarte lui Fãrcãºanu!  Atunci am înþeles
semnificaþia pe care o avea fotografia în
care Mihail Fãrcãºanu apare cu nelipsita
lui hainã de piele. Se gãseºte la mitingul
din 8 noiembrie 1945 pe care l-a organizat
la Bucureºti în Piaþa Palatului. Se vede
grilajul Palatului Regal ºi parcã îl auzim
spunînd cã singurul sens al libertãþii noastre
poate fi plãtit cu moartea, dar aceasta este
o moarte a eliberãrii.
E. L.: Cred cã am putea încheia cu
aceastã imagine convorbirea noastrã

scurtã despre Izgonirea din libertate,
conceputã ºi realizatã de D-na Pia Bader
Fãrcãºanu.
N. F.: Nu putem încheia însã, fãrã a
menþiona ceva, obligatoriu din punctul de
vedere al cronicarului literar. Am fost
impresionat de talentul absolut excepþional
al nepoatei lui Mihail Fãrcãºanu, fiica lui
Nicolae Fãrcãºanu, care îºi dedicã, la rîndul
ei, cartea, fiicei sale Crista. Este, într-un fel,
o transmitere din generaþie în generaþie, ea
însãºi impresionantã. Pentru prima datã în
relatarea unui om care a trecut în cea mai
frumoasã vreme a vieþii sale  copilãria 
prin momente grele, pline de durere ºi de
neputinþa de a nu-ºi putea salva familia,
dosarele de la securitate ale anchetelor prin
care au trecut tatãl ºi unchiul sãu, în

izgonirea lui din þarã, sînt reproduse cu o
deosebitã corectitudine în relevarea adevãrului. Cu multã delicateþe, dar ºi cu o
obiectivitate ce nu permite îngãduinþã sau
o aplecare spre sentimentalism, ci  aº
spune chiar  cu o severitate remarcabilã
în aprecierea situaþiilor morale, D-na Pia
Bader Fãrcãºanu, fãrã a solicita plata
datoriilor de conºtiinþã din partea cuiva, îºi
afirmã cu fermitate dorinþa de a ºti cine a
comis fãrã nici o justificare a adevãrului ºi
a justiþiei tragedia vieþii sale ºi a pãrinþilor
ei. Acesta mi se pare a fi sensul major ºi
mesajul cãrþii despre care discutãm.
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Revelaþia documentului: Cîte ceva despre Generalul
Gh. Avramescu ºi cobeligeranþa cu sovietele (II)
(urmare din nr. trecut): Ajunºi în faþa C tului

(o clãdire fost hotel
în Luceneþ), am fost poftiþi a lua o ceaºcã
de ceai cu Mareºalul Malinovski.
Detaliile acestei invitaþii, cu totul
machiavelice, sunt demne de a fi ºtiute de
toatã omenirea, ºi vi le voi scrie într-o
scrisoare viitoare, dacã vã intereseazã.
Intraþi pe rînd în clãdire, am fost iniþial
separaþi. Eu, de soldaþi, ºi cu totul de membrii
fam. Avramescu. Ni s-a pus în vedere, ºi mie
ºi soldaþilor, cã nu avem voie a lua contactul
cu fam. Gh. Avramescu, chiar dacã ni s-ar
cere sprijinul din partea cuiva dintre ei.
4. Din povestirile recente (dupã întoarcerea din puºcãrie) ale Glul Dragomir, rezultã:
În noaptea de 2-3 martie, în maºini
separate, au fost transportaþi de la Luceneþ
(castelul) spre Luceneþ (oraºul unde se afla
P. C. mai sus menþionat) atît Avramescu cît
ºi Dragomir (într-un convoi escortat).
Datoritã farurilor, Dragomir a recunoscut pe Avr. dupã bereta de Vt de Munte,
cã se afla în maºina din faþa sa (între 2
ofiþeri ruºi). La un moment dat, maºinile
s-au oprit datoritã aviaþiei germane care
ataca gara ce se afla pe drumul lor.
Dupã ce atacul s-a terminat, cam dupã
vreo 20, dragomir a fost chemat de un
ofiþer superior rus spre a vedea cã în
maºina din faþã, Glul Avramescu a fost

omorît de o rafalã trasã din avioanele
germane. Într-adevãr, Dragomir a vãzut
pe Avramescu mort în maºinã (singurul
care era); nu au observat însã nici un
geam spart, iar maºina lui Avramescu, ca
ºi cea în care a cãlãtorit Dragomir, ºi-au
continuat drumul dupã cîteva minute.
Dna Avramescu (care a decedat anul
trecut), a fãcut diferite cereri la ruºi, la
Crucea Roºie Internaþionalã, spre a afla
de soarta soþului ei. A primit în 1963 o
fotografie de la Crucea Roºie Internaþionalã, care arãta un mormînt fãrã a fi vreo
indicaþie unde se aflã acest mormînt (izolat
pe marginea unei ºosele). Ataºat la aceastã
fotografie era o scurtã notã sovieticã, în
care se spunea cã Glul Avr. a fost omorît de
aviaþia germanã.
5. Glul Dragomir a fost transportat dupã
cîteva zile la Lublianca (Moscova), unde a
fost anchetat circa 6 luni ºi condamnat la
muncã silnicã pe viaþã. A fost în diferite
închisori grele în U.R.S.S. ºi a fost graþiat
dupã moartea lui Stalin; dar, venit în þarã, a
fost condamnat ca fost ministru antonescian.
Din 1967 a fost ºi (indescifrabil) ºi se
aflã în Bucureºti în perfectã stare fizicã
ºi intelectualã, (indescifrabil).
La Lublianca i s-a imputat cã nu a fost
vigilent ºi nu a raportat ruºilor intenþiile
lui Avramescu de a trece liniile la germani,

Un document inedit din dosarul Procesului Iuliu Maniu
D. Berry este de acord cu D. Maniu, îi aratã
însã cã activitatea grupului Gafencu la Paris a
fost cu totul satisfãcãtoare, atît Dl. Gafencu cît
ºi ajutorul lui D-nii Brãtianu, Coste, Tilea au
fãcut o muncã foarte utilã, ajungînd chiar acolo
cã, de cîte ori Conferinþa cerea date suplimentare, D. Gafencu le furniza Conferinþei, cu mult
înaintea Delegaþiei Oficiale a României. Delegaþia
americanã a apreciat foarte mult munca grupului
Gafencu, iar D. Vîºinschi a acuzat Delegaþia
americanã de a fi port parol al grupului Gafencu.
D. Maniu mulþumeºte D-lui. Berry pentru
aceastã comunicare ºi îºi exprimã mulþumirea cã
a putut din vreme, acum cîþiva ani, sã înlesneascã
plecarea unora din aceºti domni în strãinãtate
pentru reprezentarea intereselor noastre. D.
Maniu exprimã apoi D-lui. Berry pãrerea cã ar
fi foarte avantajos dacã D-sa. ar putea [proteja]
în strãinãtate un Guvern Român al rezistenþei
contra întregii acþiuni, periculoasã neamului, pe
care o va iniþia desigur Guverul Comunist care,

probabil, va rezulta din aceste alegeri. Dl.
Maniu socoteºte cã un succes relativ în alegeri
dupã felul celui din Bulgaria nu este de nici un
folos Þãrii ºi pentru acest motiv crede mai util
în circumstanþele imediatului viitor existenþa
unui Guvern de rezistenþã în strãinãtate,
rugîndu-l pe D. Berry sã sondeze pãrerea
Guvernului american în aceastã [privinþã]. Dl.
Berry nu este de opinia aceasta însã promite
cã se va informa.
În concluziune, Dl. Maniu rezumã conversaþiunea avutã rugînd pe D. Berry sã caute tot
posibilul pentru a controla registrele electorale
a cãror confecþionare din partea Guvernului face
iluzorie întreaga operaþiune a alegerilor, ºi în al
doilea rînd, roagã pe Dl. Berry sã consulte
Departamentul de Stat asupra oportunitãþii
retragerii miniºtrilor din Guvern, asigurînd pe
Dl. Berry cã în nici un caz nu o va face fãrã
prealabila consultare a D-sale.
16.IX.1947

Procesul comunismului românesc:
Testamentul din morgã în mãrturia autorului
Casa româneascã de la Paris (III)
Vreau sã vã mai spun un lucru. Eu am
rezistat în închisoarea comunistã, atîþia
ani, datoritã unei hotãrîri pe care am luato de la bun început: dacã mã vor duce la
muncã, am sã refuz pe faþã, cînd munca va
deveni un instrument de crimã, preferînd
sã mã omoare în torturi ºi sã nu accept,
cum au acceptat unii, sã mã sinucid
muncind pînã la distrugerea fiinþei. Aceasta cred ca m-a salvat, deºi am fost de multe
ori foarte slãbit, nu mai puteam sã mã þin
nici pe picioare. Au venit ºi m-au lovit, dar
n-am acceptat niciodatã sã-mi forþez
organismul dincolo de epuizare, cu bunã
ºtiinþã. Apoi, dacã n-aº fi crezut în Dumnezeu, n-aº fi rezistat nici la Gherla, acolo
mai ales datoritã torturilor pe care le-am
îndurat. De ce? E foarte greu ºi foarte
lung ca sã relatez acum ceea ce am scris
în carte. De aceea vã rog sã citiþi acolo tot
ce mi s-a întîmplat în detenþia de la Gherla.
Acum am sã încerc sã vã explic o altã
situaþie ce þine de rosturile demnitãþii pe
care sîntem obligaþi sã ne-o asumãm în
clipe de restriºte. Unul dintre prietenii
mei, care s-a eliberat în 1959, Vintilescu  în prezent se gãseºte în strãinãtate,
în Australia  a acceptat la cererea mea
sã înveþe pe dinafarã, ca pe Tatãl Nostru,
patru scrisori: cãtre Papã, cãtre preºedintele Americii, Generalul Eisenhower, cãtre
ONU ºi cãtre lumea liberã.
Cînd Vintilescu a ajuns în Italia, a
stabilit o întîlnire a sa cu Romilo Lemonidis (Victor Cernescu) care era director
adjunct la postul de radio Europa Liberã,
Departamentul românesc. Întîlnirea a avut
loc la Trieste, iar Lemonidis a luat
scrisorile ºi, aºa cum nu le-aþi vãzut ºi
auzit dumneavoastrã, nu le-a vãzut ºi nu
le-a auzit nimeni. Cei de la Europa Liberã,
s-ar pãrea, cã nu le-au dat drumul. Cînd
eu am ajuns în Occident, dupã mulþi ani,
l-am cãutat la telefon pe Victor Cernescu,
care mi-a spus, prima datã, cã scrisorile
erau prea tari ºi nu puteau fi radiodifuzate.
Ca atare, nici n-au fost. L-am mai sunat
apoi o datã, dupã alþi cîþiva ani, iar rãspunsul
sãu a fost pe dos. Uitase ce mi-a spus

anterior ºi a cãutat sã mã convingã de faptul
cã, totuºi, acele texte au fost difuzate pînã
la urmã. N-avea memorie bunã ca sã-ºi dea
seama de ceea ce îmi spusese iniþial.
În ceea ce-l priveºte pe Vintilescu,
acesta a plecat în Australia, cum spuneam,
ºi mi-a comunicat la un moment dat, de
acolo, cã a avut un necaz în timpul
cãlãtoriei, cînd vaporul pe care se afla în
timpul cãlãtoriei a început sã ia apã ºi a
lipsit puþin ca sã nu naufragieze. Din cauza
emoþiei, Vintilescu a uitat aproape complet
textul scrisorilor pe care le memorase
atît de bine. El îmi promisese cã se va face
preot cînd va ajunge ºi se va stabili în
libertate. Ajungînd ºi eu la Paris, l-am
întrebat la telefon de ce nu s-a fãcut preot.
Mi-a rãspuns direct cã n-ar fi avut ce sã
mãnînce. El trecuse totuºi pe la Vatican,
cît a stat în Italia. Explicaþia pe care mi-a
oferit-o nu se justifica în privinþa preoþiei.
Dar, revenind la scrisorile mele, adicã
la acelea fãcute de mine în închisoare, în
memorie, scoase cu atîta trudã din þarã,
trebuie sã recunosc cã au rãmas fãrã nici
un efect. Mi-aduc aminte însã ºi astãzi cã
scrisoarea ce i se adresa Papei avea fãrã
îndoialã ca motto: Cãutaþi adevãrul ºi
adevãrul vã va face liberi. La rîndul ei,
scrisoarea cãtre preºedintele Americii
dispunea de urmãtoarea afirmaþie la
început: America este ultima bunã
speranþã a Pãmîntului  un citat din
Lincoln. În ceea ce priveºte textul ce ar fi
trebuit sã ajungã la ONU, era precedat de
cuvintele: Dreptatea este mai preþioasã
decît pacea. Þin minte cã aceastã organizaþie internaþionalã susþinea neobosit
pacea lumii, aºa cum o propãvãduiau atunci
sovieticii. Adicã nimeni sã nu se amestece
în treburile interne ale celorlalþi. Este
ceea ce m-a determinat sã înscriu la un
moment dat, în carte, o adevãratã parabolã,
plecînd de la constatarea cã Lupii vor sã
mãnînce singuri oile, fãrã nici un amestec
în treburile interne.
În ceea ce priveºte scrisoarea ce trebuia
trimisã cãtre lumea liberã, sînt sigur ºi
acum cã avea drept motto un citat din Tho-

împreunã cu toatã familia. Ruºii interceptaserã comunicarea lui Sturza de la Radio
Donau. În afarã de aceasta, i s-a imputat
cã a fost ministru antonescian.
6. Eu, dupã ce am urmat 5 luni împreunã
cu soldaþii români (ce fãceau parte din
convoiul ºi escorta Generalilor Avr. ºi
Dragomir, precum ºi cei din escorta fam.
Avramescu), comandamentul Malinovski, în
deplasarea sa spre vest, atît eu cît ºi soldaþii
am fost trimiºi  fãrã nici o întrebare sau
cercetare, la Orsti (Urali), în lagãr de
prizonieri. Dupã 2 ani, soldaþii au fost
trimiºi în þarã. Eu am fost permutat în alt
lagãr (102) la Celeabinsk, de unde m-am
întors în þarã la 1 nov. 1948. În 1950 am
fost arestat ºi condamnat la 10 ani pentru
crimã de uneltire contra ordinei sociale.
Dupã cei 10 ani (la Canal, Gherla, Aiud,
Galaþi, Jilava), în 1960 s-a terminat închisoarea, dar am mai fost condamnat administrativ
2 ani domiciliul obligatoriu la Lãteºti, lîngã

Feteºti. În 1962, iunie, am revenit acasã.
7. Noi am cãpãtat dreptul de a mai
rãmîne pînã la 1 mai aci (de la americani)
ºi cred cã vom obþine ºi aceastã prelungire
de la Washington.
Vã rog insistent a nu vã supãra dacã
din þarã nu vã voi mai scrie. Vã mulþumesc din tot sufletul de mînãstirean ºi
cãlãreþ pentru tot ce aþi fãcut pentru Mihai
 ºi vã rog a nu face uz de numele meu
atît timp cît voi trãi, referitor la toate
detaliile odiseei prin care am trecut, cele
ce v-am scris ºi vã voi mai scrie. Aceasta
pentru motivele pe care le întrevedeþi
desigur. Ce v-am scris sunt numai o parte
din cele trãite. Deja cred cã sunt destul de
observat în þarã.
Cu o caldã îmbrãþiºare (permiteþi-mi),
frãþeascã, regret cã viaþa aceasta nu mi-a
permis a vã revedea barem pentru o clipã.
Al Dstr
Grigore Negoescu

Post scriptum:

Cu aceste cîteva precizãri ºi clarificãri memorialistice se încheie, în
scrisoarea-mãrturie a Maiorului Grigore Negoescu, prezentarea destinului
lui Gheorghe Avramescu, generalul care a fost împuternicit, imediat dupã actul de la 23 august
1944, odatã cu întoarcerea armelor, de cãtre organele de conducere ale statului român, impuse la
putere prin arestarea Mareºalului Ion Antonescu, ca ºef al Armatei Române în cobeligeranþã cu
trupele sovietice pe frontul de vest, împotriva hitleriºtilor.
Sã mai subliniem un aspect: faptul cã aceastã mistificare a cãderii Generalului Avramescu întrun bombardament al aviaþiei germane, lîngã Bratislava, nu ascunde numai o incalificabilã mîrºãvie
comisã faþã de poporul român, dar deschide ºi considerabile semne de întrebare în raport cu
situaþia ulterioarã efectuãrii actului criminal consemnat privind familia acestuia, precum ºi agresiunea
împotriva României asiguratã în spatele frontului, în conformitate cu hotãrîrile secrete de la Yalta,
necunoscute, din punct de vedere diplomatic, la încheierea Armistiþiului, ce a certificat, de fapt,
cedarea necondiþionatã a teritoriilor ºi populaþiilor de la Carpaþi, Dunãre ºi Mare, în despãgubirea
regimului comunist al lui Stalin, dincolo de fãþiºa ocupare a Basarabiei ºi a Bucovinei de Nord, precum
ºi a Cadrilaterului. Cãderea, prin condamnarea laºã, executatã pe la spate, a Generalului Avramescu,
mînjeºte cu sînge orice relaþie istoricã ºi diplomaticã între România ºi Rusia sovieticã. Criminalitatea
Moscovei nu poate fi prin nimic justificatã, atunci cînd, ca de obicei, în mentalitatea conducãtorilor
acestor neamuri asiatice, de stepã, s-a încercat ºi s-a realizat decapitarea Armatei Române.
Procesul nu poate fi nicidecum amnistiat, pentru cã deblocãrile ce au urmat imediat dupã
fraudarea de cãtre comuniºti a alegerilor din noiembrie 1946, a înlãturat toatã conducerea militarã
naþionalã, înlocuind-o cu politruci sau cu cadre sovietizate precum Bodnãraº sau Ceauºescu. Sa schimbat uniforma militarã în România, dar, mai mult decît atît, s-a cãlcat în picioare demnitatea
ºi respectul pentru drapel ºi naþie. Fenomenul înregistrat, cu începere din momentul menþionat
al executãrii criminale a Generalului George Avramescu, repetã, într-un fel, josnica tragedie de la
Katyn a armatei poloneze.
În epistola sa de rãspuns, adresatã în 1976 lui I. V. Emilian, redactorul Stindardului, publicaþia
exilului românesc anticomunist ce apãrea în acei ani în Germania de Vest, Leontin Jean
Constantinescu, mulþumindu-i acestuia pentru documentul pe care se grãbeºte sã i-l restituie,
confirmã veridicitatea informaþiei, subliniind la rîndul sãu, cã o asemenea realitate asupra cãderii
eroice a Generalului George Avramescu o cunoºtea încã de la Generalul Nicolae Rãdescu, ultimul
prim-ministru democrat din istoria postbelicã a României, alãturi de care, în exil, la Paris,
organizase din punct de vedere juridic, Liga Românilor Liberi, printre alte iniþiative ºi directive
instituþionale anticomuniste, intrate în luptã deschisã cu regimul trãdãtor de la Bucureºti.
*
Acelaºi Leontin Jean Constantinescu, Deschizînd Dosarul Procesului Maniu ºi comentîndu-l
pentru postul de radio Vocea Americii în conformitate cu actele citate sau invocate de presa
comunistã ºi cominternistã ce se dezlãnþuia la Bucureºti, exact dupã un an de la fraudarea
alegerilor democrate de cãtre regimul Anei Pauker instaurat în mod dictatorial ºi terorist de trupele
de ocupaþie sovietice, ale lui Stalin, împotriva partidelor istorice ºi a conducerii lor ideologice ºi
politice, împingînd spre un alt fel de decapitare, nu mai puþin criminalã, constata faptul cã
documentele incriminatorii asupra complotului ce a determinat condamnarea lui Iuliu Maniu,
a lui Constantin I. C. Brãtianu ºi a lui Titel Petrescu nu aveau la bazã nici un obiect juridic, ci
expediau totul în seama unei eliminãri de ordin politic prin încãlcarea oricãrei legalitãþi ºi a oricãror
atitudini democratice în apãrarea drepturilor omului. Teroarea de facturã sovieticã, pe care juristul
român a dispreþuit-o întotdeauna fãrã mustrãri sau consecinþe, era evidentã în ochii celui care a
validat, cîteva decenii mai apoi, constituirea Comunitãþii Europene de astãzi.
Ca om politic, ºef de partid, fãrã a putea sã i se dovedeascã implicarea directã, Iuliu Maniu
nu avea cum sã fie acuzat dupã orice cod juridic existent sau pe cale de a exista într-o lume
democratã. Ca simplu cetãþean, apoi, fãrã a þine seama de marele partid pe care-l reprezenta, Iuliu
Maniu, din aceeaºi lipsã de dovezi, nu intra în dezbatere juridicã, probele absentînd de la dosar.
ªi totuºi, realitatea brutalã a oficializãrii crimei comuniste în România a dispus condamnarea
venerabilului om politic, o condamnare care avea sã se termine tragic, cu moartea în închisoare,
deci prin totala privare de libertate.
La cîþiva ani dupã aceea, dîndu-ºi seama cã ºi-au atins scopul fãrã ca lumea liberã sã protesteze
în sens juridic ºi diplomatic faþã de ceea ce s-a întîmplat în România atunci, liderii comuniºti de
la Bucureºti au pus în circulaþie prin diverse subterfugii ºi prin reþeaua cominternistã occidentalã,
subvenþionatã de Moscova, o serie de fragmente din diverse documente ce ar fi încercat sã le
scuze crima ºi sã le justifice încercarea de respectare a normelor justiþiei. Gãsesc într-o carte, ce
a apãrut în 1955 la Paris, în limba francezã, sub semnãtura unui ziarist român, Camil Ring, din
clica Anei Pauker, impus, pentru scurtã vreme prin trecerea lui în Occident, chiar ca director al
emisiunilor în limba românã radiodifuzate de Europa Liberã, douã citate fotocopiate dintr-un
text certificat prin stampilã oficialã ca fãcînd parte din dosarul procesului Maniu. Dactilograma
poartã unele intervenþii în cernealã, strecurate printre rînduri, asupra cãrora cel ce a îndreptate
pe alocuri redactarea, le confirmã provenienþa în 16.IX.1947. Iatã acest înscris din subsolul celei
de a doua pagini înregistratã în respectiva carte:
Corecturile din text sunt ale mele, dar conþinutul nu corespunde în total vederilor mele,
deci nu le-am putut exprima cu nici o ocazie. Iuliu Maniu
Vom reveni în numãrul viitor cu alte precizãri asupra acestui document.

(N.F.)

mas Charley: Libertatea este singurul þãrm
spre care tind, conºtient sau nu, toate luptele, trudele ºi suferinþele omului pe pãmînt.
În încheiere, mã simt dator sã mai
specific un lucru: cele patru scrisori se

terminau ºi ele cu un motto, pe care l-am
pus ºi în carte, extras din Goethe: Cît
timp va fi zi, vom rãmîne cu fruntea sus
ºi tot ce putem face nu vom lãsa sã se
facã dupã noi.

Vã mulþumesc,
Domnule Remus Radina!

irea dosarului de condamnare a regimului
comunist, însã sperãm  cît mai apropiatul proces al comunismului.
Cãci nimeni nu mai poate contesta azi
cã nazismul ºi comunismul sînt cele douã
feþe ale aceluiaºi tip de regim totalitar
criminal care a însîngerat omenirea, pe
parcursul aproape întregului secol trecut!
E timpul ca Procesul de la Nurenberg
sã ne fie exemplu în judecarea ºi condamnarea celei de-a doua feþe a totalitarismului, comunismul!
Iar Dl Remus Radina prin Testamentul
din Morgã, prin întreaga sa viaþã, este o
piesã de temelie în acest proces.
Vã mulþumesc, Domnule Remus Radina!

Mã simt onoratã cã am avut ºansa sã-l
cunosc pe Dl Remus Radina, luptãtor
neobosit pentru drepturile omului, pentru
democraþie, împotriva comunismului,
aceastã legendã vie a istoriei noastre.
Testamentul din Morgã, a cãrui lansare
s-a facut azi, aici, este o mãrturie cutremurãtoare despre ororile practicate împotriva opozanþilor activi ai regimului
dictatorial comunist, în închisorile în care
îºi sfîrºeau zilele, toþi aceia care îndrãzneau sã se opunã terorii roºii.
Aceastã carte este un document de bazã,
un act de acuzare incontestabil, în alcãtu-

Ana Ciucan ÞUÞUIANU
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Procesul comunismului:

INSTITUÞIA CENZURII ªI

„MIªCAREA CADRELOR”
1. Sovrom. În dosarele Direcþiei Generale a Presei ºi Tipãriturilor de la Arhivele
Naþionale nu am depistat decît douã documente care sã ateste controlul consilierilor
sovietici ºi rolul lor în formarea noului aparat de cenzurã. La 23 ianuarie 1946 Comisia
Românã de Armistiþiu ºi Comisariatul General de Executare a Armistiþiului îºi înceteazã
activitatea; aplicarea clauzelor Convenþiei de Armistiþiu este asiguratã în continuare
de comisia Românã de Legãturã cu Comisia Aliatã de Control, care funcþioneazã pe
lîngã Ministerul de Externe (creatã în aceeaºi zi)1.
Desigur, cenzura n-a apãrut în România odatã cu venirea tancurilor sovietice, dar, spre
deosebire de formele ºi manifestãrile ei cunoscute de secole, noua cenzurã impusã de
consilierii sovietici nu se ocupa atît de corectarea ideologicã a creaþiei artistice, cît de
(re)educarea minþilor umane, manipularea tuturor informaþiilor emise de savanþi, jurnaliºti,
artiºti ºi propuse unui public. Pe seama cenzorilor existã mituri care se adeveresc sau
nu pe baza documentelor parcurse pînã acum (cenzura acþiona ca o structurã ocultã,
secretã, stîrnind oroare ºi fricã  adevãrat, toþi cenzorii erau evrei  fals etc.). Sistemul
cenzorial are structura unei piramide, în vîrful cãreia se numeºte Direcþia Generalã a
Presei ºi Tipãriturilor, care a activat oficial pe lîngã Consiliul de Miniºtri din 1949 pînã
în 1977. De obicei, aici se fãceau legile (cenzurii), se hotãra ce trebuie interzis ºi cine,
aici se recruta personalul ce se educa corespunzãtor pentru a controla diverse domenii
social-artistice etc. Dar nu toþi erau niºte cerberi fioroºi, nu toþi inspirau acea frica
atavicã ºi dacã o inspirau, erau ºi ei, la rîndul lor, mãcinaþi de fricã ºi nu numai (le era
ºi lor frig, stãteau ºi ei la cozi dupã produse alimentare, fiind penalizaþi cînd întîrziau).
Unii cenzori au fost ani în ºir repetenþi la Litere sau la Filosofie, alþii nu aveau bacalaureatul,
dar pretindeau ca scriitorii sã joace dupã cum cîntã ei. Imperiul cenzurii este, în unele
privinþe, o copie metonimicã a sistemului comunist, în altele, creierul perfid al acestui
sistem. Pînã ºi desfiinþarea instituþiei în 1977 se aseamãnã cu desfiinþarea sistemului
comunist (în 1989). Sistemul s-a prãbuºit, dar puterea a rãmas în mîinile aceloraºi oameni.
Instituþia cenzurii s-a desfiinþat, dar cenzura a devenit mai asprã ºi mai eficientã. Cu mult
înainte de desfiinþarea Direcþiei Generale a Presei ºi Tipãriturilor, funcþionarii-cenzori erau
anjagajaþi în interes de serviciu în cele mai diverse instituþii ºi întreprinderi.
Primul document pe care-l prezentãm apare în limbile rusã ºi românã, solicitîndu-se
acordul pentru publicarea unor reviste. Al doilea e scris în limba rusã (cu antet tot în
rusã) ºi cu un scurt rezumat în limba românã, datat ºi semnat indescifrabil. Se pare cã
documentele aparþinînd Comisiei Aliate de Control au fost luate de reprezentanþii sovietici
odatã cu plecarea lor din þarã (nu existã un asemenea fond prin arhive).
I

5.  Serviciul de Cadre ºi Învãþãmînt Profesional
6.  Serviciul Administrativ
7.  Serviciul Contabilitãþii.
(din Hotãrîrea Nr.461/28.V.1951, fila 2, 10/1949)
La 23 august 1954, prin Hotãrîrea Nr.267, semnatã de Preºedintele Consiliului de
Miniºtri, Gh. Gheorghiu-Dej ºi Directorul General al Treburilor Consiliului de Miniºtri,
Petre Costache, DGPT se organizeazã pe trei sectoare centrale: Presã (Sectorul I), Carte
(Sectorul II), Propagandã ºi agitaþie oralã ºi vizualã (Sectorul III), acestora subordonînduse urmãtoarele unitãþi:
Direcþia Tipãrirea Presei Centrale
Servicul Presei Locale.
Serviciul Difuzarea Presei Centrale
Direcþia Tipãrirea Cãrþii
Serviciul Difuzarea cãrþii
Serviciul Biblioteci, Anticariat
Serviciul Radio
Serviciul Radioficare-Radioamplificare
Serviciul Agerpres
Serviciul Agitaþie vizualã, Muzee-Expoziþii-Cinematografie-Teatru
Direcþia Instructaj ºi control
Direcþia Import-Export
Servicul Informaþii externe
Biroul special
Serviciul Documentare
Servicul Învãþãmînt,
Direcþia Contabilitate
Direcþia Administrativã
Direcþia Secretariat.
[20-21, 10/1949]
Parcurgînd statul de funcþiuni din 1.IX.1961, remarcãm schimbãrile, ramificaþiile tot
mai complexe ºi mai variate, din interiorul instituþiei:
Sectorul I
Tipãrirea Presei Centrale
Controlul Ziarelor departamentale ºi de Uzinã ºi a Imprimatelor Diverse
Radio Televiziune
ªtiinþã ºi Tehnicã
Import-Export
Literaturã

Ministerul Informaþiilor
Direcþiunea Presei
Nr.3687
15 Aprilie 1946

Domnului Maior Cebanenco
ªeful Biroului Cenzurii de pe lîngã
Comisia Aliatã de Control în România
Direcþiunea Presei gãseºte necesar sã se acorde publicaþiilor notate mai jos
autorizaþii de apariþie legalã în continuare ºi vã roagã a-i comunica dacã Comisia
Aliatã de Control în România are de fãcut vreo obiecþiune în cauzã.
1. Biserica bãnãþeanã ºi Duh ºi Adevãr
- Timiºoara
2. Lumina Satelor ºi complectarea Oastea Domnului - Sibiu
3. Telegraful român
- Alba Iulia
4. Temeºvaerer Zeitung
- Timiºoara
5. Opinia liberã
- Ploieºti
6. Unirea Poporului
- Blaj
7. Foaia Poporului
- Cluj
8. Vlãstarul
- Buzãu
9. Sionul românesc
- Lugoj
10. Gazeta Sibiului
- Sibiu
11. Viaþa bãnãþeanã
- Timiºoara
12. Ecoul Tîrnavelor
- Mediaº
13. Gîndul nostru
- Piteºti
14. Flacãra
- Piatra Neamþ
15. Foaia diecezanã
- Caransebeº
16. Lumina Creºtinã
- Cîmpu-Lung-Muscel
17. Vocea Buzãului
- Buzãu
18. Lumea Nouã
- Sighiºoara
19. Avîntul
- Petroºani
20. Temeºvarski Vestnik
- Timiºoara
21. Gazeta municipalã
- Bucureºti
22. Poporul
- Sibiu
Directorul Direcþiei Presei
Gr. Preoteasa
(17-18, 1/1944)2
II
Comisia Aliatã de Control
În România
3 iunie 194...

Directorului Direcþiei Presei
Domnului Ivaºco3
Am onoarea de a vã aduce la cunoºtinþã cã Comisia Aliatã de Control nu are nimic
împotriva apariþiei publicaþiei ºtiinþifice Revista de oftalmologie.
ªeful Biroului de Cenzurã a C[omisiei]A[liate]C[control],
Maior Cebanenco
3.VI.1947
Agrement pentru apariþia publicaþiei ºtiinþifice Revistei de oftalmologie.
[ss indescifrabil]
(16, 1/1944)
2. Structura DGPT. În funcþie de anumite prioritãþi sau interese, structura Direcþiei
Generale a Presei ºi Tipãriturilor a suportat nenumãrate modificãri. În anul înfiinþãrii
(1949), instituþia avea urmãtoarele organe centrale4:
1.  Direcþia Presei ºi Publicaþiilor Periodice
2.  Direcþia Autorizãrii Cãrþii
3.  Serviciul Presei Strãine
4.  Serviciul Secretariat

Instructaj-Control
Teatre-Filme-Expoziþii

Sectorul II

Sectorul III

Sectorul IV
Ideologie
Biblioteci-Anticariat-Muzee
Documentare ºi Informare în lucrãrile de l. maghiarã
Unitãþi ajutãtoare
Secretariatul Colegiului
Direcþia Personalului
Direcþia Publicaþiilor-Planificãrii-Contabilitate
Serviciul Administrativ
Împuterniciþi Regiuni-Raioane

[112-127, 11/1957]

Aceste servicii sau direcþii sînt împãrþite, la rîndul lor, în secþii, sectoare, subunitãþi. De
pildã, Serviciul Biblioteci, Anticariat este format din urmãtoarele sectoare de muncã:
1. Secþia Editurã care are urmãtoarele sarcini:
- Lecturarea materialelor apãrute în Editura de Stat începînd din 1944 ºi clasificarea
lor pe categorii din punct de vedere al actualitãþii politice ºi [al] conþinutului.
- Elaborarea periodicã de liste de lucrãri depãºite.
- Lecturarea ocazionalã a unor cãrþi mai des întîlnite în Biblioteci, în vederea
clasificãrii lor.
- Avizul asupra cererilor de topire ale FSC.
- Avizul asupra difuzãrii de materiale de fond special bibliotecilor de cãtre anticariat.
În aceastã secþie lucreazã un colectiv de 4 tovarãºi.
2. Secþia de control
- urmãreºte clasificarea, circulaþia, manipularea ºi pãstrarea tipãriturilor din toate
unitãþile care se ocupã sub o formã sau alta cu difuzarea lor.
(Biblioteci, anticariate, librãrii, DCA [Direcþia Colectãri-Achiziþionãri], pieþe, etc.)
- urmãreºte felul în care sînt executate dispoziþiunile de scoatere din circulaþie a
tipãriturilor din listele de cãrþi depãºite.
- urmãreºte pãstrarea tipãriturilor valoroase
- controleazã activitatea de clasificare ºi repartiþie a fondului de stat al cãrþii
- paralel cu secþia editurii dã avizul de topire cãtre FSC ºi de repartiþie a fondului
special cãtre anticariat.
Aici lucreazã un colectiv de 4 oameni, fiecare rãspunzînd de 4 regiuni în þarã ºi 2
raioane în Bucureºti.
[1-2, 15/1956]
Colegiul Direcþiei Generale a Presei ºi Tipãriturilor este un organ consultativ
alcãtuit din cei mai importanþi membri ai instituþiei. Din Regulamentul de Funcþionare
al Colegiului reiese cã acesta hotãrãºte asupra problemelor de conducere, politice ºi
organizatorice, stabileºte criteriile de selecþionare ºi promovare a cadrelor din instituþie,
elaboreazã proiecte de decrete ale prezidiului Marii Adunãri Naþionale etc. Membrii
Colegiului se subordoneazã atît directorului instituþiei, cît ºi Consiliului de Miniºtri.
De fapt, înfiinþarea acestui organ a însemnat descentralizarea puterii deþinute de
preºedintele DGPT.
La 10 februarie 1956, prin Hotãrîrea Nr.227, emisã de Consiliul de Miniºtri al Republicii
Populare Române, din Colegiu fãceau parte:
Preºedinte: Ardeleanu Iosif, Director General
Membri:
Vidraºcu Raia, Director Gen. Adj.
Panaitescu Horia, Director Gen. Adj.
Leonida Anton, Director
Rosenzweig Moise, Director
Tarnovski Ludovic, Director
Neagu Marin, Director
Molho Moraru Florentina, Director
Secretar:
Mihail Maria
[28, 10/1949]
(continuare în pag. 20)
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Dialoguri esenþiale:

Exilul Alexandrei

- î n t r - o c o n v o r b i re c u A n c a Vi s d e i -

- III -

- Dar sã revenim la minunata Dvs.
piesã. Alt personaj la fel de moral ºi de
puternic ca Alexandra este Bunica, de care
aþi pomenit mai înainte. O complicitate
sentimentalã le uneºte puternic pe nepoatã ºi bunicã, aceasta se vede clar. Una a
pierdut un tatã ºi cealaltã un fiu, în
persoana aceluiaºi om, exterminat întrun lagãr. Un simbol în care fiecare familie
se regãseºte, întrucît mai toþi avem prin
familii pe cîte cineva închis sau omorît de
comuniºti. Cum se explicã faptul cã, deºi
la o vîrsta înaintatã, Bunica este extralucidã ºi nu poate fi pãcãlitã, ceea ce nu a
fost cazul persoanelor în vîrstã de la noi?
- Aþi remarcat, Domnule Negrescu, cã în
spitale, persoanele cele mai vesele, mai
energice, care se ocupã de ceilalþi ºi care
au simþul umorului, sînt cei care suferã cel
mai mult. Douã ipoteze: ori este vorba de
persoane cu un psihic puternic, care au
supravieþuit celor mai groaznice condiþii,
ori dupã o anumitã cantitate de suferinþã
sîntem imunizaþi. Astfel era bunica mea,
care trãise oroarea din plin, moartea soþului
ei sub torturã, confiscarea tuturor bunurilor,
interdicþia fiicei sale unice de a face studii...
iar eu am cunoscut-o, cu toate acestea,
blîndã, energicã, veºnic optimistã. Încercãrile vieþii ne formeazã, fereºte-ne
Doamne de ele!
Am avut o altã experienþã surprinzãtoare:
revenitã dupã 89 în România, predam la
Centrul Cultural din Iaºi un fel de master
class pentru studenþii români ai acestui
Centru ºi încercam, într-un atelier de regie,
sã-i fac sã cînte ºlagãrele Pieþii Universitãþii,
din perioada mineriadelor: Noi de-aicea nu
plecãm, nu plecãm acasã, pînã nu vom
cîºtiga, libertatea noastrã! Însã nimeni nu
cînta. Atunci întreb: nu cunoaºte nimeni
melodia? Îi întreb ce vîrstã au: douãzeci de
ani, în medie. Îi întreb dacã pãrinþii nu leau vorbit despre mineriade ºi ei îmi rãspund
cã nu, iar celor care au pus întrebãri, pãrinþii
le-au rãspuns cã nu au chef sã vorbeascã
despre acest subiect. La numai zece ani
dupã evenimente! A trebuit sã vinã cineva
de la Paris ca sã-i înveþe aceste cîntece. Ei
bine, cred cã am fãcut bine c-am venit. ªi
mulþumesc Grupului pentru Dialog social
care mi-a oferit caseta cu muzica.
- Da, dar nu putem ºti de ce parte a
baricadei fuseserã pãrinþii lor, poate cã
au simpatizat cu minerii, avînd în vedere
cã tov. Iliescu era foarte iubit la Iaºi! Dar
nu numai, cãci în Capitalã, propria mea
mamã devenise dupã 89 o ferventã adeptã
a acestui bolºevic, de care ea ºtia cã se
opusese lui Ceauºescu, cã fusese anticomunist ºi suferise mult. Aºa se vorbea
prin bloc, prin cartier, prin þarã... Nu ºtia
ea exact ce acte de vitejie fãcuse ºi în ce
fel suferise ,,anticomunistul Iliescu, dar
dacã aºa scria în ziare ºi se spunea la
televizor, era literã de evanghelie! Cel
puþin aºa susþinea mama, care era ºi ea
bunicã, cu candoarea vîrstei pensionarilor, iar eu mã exasperam, cãci au fost
discuþii aprige între noi, ºi sufeream
cumplit, ba chiar am scris un articol în
presã pentru ca s-o trezesc din somnul
raþiunii, articol în care îi acuzam pe comuniºti cã mi-au schimbat mama ºi-i somam
în final sã-mi restituie adevãrata mamã. În
fine, iatã deci ce drame se petreceau în
microcosmosul familal dupã 89! S-a minþit
poporul, cu televizorul, cum se spunea
atunci. Bineînteles cã mama, cu timpul ºi cu
voia ºi ajutorul Domnului, a înþeles cã fusese
îndoctrinatã de propaganda postrevoluþionarã ºi a redevenit cea pe care o
cunoºteam dintotdeauna.
- Într-adevãr, situaþia era criticã! Dacã
înþeleg bine, în urma articolului dvs.,
comuniºtii nu v-au restituit adevãrata
mamã, dar v-aþi descurcat singur cu mult
curaj, reparînd-o pe cea care nu mai
funcþiona cum trebuie! E teribil! Somnul
raþiunii... cel care zãmisleºte monºtri, nea învãþat Goya. Somnul memoriei de
asemeni. Trebuie sã nu mai dormim, de
fricã sã nu ne pierdem memoria ºi fratele
sãu siamez, sufletul.
- Însã mama îmi argumenta cã eu ,,mam rupt de Þarã (altã expresie preluatã
din presã, ca ºi aceea cu ,,oamenii de
bine), cã trãind la Paris nu ºtiu nimic ºi
cã acolo la Bucureºti, la faþa locului,
situaþia se vede altfel. Aceasta era adevãrat ºi reiese clar ºi din intriga romanului
dvs., întrucît cele douã surori au o
percepþie diferitã despre etica vieþii,
exilatei Alexandra, trãind în lumea liberã,

îi vine uºor sã fie intransigentã ºi sã
gîndeascã altfel decît sora ei rãmasã
acasã, care ajunge sã facã unele compromisuri regretabile, cãci acolo era o luptã
pe viaþã ºi pe moarte pentru a supravieþui.
ªi Alexandra luptã pentru supravieþuire,
dar este o altfel de luptã. Vã spun toate
acestea pentru a sublinia cã persoane
extralucide ca personajul Bunicãi din
roman, personaj idealizat, bineînþeles,
erau foarte puþine în rîndurile celor de
vîrsta a treia, înclinaþi a crede orice
balivernã spusã de presã.
- Cu ocazia primirii Ungariei în C. E., un
jurnalist de la Le Monde l-a întrebat pe
Imre Kertesz, Premiul Nobel pentru literaturã, exilat de peste treizeci de ani din
Ungaria sa natalã, ce impresie îi face faptul
cã a intrat în Europa. Kertesz îi rãspunde,
cu multã justeþe, cã în ceea ce-l priveºte, el
se aflã deja de treizeci de ani în Europa,
dar este fericit cã Ungaria s-a întors în
sfîrºit în Europa. Cam tot aºa se petrec
lucrurile ºi cu România... cel puþin ,,cea
care s-a rupt de noi. Oricum, e ºtiut cã
unde sînt doi români sînt trei partide!
- Iar canibalii nu mai trebuie sã-i
mãnînce, cãci se mãnînca singuri între ei,
vorba bancului! Dar sã revenim, cu
permisiunea dvs., la Alexandra Petrescu
care îi acordã în final surorii sale iertarea, deºi înºelarea încrederii fusese dureroasã. Nu eºti trãdat decît de cei pe care
îi iubeºti ºi în care ai încredere neþãrmuritã. Alexandra este mãrinimoasã, poate
pentru cã în exil devii mãrinimos ºi
înþelegãtor faþã de cei rãmaºi în Þarã,
care suferã ceea ce tu nu suferi, iar în
finalul piesei ea se întoarce chiar
dupã 89 acasã cu primul avion.
Stimatã Doamnã Visdei, într-un
alt interviu îmi spuneaþi,
referitor la noua generaþie,
adicã la copiii noºtri nãscuþi
în exil, cã: Alexandra soseºte cu fiul sãu «fabricat»
la Paris sau în Elveþia, soseºte pe meleagurile pãrinteºti
ºi aceasta are un enorm sens
de victorie, chiar revoluþionarã, adicã noua generaþie
soseºte ºi este dispusã sã
continue lupta. ªi cã noua
generaþie, fiind hrãnitã în
alte þãri europene, este mai
rezistentã, fizic ºi moral, ºi
va fi mult mai greu de doborît... lupta reîncepe, între un
Andrei Verescu, care poate
fi un nomenclaturist care
începe sã îmbãtrîneascã ºi
el, ºi acest tînãr copil. Alexandra poate cã a îmbãtrînit
ºi ea puþin, dar soseºte cu
un nou rãzbunãtor, cu noua
generaþie, ºi aceasta este
foarte periculos pentru un
Andrei Verescu.
Cum se face cã, în aceastã
nouã versiune a piesei, copilul
Alexandrei s-a dezumflat la
contactul real cu þara mamei
sale dupã prima vizitã, nemaidorind sã revinã pentru a
continua lupta? Nu cumva noi
am transmis copiilor noºtri o imagine
idealizatã a þãrii pe care am pãrãsit-o? ªi
de ce oare ne-am minþit de fapt pe noi înºine
în toþi aceºti ani de exil, fabricîndu-ne o
imagine falsã? Aveam nevoie de ea?
- Aveam nevoie, pentru cã avem nevoie
sã iubim. Însã, România noastrã este poate
cea pe care am pãrãsit-o, cea a tinereþii
noastre, o Românie à la Mircea Eliade în
La þigãnci, à la Panait Istrati sau Brâncuþi,
o micã operã de artã personalã, recunoscutã
de cei asemãnãtori, dar netransmisibilã, o
amintire pioasã, o monadã. Ea este poate
demodatã pentru copiii noºtri, dar totuºi
ea este esenþa atemporalã, fundamentul
alianþei între un pãmînt ºi poporul sãu, o
Românie culturalã, visatã, îndepãrtatã în
timp, dar tangibilã în picturã ºi literaturã.
Are, aºa cum se spune despre Anglia, o
sutã de ani întîrziere ºi o mie de ani avans.
Epifenomenele, parveniþii în ,,jeepane ºi
,,merþane, nomenclaturiºtii reveniþi la
putere ca niºte eroi, vor trece aºa cum au
trecut ºi arendaºii lui Caragiale sau Chiriþele
lui Alecsandri prin Ieºi ºi prin Paris. Dacã
nu este stricat prea tare, sufletul poporului
român rãmîne întotdeauna intangibil, ferecat
în racla operelor de artã, a limbii române, a
suferinþei ºi a speranþei. Sã sperãm cã

tinerele generaþii, atît cele din
þarã cît ºi cele din strãinatate,
vor ºti sã bea din izvorul unei
limbi care a pãstrat intacte în
ea toate bogãþiile sufletului
românesc.
- Se mai simte Alexandra
Petrescu-Anca Visdei româncã, dupã atîta timp? ªi
dacã da, este ea mîndrã de
aceastã apartenenþã? Lãsînd la o parte un patriotism
sforãitor electoral, care nu
ne afecteazã pe noi, eu am
considerat întotdeauna cã
apartenenþa mea la aceastã naþie nu
constituie deloc un merit personal, deoarece m-am nãscut român, nu am devenit
prin nu ºtiu ce merit. Pot fi mîndru sau
îmi poate fi ruºine de lucrurile pe care leam realizat sau nu în viaþã, dar nu de
faptul cã sînt român. Faptul cã eu am
rãmas român pentru cã simt aceastã
nevoie, nu constituie nici un motiv de
mîndrie. Bineînþeles cã, trãind de atîtea
decenii în Occident ºi cãlãtorind pe tot
mapamondul, ajungem sã ne simþim un fel
de ,,cetãþeni ai lumii. Herman Melville
numea acest concept ,,a patriot of Heaven.
În cazul meu, deºi am origini strãine nu
prea îndepãrtate, franceze, italiene ºi
greceºti, am simþit totuºi nevoia sã-mi
pãstrez identitatea românã. Plecînd în exil
cu un picior în spate, expulzat de comuniºti,
mi-am pierdut þara, oraºul natal, casa,
familia, biblioteca, prietenii, în schimb am
dobîndit alte valori. Sã spunem cã acesta
era preþul libertãþii, care trebuia plãtit.
Dacã nu face un efort, omul îºi poate uºor
pierde identitatea româneascã, trãind
departe de þarã. Eu nu am fost dispus sã
pierd ºi acest lucru. Aveam nevoie sã mã
agãþ de aceastã identitate, pe care nu mi-

o poate lua nimeni, ca de un colac de
salvare, pentru a evita înnecul spiritual.
Poate cã eu exagerez puþin, dar în cazul
dvs., se mai simte Alexandra Petrescu-Anca
Visdei româncã, dupã atîta timp?
- Sper sã nu trãdez gîndirea surorii ºi fiicei
mele spirituale, personajul Alexandra, amîndouã foarte românce la plecare. Am devenit
amîndouã, de nevoie, cetãþene ale lumii ºi, în
aceastã nouã constelaþie, steaua României sa afirmat ºi mai puternic prin particularitãþile
sale. Reluînd butada de mai înainte: ,,putem
rîde de orice, însã nu cu oricine, am sã vã
mãrturisesc cã mã simt româncã, însã nu cu
toatã lumea. Un exemplu? Ajunge sã mã
cufund în lectura unei cãrþi de Caragiale sau
Eminescu, ca sã mã apuce dorinþa de a vorbi
româneºte, o dorinþã fizicã. Am sã vã
povestesc la întoarcere dacã vizita mea la
arhivele Securitãþii mi-a stîrnit sau nu
patriotismul. Pînã atunci, remarc cã pentru a
vã rãspunde la întrebãri, folosesc din ce în
ce mai mult limba românã, ceea ce este un
semn îmbucurãtor.
- Vã doresc sã nu fiþi dezamagitã,
întrucît dosarele au fost periate timp de
aproape douãzeci de ani, ºi poate nu veþi
gãsi ceea ce cãutaþi. Eu mã zbat în
continuare sã obþin rapoartele de la

anchetele din Beldiman,
din Rahova sau de la Canal,
ºi sînt în continuare purtat
cu vorba. Doamnã Visdei,
vã rog sã reluãm apelativul
,,exil, prezent în titlul
romanului. Dupã mulþi ani,
treizeci în cazul meu, optsprezece în cazul xvs., sau
ºaisprezece în cazul Alexandrei Petrescu, eroina romanului, ne-am întors ºi noi
acasã, chiar dacã nu definitiv, dar am revenit pe
odatã binecuvîntatul pãmînt natal pe care-l pãrãsisem plecînd în
exil. Astãzi, acest termen prilejuieºte
dispute aprige, unii considerîndu-se în
continuare exilaþi, alþii argumentînd cã,
de cînd ,,primul exilat al Þãrii, respectiv
M. S. Regele Mihai, s-a întors în Þarã, nu
mai existã exilaþi. Disputa este bineînþeles
sterilã, mai ales cã mulþi ,,regaliºti nu se
mai regãsesc astãzi, nu în simbolul
monarhiei, ci în atitudinea monarhului,
care l-a invitat pe Iliescu la celebrarea
nunþii sale de diamant. Pînã ºi Marele
Soljeniþîn s-a întors din exil spre a-ºi sfîrºi
viaþa în Rusia sa natalã, deºi ar fi putut
evita ,,prietenia cu preºedintele Putin ºi
patriarhul Alexei, dar noi nu cunoaºtem
tratativele acestei reîntoarceri. A mai
rãmas în exil doar Dalai Lama, din 1959,
cãruia nimeni nu-i poate contesta calitatea
de exilat. Deci, toutes proportions gardées,
mai este astãzi Anca Visdei o exilatã? Vã
pun aceastã întrebare pentru cititorii din
þarã, care nu au o idee foarte clarã despre
ce a însemnat Exilul, neavînd de fapt cum
sã o aibã.
- Sîntem toatã viaþa niºte exilaþi pe Terra,
Domnule Negrescu-Suþu, deoarece sîntem
muritori. Exilaþi din Rai sau din Iad,
dezrãdãcinarea este imensã, aºa cã a te
exila de la Haimanale la Bucureºti sau de la
Bucureºti la Paris, este floare la ureche.
Mã simt oricum exilatã într-o lume în care
rasismul, rãzboaiele, machismul existã. ªi
vã asigur cã altfel vedeam lucrurile pe
vremea cînd încã mai eram un îngeraº...
- Doamnã Visdei, ºtiu cã nu existã o
metodã idealã pentru a scrie cãrþi reuºite,
totul este în funcþie de inspiraþie ºi de
arta transmiterii emoþiei ºi nici un autor,
oricît ar fi el de talentat, nu poate scrie
numai capodopere tot timpul. În cazul
acestei piese, emoþia este însã resimþitã
de la început ºi pînã la sfîrºit ºi aceasta
se citeºte pe feþele spectatorilor la lãsarea
cortinei. La fel, nu existã un regim ideal
sau o þarã idealã. Ce le puteþi spune
tinerilor din þarã care nu viseazã decît sã
plece, precum am fãcut ºi noi la vîrsta lor?
Pentru cã ne pleacã elitele, iar guvernele
succesive pe care le-am avut din 89
încoace au fost incapabile sã gãseascã o
manierã de a le convinge sã rãmînã.
Mirajul Occidentului, acest ,,El Dorado
care este oriunde în afarã de þara ta, de
oraºul tãu, de satul tãu, este încã mult
prea puternic. Ce le puteþi spune acestor
tineri care, în fond, nu tind decît cãtre un
trai mai bun, viaþa fiind relativ scurtã?
- Ceea ce îmi spunea Tatãl meu cînd
aveam vîrsta lor, un proverb din moºi
strãmoºi de gintã latinã: Ubi bene ibi
patria. Dacã nu aº fi fost scriitor ºi nu aº
fi scris în limba francezã, dacã fiul meu ar
fi fost dispus sã înveþe româneºte, cred cã
m-aº fi întors acasã. Mai ales cã acum am
recuperat niºte ,,moºii în Bãrãgan...
- Bine aþi fãcut, întrucît nerevendicînd
nimic, victima spoliatã se face fãrã sã vrea
pãrtaºã cu hoþul, în speþã Statul român
comunist!
- Bineînþeles. De altfel, am revenit în
Bucureºti dupã 1989 cu aceastã intenþie,
de a mã întoarce acasã împreunã cu toatã
familia. Însã, acum, pentru mine este prea
tîrziu. Bineînþeles cã intervine ºi confortul
material, important, dar ºi o viaþã frumoasã,
plinã ºi mai ales aventuroasã, cu întîlniri ºi
challenge-uri interesante. Pentru fiecare
dintre noi, existã o þarã sau mai multe, unde
ne putem realiza. Deseori, aceasta este þara
natalã, din motive culturale, de confort, de
obiºnuinþã, dar nu întotdeauna. Trebuie sã
ne iubim þara în care trãim, aºa cum ne
iubim soþul sau copiii. Avem deci dreptul
de a alege. ªi putem deasemeni alege de
mai multe ori în viaþã. O þarã pentru fiecare
dintre vieþile noastre...
- Vã mulþumesc, Doamnã Visdei, pentru
amabilitate ºi pentru reala plãcere a acestui
dialog, dorindu-vã cît mai multe piese de
succes, la fel de emoþionante, în continuare.
A consemnat Radu NEGRESCU-SUÞU
Paris, august 2008
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ii, atît cã nu intrase în cadru ºi legendarai nepoþicã - aia micã mînuind butonul mare
- cea intratã în Istoria Politicã a României
Postrevoluþionarnice), cum sã i se dea
microfon unui Paraschiv? Ca sã mai spunã
o datã ca Bãsescu este comunist, securist
din negra ilegalitate, cã promisiunile lui
din campania electoralã au fost minciuni?
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Sîmbãtã 6 decembrie 2008
Dau peste acest text al lui Liviu Cangeopol:
S O L J E N I Þ Î N ª I R O M Â N I I 
(Curentul, 26-11-2008)
În cadrul unei lansãri editoriale desfãºurate sub patronimatul Tîrgului de Carte
Gaudeamus (miercuri, 19 noiembrie), cunoscutul politolog Vladimir Tismãneanu a
lansat o loviturã pe cît de durã, pe atît de
meritatã ºi la obiect scriitorilor români, care
se cam feresc sã discute sau sã scrie despre
marele prozator ºi disident rus Aleksandr
Soljeniþîn. Pretîndu-se la detalii, coordonatorul comisiei prezidenþiale pentru demascarea verbalã a comunismului a declarat:
«Criticul literar Marius Chivu mi-a dat de
înþeles cã ar fi un subiect despre care nu
mai meritã sã mai vorbeºti astãzi, a fost
ceva important, dar gata, acum sunt altele
mai importante, pe cine ar mai interesa sã se
gîndeascã la comunism?» Lãsîndu-te pradã
emoþiei dintîi, eºti tentat sã prezinþi din vitezã
situaþia, spunînd: Marius Chivu e un idiot!
- ªi sã-þi vezi de treabã. Sunt atîtea de fãcut.
Din nenorocire, nociva mentalitate este prea
larg rãspînditã pentru a nu merita ceva mai
multã atenþie. În general, scriitorul român,
altminteri sensibil la nuanþe, este morbid
predispus sã ignore miºcarea anticomunistã,
oriunde ar fi avut ea loc. Ce e drept, la noi
nu prea a fost de analizat decît laºitatea
unanimã. În acest punct al demonstraþiei,
facem loc unei întrebãri de bun-simþ: ce a
fost mai întîi? Lipsa de curaj civic al
individului ori cea a organului sãu de
recepþie a realitãþii, atît de util carierei de
scriitor. Dar pînã ºi în acest punct coborît
discuþia este plinã de infatuare. Cãci, dragã
cititorule: Care scriitor? Cîþi dintre scribãlãii
mediocri (în cel mai bun caz) refugiaþi sub
pulpana lustruitã a Uniunii Scriitorilor sunt
demni de a purta acelaºi calificativ ca
Aleksandr Soljeniþîn? La indulgenþã, se vor
fi calificat vreo doi-trei în ultima jumãtate de
veac stalinist, dar cîþi dintre aceºtia ºi-au
riscat libertatea, viaþa ºi chiar cariera de
sinecuriºti bugetari pentru a descrie ceea ce
ºi un orb ar fi vãzut în jurul lui? Cînd s-a
trezit Paul Goma sã o facã, tagma a rezolvat
repede problema: Goma nu e scriitor. Deci,
nu e de-al nostru. E de-al altora, eventual
kaghebist (apud Barbu ºi Coposu). Tovarãºe Ceauºescu, nu ne pedepsiþi pentru un
diletant care e ºi basarabean pe deasupra!
Nu ne reprezintã! Uite, îl ºi excludem din
Uniune! Cum? E sub arest? Cu atît mai
ruºinos pentru el! Un huligan. Ceva tot va fi fãcut, cã doar nu era sã se ia de el de
pomanã... O comportare de breaslã neasumatã nici pînã la ora actualã ºi perpetuatã
cu aceeaºi înverºunare. Aºadar, de unde
atîta înclinare ºi simpatie pentru opera ºi
viaþa lui Soljeniþîn? Parantezã de lucru:
Vladimir Tismãneanu ar trebui sã nu-ºi punã
problema cu gura deschisã la microfon, cãci
singurul scriitor român pentru care Aleksandr
Soljeniþîn a constituit mai mult decît o simplã
ciudãþenie sovieticã este Paul Goma, pe care
domnia sa l-a exclus din Comisia prezidenþialã pentru analiza dictaturii comuniste din
România pe motive personale (preferînd sã
recruteze o seamã de notorii colaboraþioniºti
ai Securitãþii)... Prin tãcerea vinovatã de azi,
scriitorul român aratã cã mãcar infinitezimal
nu se simte onorat de laºitatea lui de
odinioarã, dar cã a rãmas acelaºi tip mãrunt,
incapabil sã-ºi cãineze deschis greºelile. O
mînã de ajutor i-a venit, însã, de unde se
aºtepta mai puþin. Preºedintele patriei, Traian
Bãsescu, absent de la dezbaterea «Intelectualii ºi Politica. Politicienii ºi Intelectualii»,
organizatã, luni, 17 noiembrie, de Institutul
de Studii Populare al PD-L (partid cotrocenist), a avut tãria sã transmitã un mesaj din
care reieºea cã, «dupã 1989, opþiunea
intelectualilor români s-a îndreptat mai mult
spre dreapta, însã România ar fi mult mai
echilibratã dacã ar exista ºi o societate civilã
puternicã de stînga». Aºadar, pe linia Radio
Erevan, nevropatul nu a cîºtigat un bilet
într-o staþiune de odihnã, ci i s-au mutat
niºte vecini gãlãgioºi la etajul de deasupra.
De unde scriitori cu simpatii comuniste, cînd
ei sunt de dreapta? Ar fi bine sã fie, dar uite
cã nu-s! Potrivit reporterului de la Cotidianul, de faþã se aflau intelectuali de marcã ºi
elitã, precum Vladimir Tismãneanu, HoriaRomân Patapievici ºi Gabriel Liiceanu. Din
tãcerea cronicarului reiese cã nimeni n-a avut
ceva de obiectat la cele afirmate, prin curier,
de dl preºedinte. Dimpotrivã, sus-numiþii au
arãtat cã «apropierea de Traian Bãsescu este
datoratã faptului cã ºi ei, ºi preºedintele
susþin aceleaºi valori». Concordie totalã. Cu
ocazia dezbaterilor care au urmat, referinduse la Andrei Pleºu, Horia-Român Patapievici
ºi Traian Ungureanu, Gabriel Liiceanu a
declarat: «Cînd oameni ca noi acceptã sã
fie miniºtri de Externe, preºedinþi de
institute, ambasadori, nu o fac ca sã se
cãpãtuiascã, o fac pentru cã au conºtiinþa

- a doua sãptãmînã Luni 8 decembrie 2008 [subl. P.G.]
Cred cã am sã mã reapuc de Sãptãmîna
Roºie : am multe de introdus. În ce scop,
introdusul? În scopul de a avea textul adus
la zi, în caz cã doreºte cineva sã-l reediteze.

cã cineva trebuie sã mai ºi slujeascã þara
asta». [subl. mea, P.G.]. De la Dej încoace,
n-a fost mahãr comunist care sã nu susþinã
acelaºi lucru, pînã la saturaþie. De ce a acceptat dl Pleºu mai multe funcþii ministeriale,
ºi sub Ion Iliescu, ºi sub duºmanul sãu de
moarte, Emil Constantinescu, e mai greu de
spus, aºa cã nu vom insista. Ce e cu
adevãrat grav e cã dl Liiceanu a deschis o
cutie a Pandorei din care se vor adãpa în
gura mare toate lichelele securisto-comuniste, vînturînd exact aceeaºi motivaþie de
sacrificiu ºi nobleþe. Cu ce au fost mai rãuintenþionaþi dãunãtorii lui Ion Iliescu sau ai
lui Emil Constantinescu decît dl Patapievici,
cînd ºi unii, ºi ceilalþi numai slujitul patriei
îl aveau în cap?! Cine ºi cum poate trasa
linia de demarcaþie între intenþia unora ºi
cea a altora, atîta timp cît nici unii, nici alþii
n-au reuºit sã facã niciun bine României?
Mai mult, pe ultimii metri ai administraþiei
precedente, simþind de unde bat vînturile,
corifeii pesediºti au lansat teoria cinicã a
principiului «cine stricã reparã»: normal ar fi
ca electoratul sã ne mai acorde un mandat,
ca sã dregem greºelile pe care le-am fãcut.
Pe de altã parte, dacã în legiunea celor care
vor «sã facã bine» sunt înscriºi ºi oamenii
lui Iliescu, ºi oamenii lui Bãsescu (mulþi
dintre ei activînd o vreme sub comanda
primului), cine se numãrã printre cei care
vor sã «facã rãu»? V-aþi întrebat? Foarte
simplu: cei care au ceva de cîrtit la orice
pas. Cei care au cîrtit ºi înainte. Adicã tot
alde Goma, transfug ºi trãdãtor. Pe mine, ca
sã mã alãtur ca exemplu, mã acuza deunãzi
un alt intelectual din categoria amintitã, Luca
Piþu (care duce o campanie furibundã de
intoxicare securistã pe diferite forumuri
internaute, la un nivel intelectual de joasã
altitudine, sub o seamã de pseudonime ºi
stiluri stîngaci zãmislite), cã-mi ponegresc
þara. Nu astfel combãteau ºi securiºtii de pe
vremuri spiritul critic? Nu pot spune cã
plîngerea lui Vladimir Tismãneanu nu are
acoperire. Plîngerea are, dar, din pãcate, nu
el însuºi, cît ºi alþii ca el, înregimentaþi pînã
la umilinþã în tabãra perfidiei bãsesciene.
Sã-mi ajute Dumnezeu sã mã înºel, dar în
ochii mei haita lãrgitã a acestor intelectuali
este mai vinovatã decît a celorlalþi, mãcar ºi
pentru cã îngroapã definitiv virtutea democraticã a dreptului la opinie. Cu toate finele
lor intenþii, lecturile grele ºi gravele aere de
superioritate.
Liviu Cangeopol, New York, 23 nov. 2008.
Duminicã 7 decembrie 2008
Ieri am primit o scrisoare de la Paraschiv.
Îmi trimite ºi textul pe care avea de gînd sãl citeascã la Cotroceni, numai cã dupã cinci
rînduri rostite i s-a luat microfonul - ceea ce
ºtiam din declaraþiile sale date ziarelor,
înainte ºi dupã ceremonie.
Mai multe am aflat de pe blogul lui Bãdin:
cã într-un memoriu anterior Paraschiv dãduse
numele unui securist care l-a torturat,
Ursulescu, aºa ceva, acum trãind sub alt
nume, Ionescu (sau chiar Popescu), la Ploieºti.
În van: cum sã-i pedepseascã Bãsescu pe
colegii sãi, securiºtii? Doar naivi fãrã vindecare ca alde noi, disidenþii mai credem în
poveºti cu Moº Crãciun cel Bun ºi ne adresãm
cu plîngeri, cu cerèri directorului general al
Penitenciarului România.
Tot de pe blogul lui Bãdin aflu ca la
Cotroceni fusese primit ºi turnãtorul Quintus, javra imundã, veteranul turnãtor de
puºcãrie, fostã proprietate a securitãþii, prin
protectorul lui Liviu Antonesei, securistul
Cataramã. Este reprodusã declaraþia lui Ticu
Dumitrescu de acum cîtva timp, în care,
adresîndu-i-se direct (aºa am înþeles), îi
aduce la cunoºtinþã cã îi sunt cunoscute
vreo sutã ºi ceva de denunþuri la Securitate.
În acest context ne-uman (pe fotografie,
la ceremonia funebrã ºade - ºi rînjeºte mereu-imunizatul, proaspãt-spãlatul-de-cãcat
Quintus, în dreapta inenarabilei þaþe Norica
Nicolai - ºi asta-i liberalã, ce credem noi, ne-

Marþi 9 decembrie 2008
Ieri a fost instalatã prima Cronicã sãptãmînalã a Jurnalului. Sã vedem cît mã va
þine Tot ieri Filip a pregãtit Român intim
pentru editurã. A fost trimis D-nelor Moroºanu ºi Bãlãnescu.
Deºi Obama nu a luat oficial frînele puterii,
printre mãsurile promise este ºi cea de a
nu mai acorda un cec în alb Israelului. Mãcar
de-ar fi adevãrat! Eu unul o doresc din toatã
inima, însã USA tîrãºte ca pe o ghiulea de
ocnaº obligaþiile faþã de lobby-ul evreiesc.
Catastrofalã s-a dovedit întîi în declanºarea
rãzboiului contra Irakului. Numai cã acolo,
participînd mai multe þãri - cu excepþia Franþei
- nenorocirile irakienilor care abia debarasaþi
de Saddam, au cãzut din lac în puþul Abbu
Ghraib (grafiere aproximativã), au trecut
dintr-o tiranie bãºtinaºã în una strãinã, drept
care, în ochii occidentalilor, Irakul martirizat,
sãrãcit a cãzut pe al n-lea plan, pe primul
fiind bãgatã doctrina Wolfowitz-Rumsfeld,
în realitate rãzboiul Israelului, purtat prin
carnea de tun a armatelor Americii ºi a
Aliaþilor lor, împotriva împotriva a tot ce
nu era conform interesului evreilor de a
construi o barierã sanitarã de la Atlantic
la Oceanul Indian contra terorismului
islamic. Or terorismul cu pricina abia dupã
atacarea Irakului a ridicat capul, stîrnit de
antiterorismul evreiesc, rezultatele fiind
vizibile, azi, în primul rînd în Afganistan, în
al doilea în Pakistan, în al treilea în India.
Aceastã campanie internaþionalã, cu toate
excesele, nedreptãþile, crimele sale a fãcut
sã nu se vorbeascã atîta cît ar fi fost necesar
despre rãzboiul cu Hizbalahii, cum au
botezat israelienii agresiunea tîlhãreascã a
Libanului. Nu era nici un rãzboi, Libanul
abia îºi revenea din cel civil care devastase
þara. Iar dacã mã întreabã cineva: cine
provocase rãzboiul civil, îi rãspund pe datã,
cu toate cã acel cineva era obligat sã ºtie:
Israelul. Fiindcã aºa cum Siria considera dinspre nord-est - cã Libanul este o
provincie sirianã, tot aºa Israelul s-a purtat
de la începuturile sale - 1948 - cu Libanul:
un paºalîc al Israelului. Aºadar: rãzboiul dacã nu e civil - are loc între douã state, or
Israelul nu respectã nici o lege internaþionalã care nu i-i integral favorabilã. Folosind
pretextul: capturarea a doi soldaþi ai Þahalului - iatã, nu-mi mai aduc aminte dacã
aceºtia fuseserã rãpiþi pe teritoriul Israelului
sau pe al Libanului, însã acest amãnuntimportant nu a mai fost luat în seamã nici de
Israel, nici de Occidentali, Israelul s-a
nãpustit cu toate gurile de foc asupra
Libanului, victimã tot a Israelului, nu doar
asupra fîºiei din sud, controlatã de hezbolahi. Or cine sunt aceºtia? Fiii, nepoþii
palestinienilor alungaþi de evrei de pe
pãmînturile lor, refugiaþi în Liban! Cu
complicitatea occidentalilor, noul stat, Israel,
comisese întru inaugurare, din 1948, ceea ce
se cheamã curãþenie etnicã: alungase prin
metode teroriste, bolºevice, sioniste cîteva
milioane de bãºtinaºi: palestinienii, dintre
care majoritatea se refugiaserã în Liban
(ceilalþi în Iordania, în Siria, în Egipt - dacã
s-ar fi împlinit visul evreilor alaltãieri sosiþi
de la Vinniþa, de la Burdujeni, ar fi fost ei,
aruncaþi în mare ). Totul sub privirile
indiferente ale Occidentalilor - printre ei îi
numesc ºi pe ai noºtri, urmaºii lui Decebal
ºi ai lui Traian (nu Bãsescu!) ºi nu militarii
care nu au avut nici în mîn nici în clinicã,
vorba mea, cu evenimentele din Liban.
Arãt spre opinia publicã româneascã,
cu, în frunte, presa, cea avînd rol de
explicãtoare a ceea ce se petrecea alãturi de
noi, într-o zonã familiarã nouã, atît prin
originea primilor colonizatori români, cît ºi
ceva mai tîrziu, odatã cu creºtinismul,
Palestina ºi Ierusalimul jucînd de peste un
mileniu ºi jumãtate rolul de far. Ei bine, abia
se potolise campania de analfabetizare (a
maselor largi româneºti, ocazionatã de
rãzboaiele din Balcani - dar nu toate, ci doar
ultimul, cel în care NATO a intervenit cu
aviaþia, bombardînd Belgradul), cã cristoii ºi
cetepopeºtii ºi
sã nu fie uitaþi forumiºtii
de pe internet, alcãtuind cetãþenimea de rînd,
ca tine, ca mine, ãi care nu ºtiu nimic, dar
au pãreri despre tot/toate - au primit ovãz
de mîncat-cu-capu-n-traistã (aici cer iertare
nobilului cal, el a evoluat, spre deosebire de
cãlãreþ): rãzboiul din Liban. Dacã în raport
cu sîrbii judecãþile (categorice) ale românilor

se sprijineau pe douã concepte (vai de
steaua lor, ambele ºchioape), anume: ºi ei
sunt creºtini ortodocºi ca ºi noi [dar ce:
grecii care ne-au fanariotizat ºi ne-au jefuit
nu erau creºtini ortodocºi ca ºi noi?; dar
ruºii: nu erau creºtini - vorbesc de secolele
de rãzboaie ruso-turce purtate pe pãmînt
românesc decenii ºi decenii?] ºi vecinul (tot
concept): legãturile de veacuri (vorba fiind
de casele domnitoare sîrbeºti ºi de româneºti, nu de alte categorii de oameni), cu
Libanezii treaba stãtea ºi mai prost - din
douã motive: analfabetismul profund - ºi
agresiv - al nostru în privinþa vecinilor
noºtri, toþi (dacã nici diplomaþii în post la
Beirut habar n-aveau ce e cu poporul
libanez, de unde vine ãsta, al cãrui tatã
este?; cu limba libanezã- sic sic, însã cum
tot ai noºtri vorbesc de limbile elveþianã,
belgianã, canadianã , treacã ºi mia unde a
intrat suta), nu ne mai mirãm. Însã faþã de
Liban-libanezi un rol sabotor l-au jucat evreii:
de douã secole, de cînd s-au instalat la noi
nu au încetat de a ponegri comunitatea
vecinã - care se trage din fenicieni, nu mai
recenþi ºi nu mai puþin dotaþi decît ebreii. În
al doilea rînd pentru cã în ceea ce se numeºte
azi Liban, creºtinismul (o sectã blestematã), în ciuda persecuþiilor stãpînilor
succesivi: romani, bizantini, turci, britanici
nu a cunoscut ºi ura-celui-de-alãturi: evreulevreu, necreºtinat. Iar de la oficializarea
statului Israel, de cînd au început persecuþiile împotriva bãºtinaºilor palestinieni,
imaginea libanezilor a fãcut una cu cea a
arabilor, a teroriºtilor ºi în secolul al
douãzecilea, se putea altfel?: a antisemiþilor. Am vãzut ieri la televizor o emisiune
despre creºtinii din sudul Libanului, zona
Sidonului. Nu ni s-au arãtat bisericile
distruse de aviaþia israelianã - vreo sutã ºi
ceva - doar cele re-construite (nu reparate,
fiindcã nu mai era nimic de reparat), ci nounouþe. Arãtau, pe dinafarã bine - dar pe
dinãuntru
O tristeþe sfîºietoare: cîte o
icoanã ordinarã nou-nouþã pe un perete, o
stranã reparatã mai încolo ªi obiectele de
cult fuseserã distruse, furate, de te-ai fi
crezut
- eu m-am ºi crezut-aflat! - în
Basarabia, de-o pildã la biserica de varã a
Mãnãstirii Curchi.
Nu de alta, dar barbarii erau aceiaºi:
evreii. Preoþii, episcopii consultaþi de
realizatorul reportajului pãstrau o reþinere
enervantã privindu-i pe israelienii care
vizaserã, în aceastã parte (sudicã) a Libanului, mai puþin obiective industriale clasice:
uzine metalurgice, instalatii portuare, cîte
erau - ci
pe lîngã ceea ce se cheamã
infrastructurã: cãi de comunicaþie, conducte
de apã, de petrol, toate atelierele, fãbricuþele,
fabricile alimentare. Acestea fuseserã fãcute
una cu pãmîntul în primele bombardamente.
Apoi bisericile, mãnãstirile, ºcolile, universitãþile creºtine. Unul din foarte vechile
ansambluri religioase din Beirut (bisericã,
învãþãmînt mediu, superior, biblioteci, cantine, cãmine pentru orfani etc.) au fost, nu
doar rase de pe suprafaþa pãmîntului, ci
bombardate cu bombe grele. În raiduri
repetate, zile la rînd, au scobit o groapã
uriaºã, adîncã de cel puþin treizeci de metri,
iar ca suprafaþã ocupînd
terenul clãdit
iniþial: un hectar?, douã?
ªi pentru cã
creºtinii libanezi nu au suficiente fonduri
(ei, da: au sãrãcit libanezii!), au lãsat acest
ansamblu aºa, ca nemþii din RFG, ca o
imensã groapã, nu doar pentru a aduce
aminte de visul evreilor de a distruge, de a
pîrjoli tot ce nu este evreiesc în jurul
actualului Israel. Dacã au nimicit ei livezile,
plantaþiile din pãmîntul Palestinei pe care lau ocupat dupã 1948 - fie prin vînzareobligatã, fie prin confiscare - ce sã te aºtepþi
de la ei
în situaþie de rãzboi - care, rerepet, nu era rãzboi, libanezii fiind victime
ale ambelor tabere: evreii ºi hezbolahii?
Teritoriul din Liban, ocupat în timpul luptelor
de hisbalahi - aºa pronunþã ei ceea ce noi
rostim: hezbolahii - a fost pustiit de bombe,
iar ce a mai rãmas din livezi ºi vii sunt ºi
acum infestate de mine antipersonal,
bomboanele lui nenea Iþic dãruite copiilor
libanezi, fiinþele cele mai expuse unei
asemenea arme-a-laºului.
Un singur cãlugãr libanez întrebat de ce
au vizat israelienii atelierele, fabricuþele de
produse alimentare, acesta a rãspuns :
pentru cã au vrut sã distrugã concurenþa
strãinã: în ciuda fermelor uriaºe, hipermecanizate - munca fiind rezervatã sclavilor:
palestinienii - niciodatã nu vor putea
produce nici legume, nici fructe, nici
dulceþuri, nici compoturi ca cele din Liban
- ºi din Siria (raidurile aviaþiei israeliene în
Siria au vizat culturile ºi fabricuþele alimentare, nu altceva). Era vãditã grija de a nu-i
supãra pe israelieni, nici un libanez nu a
explicat: de ce agresiunea sãlbaticã a aviaþiei
israeliene împotriva creºtinismului
Ei, de ce! Din rãzbunare, desigur.

Paul GOMA
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Comentarii critice: Niculae Gheran - Arta de a fi pãgubaº
Citind Tîrgul Moºilor, partea întîia din Arta de a fi pãgubaº, am înþeles pentru ce anume primul
volum memorialistic al lui Niculae Gheran se intitula Sertar. Nu era vorba despre lucruri imposibil
de acceptat de cenzura comunistã, chiar dacã descrierea exactã a modului de funcþionare a acesteia
constituia una din cele mai secrete realitãþi ale perioadei respective. Vocile propagandei erau unanime,
altã tonalitate de discurs nu putea sã existe (decît în sertar, neoficial; adicã, în epocã  neºtiut, pe
culmile discreþiei.)
Cu anumite sacrificii (sarea ºi piperul), volumul Sertar ar fi putut apare (redus cu circa 30 de pagini)
atît în 1968, cît ºi în 1988.
În raport cu Arta de a fi pãgubaº, Sertar rãmîne laborator de creaþie, bucãtãrie, ciorne, game ºi
arpegii, exerciþii pentru ceea ce avea sã urmeze. Pentru cã prin Arta de a fi pãgubaº îngrijitorul exemplar
al operei lui Rebreanu, dar tipic numai prin temperament ºi inteligenþã pentru o anume cremã a
literaturii româneºti, pãtrunde pe calea regalã a artei naþionale unde, astãzi, nu prea mai are cu ce
tovarãº de drum sã mai schimbe o vorbã. Pe de-o parte, asta-i bine: sã stea ºi sã scrie, cã sîntem sãraci
ºi sãrãciþi aici în ultima vreme. Pe de alta-i rãu, c-ar merita ºi el, sãracul, care se obiºnuise bine întro vreme sã se mai distreze din cînd în cînd, sã-ºi uite din beteºugurile hipermaturitãþii, cînd atîtor de
puþini li s-ar cuveni acum una ca asta. Într-o Spovedanie introductivã, Gheran îºi manifestã regretul
cã titlul Povestea unui idiot spusã de el însuºi fusese epuizat de scriitorul spaniol Felix de Azuna,
astfel cã Arta de a fi pãgubaº este, pe undeva, consolator, explicativ ºi nu mai puþin autobiografic.
Parcurgînd rapid cartea, remarcãm o serie de calitãþi care-i conferã valoare: dragostea autorului faþã
de aspectele prezentate, obiectivitatea cu care este prezentatã realitatea, competenþa autorului nu numai
în mînuirea unui stil propriu, captivant ºi coerent, ci ºi în cunoaºterea istoriei naþionale ºi universale în
care se desfãºoarã mai mult sau mai puþin romanþate fragmentele de destine ce alcãtuiesc aceastã carte.
Într-o lume literarã în care majoritatea imitã un artist cu cotã, realizîndu-se cliºee, producþii
pseudoartistice lipsite de originalitate, Gheran se ia numai dupã Marele Creator al Lumilor, împlinind
arhetipuri, înscriind Arta de a fi pãgubaº într-o serie de excepþie a artei narative eventual autobiografice.
Fiecare þarã ºi literaturã se bazeazã ºi pe o anumitã culoare localã. La noi s-a acreditat ideea specificului
rural. Situaþia este în realitate ceva mai complicatã decît în cliºeu. Existã ºi la noi un specific local
citadin, românesc, cu douã componente: burghez, exprimat de Camil ºi Cezar Petrescu, George
Cãlinescu, nu îndepãrtat de situaþia din alte þãri, ºi al periferiei, pur românesc, în cadrul cãruia au excelat
G. M. Zamfirescu, Dumitru Alexandru, Eugen Barbu ºi-acum Niculae Gheran. Deosebirea între
Gheran ºi ceilalþi mai sus amintiþi constã în diferenþa posteritãþilor. Chiar dacã în unele cazuri nu e
vorba decît de puþine decenii, au intervenit schimbãri de mentalitate, cu dispariþia optimismului din
orice discurs despre eternitate, Europa viitoare ºi alte subiecte care ridicã valoarea ºi cota oricãrei
opere de artã autenticã din secolele trecute, în timp ce la începutul acestui al treilea mileniu d. C.
continentul nostru oferã un jalnic spectacol lipsit de viitor, fiind pe punctul de a naufragia într-o
istorie nãclãitã de ideologie. Astãzi, a fi artist autentic e sinonim cu a fi pãgubaº. În aceastã
conjuncturã, valoarea artei se poate eventual doar deduce, într-un mod destul de relativ, pentru cã
prestigiul unei opere stã desigur ºi-n cantitatea ºi calitatea publicului evaluator. Pentru acest motiv
unii creatori chiar spun antinomic: Artele au murit. Doar pictura supravieþuieºte prin preþuri.
Deci Gheran cînd scrie îl imitã pe Dumnezeu. El simte asta, se ruºineazã ca atunci cînd în clasa
I primarã a luat premiul al II-lea ºi tot disimuleazã: înoatã vitejeºte în argou (Ce fãcuºi, Gicã? Þia stins un felinar, te-a bãgat în camuflaj!), preia în diferite variante temele principale ale umanitãþii:
Oborul, cu amestecul de români din toate þinuturile patriei, turci, armeni, evrei, ruºi, þigani, bulgari
etc. constituie o micro-Europã unitã ºi lãrgitã, funcþionînd perfect în lumea copiilor, cîtã vreme
ideologia extremistã nu corupe sufletele necoapte ale ºcolarilor. (Aici avem încercarea distinsului
profesor Beliº de a-l scoate la tablã pe elevul Marius Roºca ºi înverºunarea acestuia de a nu executa
invitaþia jidanului.)
Gheran navigheazã cu dezinvolturã în circumstanþele istorice de la sfîrºitul deceniului al IV-lea
din secolul trecut, cînd, elev mic fiind, a asistat la trecerea cortegiului funerar al lui Moþa ºi Marin
pe Schitu Mãgureanu. Comentariile sînt ºi cu sufletul copilului, dar ºi din perspectiva zilelor noastre,
fãrã sã se batã. Astfel, nareazã despre vrednicia tinerilor muncitori legionari care duminica ajutau
la munca ogorului odraslele ºi vãduvele celor cãzuþi în rãzboi, iar în vecini deschiseserã o
coperativã de consum cu produse ieftine pentru nevoiaºi. Din ziua de azi, ne vine comentariul: La
încheierea luptelor fratricide, Franco, înþelept, va ridica un mausoleu în care sã se odihneascã
osemintele celor cãzuþi de ambele pãrþi, beligeranþi ai unei istorii comune. Faptul este puþin cunoscut,
pentru cã bibliografia de dreapta, care cinsteºte aceastã înþelepciune a lui Franco, are o difuziune
extrem de redusã în publicul larg. Nu m-ar mira sã aflu cã tirajul memoriilor lui Gheran a fost redus
de 10 ori, pentru menþionarea acestui fapt. Totuºi, nu cred cã i-ar fi fost interzisã apariþia cãrþii, dacar fi relatat cum comuniºtii cominterniºti veniþi în Spania sã lupte contra creºtinilor au ucis mii de
preoþi ºi cãlugãri profanîndu-le cadavrele mai abitir decît s-a întîmplat în cadrul Revoluþiei Franceze
din 1789 sau în timpul Comunei din Paris din 1871, cînd instructorii bolºevici au lipsit. Gheran evitã
evocarea unor atrocitãþi, are umor, construieºte pozitiv, modeleazã caractere care sã n-aibã nimic de
rãzbunat, cã doar n-or fi toþi cititorii înþelepþi ca Franco, sã nu-i cuprindã revolta citind despre
spintecarea ºi spînzurarea multor mii de preoþi ºi cãlugãriþe în biserici ºi chiar în altare de cãtre
voluntarii cominterniºti, sosiþi din Rusia ºi din zonele ei de influenþã.
Pasajele cele mai inspirate evocã întîmplãrile copilãriei lui Gheran, pînã în plinã adolescenþã, cu
frãmîntãrile peripubertare inerente. Sã-l vedem însã mai întîi pe ºcolarul de clasa a II-a, în calitate de
premiant, la catafalcul eforului Grigore Trancu-Iaºi: directorul ºcolii a hotãrît ca premianþii sã meargã
la cãpãtîiul rãposatului, sã-i ducã flori ºi sã intoneze, lîngã un steag tricolor  cu care tot el ne-a
înzestrat  un imn patriotic, ca ºi cum de muzicã îi mai ardea mortului....Cu florile ne-am descurcat
biniºor, presãrîndu-le pe ministeriabilul întins pe o sofa, în aºteptarea sicriului. Nu ºi cu melodia, cãci
cineva dintre noi a avut ideea, absolut nevinovatã, de a cînta «Deºteaptã-te, române, din somnul tãu
de moarte» Ei bine, dacã defunctul efor n-a cutezat sã se trezeascã, s-a deºteptat în schimb învãþãtorul
nostru, care ne-a bãtut la palmã cu atîta nãduf, încît sã nu uitãm toatã viaþa bucuria de a fi fost
premianþi. Ni se umflaserã labele ca la mîþe ºi am urlat ca toþi dracii dupã fiecare nuia. La sfîrºitul
osîndei, a pus ochii pe ªerban:
- Tu sã-i spui domnului Simion Mehedinþi cã învãþãtorul Cioiulescu, care a crescut la ºcoala
Domniei Sale, a gãsit de cuviinþã sã vã sancþioneze cu trestia, ca sã ºtiþi de-acum încolo cum sã vã
purtaþi cu un mort de seamã.
Ca ºi cum veniserãm la ºcoalã sã ne specializãm în pompe funebre.
Scena n-ar fi putut fi mai hazos prezentatã de cãtre marele Mark Twain, cu care Gheran se întîlneºte
aici în sufletele tuturor cititorilor pricepuþi. (Dupã ce-a apãrut computerul ºi unii intelectuali au început
sã manevreze în Internet de pildã, s-a simþit nevoia ca ºi în domeniile mai puþin evoluate, cum ar fi,
de pildã, lectura, sã se vorbeascã despre pricepere. Sau poate cã numai nepriceperea în Internet ne-a
fãcut pe unii din noi, abia acum, la spartul tîrgului, conºtienþi de faptul cã ne pricepem la lecturã.)
Îmi amintesc cã, la vîrsta cînd ºcolarul Gheran fãcea istorie la catafalcul lui Trancu-Iaºi fãrã sã ºtie,
copiii din generaþia mea (urmãtoarea) citeam Bãieþii din strada Pal, de Molnar Ferenc. Dupã mai bine
de 50 de ani, amãnuntele acestui roman pentru copii au început sã se cam estompeze. Mai þin minte
doar cã pe un maidan cu un depozit de lemne se constituie douã grupuri de copii, unii sãraci, plãpînzi,
dar creatori în gîndire, ceilalþi: bogaþi, vînjoºi ºi mai mãrginiþi intelectual. Autorul, evreu ungur, dacã
nu mã-nºealã memoria, a ºtiut sã îmbine perfect tezele materialismului istoric cu cea mai sãnãtoasã
artã narativã. (Tot atît de frumoase basme datoreazã literatura românã pentru copiii lui Vladimir Colin.)
La sfîrºitul cãrþii, ºeful grupului de copii sãraci Nemecsek moare de pneumonie, dupã ce la patul lui
se strîng într-un fel de armistiþiu nelimitat (la vîrsta adultã, aºa ceva se numeºte compromis) atît
viitoarea bandã a exploatatorilor, cît ºi viitorul grup revoluþionar biruitor. Dincolo de teza falimentarã
în realitate înainte, în timpul ºi posterior epocii de aur, acþiunea romanului este condusã cu un talent
literar ieºit din comun. Autorul lasã impresia c-a trãit o parte din carte ºi a visat-o integral. În ciuda
tezei, azi macabrã, cartea se citeºte, cel puþin de cãtre copii, pe nerãsuflate. Anul în care ºi-a publicat
Molnar romanul (1907) l-am preluat din Brockhaus. Dacã aceastã carte fascina micii cititori români,
dupã o jumãtate de secol, faptul confirmã stabilitatea mentalitãþilor înainte de inventarea computerului.
Am convingerea, cã dacã nu s-ar fi publicat ºi cãrþi proaste, rãspîndirea internetului în populaþie ar
fi fost considerabil întîrziatã. Cînd progresul societãþii omeneºti devine prea rapid, specia om suferã
nu numai biologic, ci din toate punctele de vedere ºi omenirea în general deopotrivã, chiar dacã fiecare
individ în parte nu conºtientizeazã mare lucru. Nici nu ne dãm seama cît de criminal este în realitate
rolul cãrþilor proaste. Mai nou, o serie de astfel de cãrþi au început sã se vîndã în tiraje de zeci de
milioane, în zeci de þãri, ca nu cumva literatura sã simuleze vreo moarte aparentã ºi sã mai învie, dupã
ce-o sã fie definitiv îngropatã. Norocul nostru este cã încã nu s-a normalizat situaþia. Obrazul numai
ni se fisureazã uºor ºi nu crapã, cum ar trebui de fapt, cã ne bucuram, pe cînd citeam Copiii din strada
Pal, c-o sã ne facã pionieri. Dar sã lãsãm gîndurile negre ºi sã revenim la sãrbãtoarea culturalã
reprezentatã de apariþia Artei de a fi pãgubaº.
Amintirile din copilãrie au semnificaþii rãsfirate-n douã planuri: pecetea epocii  ce-i caracteristicã
momentului  cum se reflectã în cea mai tînãrã generaþie, tocmai atunci. ªi apoi, ceea ce e etern naþional,
cum se concretizeazã în cea mai tînãrã generaþie. Gheran a trudit la moºtenirea culturalã a lui Rebreanu
ca un rob, zeci de ani, mai mult decît a trãit Eminescu de la naºtere la moarte. Dar Rebreanu (cel mai
mare prozator român dupã unii între care mã numãr) fiind mort, acum Gheran îi þine locul. E ca un jocheu
care a ajuns sã semene cu calul, în urma unei îndelungate convieþuiri. ªi nici mãcar n-au acelaºi stil!...Este,
cred, o problemã care þine de misticism. O rãsplatã de la Dumnezeu. Necontabilizatã, deºi poate cã totul
era scris dinainte ºi nu întîmplãtor, Gheran s-a ocupat de Rebreanu, rãsplata o purta în raniþã, baston

de mareºal, încã de pe vremea cînd îi era ruºine cã era premiant în clasa I.
Aspectele legate de iniþierea sexualã a bãieþãilor sînt narate cu savuros umor; ºi totuºi,
cam orice cititor se întîlneºte pe undeva cu echipa adolescenþilor oboreni.
Dar, mai bine sã recurgem la citate:
...într-o zi, bãiatul depozitarului, de-o seamã cu mine, m-a întrebat scurt:
- Tu ai dat calul la apã?
- ªi da, ºi nu  i-am rãspuns evaziv, sã ies din încurcãturã....
Puiu se lãuda cã el mai fãcuse treaba asta cu o slujnicã, ºtiutã ºi de mine, cam bãtrîioarã, ca
sã nu zic cu pãrul alb....
Ca ºi cum ne era teamã sã nu ne rãtãcim, am intrat împreunã în aceeaºi camerã, dînsa avînd
grijã sã ne ia în pat de-a dreapta ºi de-a stînga ei:
- Mînca-i-ar mama pe bãieþei!
De întîmplat, în sfîrºit s-a întîmplat. La întoarcere acasã, simþiserãm nevoia sã mergem pe jos,
frãmîntaþi de-o singurã întrebare «Pe care dintre noi ne iubeºte mai mult?»
Apoi a venit Florence, zîna-zînelor.
- Sînt fatã de colonel ºi-am ajuns aici din cauza iubitului meu, care a vrut sã se spînzure, din
pricinã cã i-a fost furatã o sumã de bani ºi era ameninþat cu închisoarea. L-am implorat sã nu se
omoare ºi m-am angajat sã lucrez aici pînã adun banii datoraþi.
Doar nu aveam inimã de piatrã...Cum puteam sã trecem peste suferinþa prea frumoasei
fete?...Pregãtirea cavalereascã ne-o fãcuse Petre Ispirescu, povestindu-ne de-atîtea fete de împãrat
rãpite de balauri ºi închise în turnuri zãvorîte...Decît sã ne pierdem vremea cu fleacuri matematice,
am preferat sã venim în sprijinul osînditei, mai ales cã n-o fãceam chiar degeaba. Intraþi brusc în
slujba unei cauze nobile, ne-am vãzut nevoiþi sã ne înmulþim rîndurile, pe principiul cã dar din dar
se face rai, trãgînd dupã noi o droaie de colegi de încredere, convinºi ºi ei sã cotizeze în slujba
libertãþii. Era secretul nostru, de care bãieþii buni nu trebuiau sã afle. Îi lãsam sã trãiascã
neprihãniþi în puºcãriile lor de lux, urmînd ca altã datã sã fie ºi ei traºi pe sfoarã, de unde o altã
expresie: toate la timpul lor, dacã vrei sã nu te-ntîlneºti prea tîrziu cu fete de colonel, pe care,
precum cãrþile bune, e bine sã la citeºti ºi sã le dai mai departe, sã se bucure ºi alþii de farmecul
lor, nu sã le pãstrezi în exclusivitate.
Lui ªerban, poveºtile astea îi erau cunoscute. Venise din Turcia hiperspecializat. Nu degeaba
otomanii rãmãseserã neutri în cea de-a doua conflagraþie mondialã, bucuroºi sã se lupte corp la corp
pe alte fronturi. Ne obliga acum sã-l ascultãm ºi noi cu ochii cãscaþi:
- Bani sã ai, cã te pomeneºti sultan. Stai cu narghileaua alãturi, mai pufãi ºi bei o cafeluþã, în
timp ce douã-trei fetiºcane, cît te duce punga, danseazã ºi se freacã de tine
cu blîndeþe, nu precum cîinii de gard. Alegi pe una, dupã care o mai laºi
puþintel ºi te ocupi de cealaltã. De fapt tu nu faci nimic, eºti în mîna lor ºi
ele ºtiu lecþia.
- Frumoase?
- Superbe! De la paiºpe ani în sus, cu sîni feciorelnici sau sã te îneci în
ei. De altminteri, în profesia asta aþi vãzut voi gagici pocite? Damele urîþele,
cînd o fac pe parale, frecventeazã birturile de margine, le afli prin ganguri...
- ªerbane, prea zici multe... Vorba ceea: ori minþi, ori mãnînci rahat!
Dar eu credcã tu nu minþi!
Dupã liniºtea cu care pãºea prin casele de toleranþã din Crucea de
Piatrã, pãrea sã fi avut pielea tãbãcitã. Nu ca noi, mereu temãtori sã nu
ne întîlnim cu taþii noºtri sau cu cine ºtie ce rude sau prieteni de-ai casei.
- Proºti sînteþi...Mãcar s-aveþi norocul ãsta, cã din ziua aceea sînt buni
de platã. Ce sã caute ei într-o casã de perdiþie?
- Ce gãsim ºi noi.
- Nu-i acelaºi lucru.
La Gheran, fiecare paginã musteºte de viaþã. El îºi iubeºte amintirile ºiar dori ca generaþiile urmãtoare sã-nveþe ceva, sau mãcar sã se recreeze fãcînd
haz de ceea ce se putea petrece într-o vreme pe care cei mai mulþi n-au apucat-o. O imensã simpatie
se revarsã asupra cititorului, indiferent de cîte ºtie el. Bãnuim cã Gheran îi acordã acestuia prea mult
credit, pleacã de la ideea, cã orice lector îl poate înþelege perfect. Chiar dacã premiza se vãdeºte pentru
unii falsã, comunicabilitatea ºi în general valoarea amintirilor sporeºte prin neprecupeþirea încrederii
în cititor. Istoriile lui Gheran se încadreazã perfect în acea istorie realã din ce în ce mai puþin
cunoscutã într-o lume ce tinde sã se scufunde în mlaºtina ideologiei pentru a face loc unei civilizaþii
mai sãnãtoase.
Existã o savantã comentare a copilãriei, uneori reînviatã, alteori evaluatã cu mintea cea de pe urmã
a autorului, alteori pur ºi simplu implementatã în cea mai obiectivã istorie naþionalã. Personal, m-au
delectat toate perspectivele utilizate în Arta de a fi pãgubaº, deºi intervenþiile adultului Gheran
constituie partea cea mai importantã a volumului: ...exista în clasã o elitã, nu condiþionatã de puterea
banului, ceea ce i-ar fi întãrit poziþiile prin prezenþa odraslelor de mari negustori. Era o elitã de ºtaif,
deloc ostentativã, dar evidentã prin pecetea educaþiei primite, a bunelor maniere, zestre pe care, cu
toþi cei «ºapte ani de acasã», nu o aveau majoritatea dintre noi. O elitã a celor crescuþi cu guvernantã,
învãþaþi sã vorbeascã frumos, sã stãpîneascã o limbã strãinã ºi chiar douã, din pãcate total dezarmaþi
în faþa unei înjurãturi, la care nu ºtiau sã rãspundã pe mãsurã....
«Bãieþi de viitor» - cum adesea li se spunea la dirigenþie -, constituiau exemple bune de urmat în
viziunea dascãlilor noºtri....La maturitate, nu totdeauna notele din catalog aveau sã fie hotãrîtoare, cãci
vremurile ne-au amestecat la grãmadã sub tãvãlugul aceleiaºi istorii. Unii vor da vina pe destin, uitînd
cã, în mare mãsurã, þi-l mai faci ºi singur. Rezultatul? Un coleg modest ca Finanþu va ajunge ambasador
la Tokio, iar elevi fruntaºi ca Vicã Rãdulescu ori ªerban Zoner la puºcãrie, pentru cã s-au opus
regimului comunist cu preþul libertãþii lor. Reacþii de înaltã verticalitate moralã, desigur, dar ºi condamnate
la ineficienþã. Ce soartã politicã putea sã-ºi croiascã România dupã sfîrºitul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, cînd multaºteptaþii idoli americani ºi englezi bãtuserã palma cu laba lui Stalin la Teheran ºi
Ialta? Giganþi în istoria universalã, domnii Franklin Delano Roosevelt ºi Winston Churchill rãmîn la
fel de uriaºi în istoria trãdãrii românilor, începînd cu principalii lor susþinãtori, fãuritori ai Marii Uniri,
cãrora nu au avut elementara bunãvoinþã de a le spune din timp: «lãsaþi-o mai moale cu opoziþia, cã
pielea v-a fost vîndutã de mult.» Cinici pînã la Dumnezeu ºi-o palmã deasupra, i-au lãsat sã se p...
împotriva vîntului, cu preþul multor ani de temniþã ºi al unor gropi comune.
Cu aceºti giganþi ai istoriei mondiale ar trebui sã se deschidã orice listã de baºtani care au croit
drum molimei bolºevice în România, þarã cu un potenþial ce ar fi ajuns lesne în lumea civilizaþiei ºi
a bunãstãrii. Ghinionul de a sta mereu în copitele nãvãlitorilor îºi spusese iarãºi cuvîntul.
Dincolo de inteligenþã, culturã, talent, ceea ce caracterizeazã în primul rînd scrisul lui Gheran este
bunul simþ. Un bun simþ viguros, calea sãnãtoasã de a arunca mai orice în derizoriu, în neesenþial. E vorba,
într-un fel, de o anume înþelepciune a echilibrãrii lucrurilor pe care o au azi din ce în ce mai puþini oameni,
cãci ea mãsoarã o anume vigoare restantã dupã ce te-ai zbãtut sã trãieºti foarte multe întîmplãri, al cãror
rost l-ai priceput integral, deºi nu þi-a convenit chiar tot ceea ce ai fost silit sã trãieºti. Existã chiar o
dimensiune magicã a acestui bun simþ: fleacuri capãtã deodatã o importanþã covîrºitoare, acþioneazã ca
un ºperaclu, dacã ai minte, gîndul autorului se mutã-n tine, în acelaºi timp îl iei în primire ºi te ia în
primire. Apare ideea cã bunul simþ devine caduc la sfîrºitul ciclurilor de civilizaþie.
Despre arta de portretist a lui Niculae Gheran vom discuta la analizarea volumului urmãtor:
Oameni ºi javre. Deocamdatã sã notãm creionarea caracteristicilor colective ale generaþiei lui Gheran,
la vîrsta de 17 ani: Trãind excesiv în prezent, confundam viitorul cu ziua de mîine, ca mai toþi
adolescenþii lipsiþi de trecut.
Nu putem încheia fãrã a aminti anumite scene de mase, nunta lui Vasile Giugiu, de pildã, în care
confuzia, frenezia ºi un anume eºec total ºi totuºi indecis pe undeva ne amintesc universul regizoral
balcanic al lui Emir Kusturica. Giugiu renunþã la frumoasa ºi harnica Mihaela care-l iubea, pentru o
fecioarã cocoºatã. În timp ce mama soacrã juca în ogradã o cãmaºe de noapte ºi un cearºaf pline de
sînge, Giugiu constata în dormitor cã mireasa cocoºatã nu fusese fatã mare. Încã o datã, transpare ideea
cã la obligativitatea fetiei s-a renunþat nu datoritã faptului cã fete arãtoase ºi vrednice n-au fost în
momentul oportun fecioare, ci din cauzã cã, accidental, nici cocoºatele nu mai erau. Desigur, lumea
bunã, cît a mai existat, n-a renunþat aºa de uºor la ceea ce era plãcut lui Dumnezeu. Dar poporul,
la un moment dat, dupã atîtea revoluþii, n-a mai vrut sã urce spre ea ºi nici mãcar sã-i semene. ªi
atunci, a început ºi aceastã lume bunã, a cãrei funcþie socialã era de model, sã se usuce ºi sã disparã.
Arta lui Gheran consistã în reflectarea acestor aspecte de anacronizare, fãrã melancolii nãscãtoare de
grandoare, ca-n Ghepardul lui Lampedusa, ci, pur ºi simplu, într-un mod specific la porþile Orientului,
unde totul se consumã extern mãreþiilor ºi parcã, prin aceasta, mai inconfundabil. Marii conservatori
de tipul Joseph de Maistre, a cãror valoare constã în faptul cã au apreciat exact imposibilitatea revenirii
la situaþia dinainte, fãrã ca aceastã constatare exactã sã le diminueze reacþionarismul, au avut o
simpatie aparte pentru Orientul ce doar aparent lasã impresia cã s-ar sustrage ireversibilitãþii care, în
acest punct cardinal este de-a dreptul devastatoare, chiar dacã mai nimeni, nici mãcar scriitorul Niculae
Gheran, n-o bagã de seamã, sau cu un insuportabil exces de înþelepciune, n-o ia în seamã, socotindo fleac, fãrã sã ne precizeze în comparaþie cu ce.

Mihai NEAGU BASARAB

P.S. Ce pãcat cã volumul s-a vîndut doar la Tîrgul de carte, fiind apoi de gãsit numai la
Biblioteca Municipalã din Piaþa Amzei. Acum a început sã circule pe sub mînã, ca o carte
interzisã. Oricum, cinste instituþiei care a editat-o pentru uzul bibliotecilor din Capitalã,
mai ales directorului Bibliotecii Municipale, omul de culturã Florin Rotaru. Sã sperãm
cã în curînd, o editurã de anvergurã va intoduce-n librãrii acest viitor best-seller.
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O întrebare fundamentalã
Zilele trecute, intrînd într-una dintre
bisericile din Freiburg, am auzit cuvintele
preotului care tocmai predica. El punea
unele întrebãri pe care ni le punem ºi noi
astãzi ºi care ar trebui sã ne punã pe gînduri:
De cele mai multe ori ne ruºinãm sã
spunem cã sîntem creºtini. Mai bine
ascundem acest lucru, întrebîndu-ne ce vor
spune ceilalþi despre noi. Ne întrebãm
deseori ce gîndesc ceilalþi despre noi. Ne
întrebãm vreodatã ce gîndeºte Dumnezeu
despre noi? Da, într-adevãr, ne punem
vreodatã aceastã întrebare?
Epoca noastrã pe care o considerãm o
cucerire, o culme a evoluþiei ºi modernismului a produs un automat de fabricat
bani ºi afaceri rentabile. În cursul istoriei
fiecare epocã a scos în evidenþã o anume
formã de existenþã: veneraþia pentru frumuseþea perfectã ºi oarecum abstractã a
antichitãþii, gîndirea misticã, uneori scolasticã, alteori de un mare rafinament intelectual ºi spiritual al perioadei medievale,
aspiraþia de eliberare din anumite tipare,
consideratã o emancipare a gîndirii, din
timpurile mai noi, tendinþe pe care omul lea numit raþionalism ºi modernitate. Dar,
alunecînd treptat de la fãptura complexã, cu
o gîndire ce mergea în adîncime, omul a
eºuat într-o logicã aparentã, formalã, plãtind
un tribut distrugãtor unor afirmaþii de
suprafaþã, din perspectiva cãrora apreciazã
astãzi întreaga realitate. Ne încîntãm cu
capacitatea noastrã de a ne schematiza pe
noi înºine ca pe niºte personagii de comics,
pentru care universul se restrînge la spaþiul
existenþial minimal care ne înconjoarã. În
goana dupã generalizare ºi reglementare,
uitãm cã omul nu face parte din categoria
fenomenelor care pot fi generalizate cu
succes. Cã fiecare individ este deosebit de
ceilalþi, altfel spus, cã oricît de mare succes
ar avea legile ºtiinþei exacte, (pe care de
altfel nu le contestã nimeni) ele nu sînt
valabile pentru fiinþa umanã. Uitãm cã fiecare
dintre ele este valabilã într-un anume
domeniu al gîndirii, cã uneori sînt supuse
unor fluctuaþii inexplicabile ºi vrem sã-i
înghesuim pe toþi oamenii în definiþii ºi reguli
generale, aºteptînd ca ei sã reacþioneze
identic în toate situaþiile. Dacã aceastã
tendinþã a fost propagatã ºi exultatã,
cãpãtînd forme halucinant dictatoriale în
Occidentul secolului XX, care se strãduia
astfel sã punã în evidenþã superioritatea
formelor capitaliste asupra celor numite în
mod eronat socialiste, (de fapt nu aveau
nimic comun cu dreptatea sociala ºi cu
egalitatea între oameni pe care o propaga
teoretic socialismul), ea a pãlit mult în ultima
vreme, pentru cã, vai, s-a constatat cã nu a
adus prea mult fericirii umane. În schimb,
omenirea a fost dezumanizatã, rãceala,
egoismul, izolarea, au devenit coordonate
ale cotidianului, aducînd cu ele nu numai
tristeþea ºi monotonia, ci forme acerbe de
criminalitate, care au progresat ºi progreseazã cu o iuþealã înspãimîntãtoare.
Societatea umanã ºi-a pierdut idealurile care
o distingeau de alte categorii ale vieþii, ceea
ce este mai halucinant: procesul de dezumanizare de care vorbeam nu este totdeauna o
iniþiativã reflexivã, exercitatã asupra sie-ºi,
ca un act voluntar, ci funcþioneazã pe baza
unor tendinþe exterioare, dintr-un afarã care
ne duce cu gîndul la afirmaþiile lui Orwell.
Oricum ar fi, se pot însã recunoaºte acum
ºi tendinþe de a stopa acest curs tragic,
distrugãtor, chiar dacã ele sînt încã vagi, cu
caracter individual ºi deseori mai mult
instinctive decît conºtiente. Oamenii încep
sã înþeleagã cã fãrã comuniune, înþelegere
si solidaritate, realitatea devine insuportabilã. Mai ales eºecul familiei, al educaþiei
copiilor, începe sã punã semne de întrebare.
Nici nu e de mirare, cînd adolescenþi
dezabuzaþi vin la ºcoalã înarmaþi pînã în
dinþi, împuºcînd orb în jurul lor. (Recent sa petrecut iarãºi un asemenea caz cãruia iau cãzut victimã 16 persoane.) Cînd copii
dornici de performanþe mor din cauza
excesului de alcool consumat în discoteci.
De cîte ori sînt transportaþi urgent la spital
unde nu mai pot fi salvaþi, cum s-a întîmplat
acum de curînd! Cine poartã rãspunderea?
Am auzit de curînd interviuri ale unor copii,
care se plîng de lipsa de preocupare a
pãrinþilor, care îi acuzã cã acestora nu le mai
rãmîne timp pentru ei, pentru cã sînt fixaþi
doar pe aspiraþii materiale, conform modului
de viaþã al societãþii contemporane. Ar
prefera ca, în locul computerelor, al telefoanelor mobile ºi ale altor înzestrãri cu
tehnici moderne, pãrinþii sã meargã cu ei la
plimbare, sã joace fotbal în parc ºi sã discute
împreunã. Ceea ce echivaleazã cu a cere mai
mult oxigen pentru a respira.
Idealul unui anume fel de bunãstare se
dovedeºte dintr-odatã un fals: de azi pe
mîine firmele, bãncile, dau faliment, oamenii
îºi pierd pîinea, aroganþa unei situaþii
materiale nu numai fãrã griji, nu numai
îndestulatã, dar cu resurse în exces, se

topeºte. ªi cu ce rãmînem? Stabilitatea de
neclintit, forþa diabolicã a certitudinilor
temporale, ca o stîncã de bazalt pe care
nimic nu-o poate urni din loc se dãrîmã
într-o singurã zi. Dintr-odatã, se întîmplã
ceea ce pare neverosimil: ca ºi cum cineva
ar fi azvîrlit o pietricica asupra unui munte
si muntele ar fi crãpat pe loc, de parcã sar fi prãbuºit peste el un meteorit.
Noi, cei în vîrstã, am trãit aproape o
viaþã în perioada astãzi de neimaginat, am
asistat la atîtea zvîrcoliri disperate ºi inutile,
pe care nici mãcar nu le mai gãseºti
menþionate în manualele de istorie. Ce-a
fost a trecut, ne spunem. Din pãcate nu
este chiar aºa. E adevãrat, urmele s-au ºters.
Ca peste tot unde tãvãlugul comunist a
rãvãºit totul, a început sã se trãiascã altfel,
într-o epocã a capitalismului, a globalizãrii,
cu toate aspectele pozitive ºi vai, ºi
negative. Încet, încet, ne americanizãm cum
se spune, ºtergem din memorie amintirea a
ceea ce a fost altfel. Se uitã însã un lucru
foarte grav. Au dispãrut structurile socialiste cum se numeau pompos, au dispãrut
formele de terorizare, limitele înguste în care
omul avea dreptul sã se miºte. E adevãrat.
Dar n-au dispãrut efectele mult mai durabile,
mai perverse, mai periculoase ale degradãrii
umane. Comunismul a adus cu sine o formã
violentã de corupþie, de lipsã de respect
pentru cinste, demnitate, corectitudine, deºi
le clama cu voce tare. El a adus cu sine
dezumanizarea, desacralizarea, a coborît
omul la nivelul unei subspecii biologice pe
care mai nimic nu-l deosebeºte de alte specii
ºi subspecii. Omul a fost condamnat sã nu
mai gîndeascã, sã nu-ºi mai formeze o opinie
proprie. Cred cã aceastã decãdere din reala
stare de umanitate a fost cel mai grav efect
al atîtor ani de dictaturã comunistã, cea
mai gravã consecinþã, cu atît mai gravã cu
cît nu dispare uºor. Dacã formele de falsã
economie ºi structurã socialã pot fi
înlocuite cu uºurinþã, degradarea moralã a
omului e greu de vindecat. Trebuie sã
acceptãm cã existã o singurã cale de salvare
a omenirii, aceea de a redobîndi credinþa
pe care mulþi oameni au pierdut-o ºi de ai face sã înþeleagã cã fãrã a lua în serios
viaþa ajungem într-o fundãturã definitivã.
Nu putem înþelege chiar totul,
nu putem explica totul. Aºa
cum spune Bulgakov în
Tragödie der Philosophie,
eul nu este existenþã, ci supraexistenþã. El
nu existã pentru sine ci devine existent,
devine real prin altceva care e predicatul ºi
care nu e identic cu eul. Numai în funcþie
de acest altceva poate fi el exprimat. Dacã
am deveni conºtienþi de implicaþiile acestei
realitãþi, ceea ce ne-ar conferi o luciditate
vecinã cu modestia, am avea ºansa unei
redresãri, în primul rînd spirituale, a
certitudinii cã relaþia cu divinitatea nu este
o vorbã goalã. Am putea astfel schimba
fundamentele existenþei noastre, revenind
la legi ale ei pe care le-am pierdut, cãzînd
din însãºi calitatea de fiinþã pentru care
aspiraþia cãtre îmbunãtãþire nu este o vorbã
goalã. ªi acest lucru nu este uºor. Nici un
drum ascendent nu este uºor. El presupune
efort, persistenþã, capacitate de a alege
esenþialul.
Sã nãdãjduim în eficienþa acestor semne,
încã timide, prin care societatea vrea sã
corecteze sensul greºit ºi primejdios pe
care l-a adoptat, ca pe o modernitate la
care s-au trezit dintr-odatã unii. Aºa cum
greºit este ea conceputã. Sã se înþeleagã
cã modernitate nu înseamnã dezicerea de
tot ceea ce avem mai valoros în moºtenirea
noastrã, de tradiþiile noastre, care ne-au
format ca popor inconfundabil. Cã modernitatea nu înseamnã pierderea noastrã întrun amorf trist al cãrui singur semn distinctiv
este nulitatea, care ne duce inevitabil la
adoptarea unui stil de viaþã ºi a unei
mentalitãþi ce nu ni se potriveºte, ºi drept
consecinþã la dispariþia noastrã de pe glob.
Modernitatea realã înseamnã a contribui
cu caracteristicele noastre etnice, spirituale,
artistice la corul grandios al tuturor popoarelor. Avem cu ce contribui. Cei ce trãiesc
întîmplãtor departe de patrie, înþeleg poate
mai bine cît de fals ºi nefondat este dispreþul
faþã de tot ce putem noi da omenirii, cît de
fals ºi nefondat este snobismul dispreþuitor
ºi superficial ca orice snobism, al acestei
categorii nefericite, care în fond se neagã
pe sine, dovedind fie rea credinþã, fie lipsã
totalã de informaþie serioasã.
Iatã de ce mi se pare cã întrebarea pusã
de preot în biserica despre care vorbeam, de
ce ne întrebãm ce cred alþii despre noi ºi nu
ne întrebãm ce crede Dumnezeu despre noi,
ne sileºte la o reflecþie serioasã ºi provoacã
altã întrebare: ce facem pentru ca Dumnezeu
sã creadã despre noi ceea ce am dori, astfel
ca ºi noi înºine sã putem crede despre noi
ceea ce ne face capabili sã se poatã crede
ceva despre noi. Cãci poþi sã crezi ceva numai
despre cineva care existã cu adevãrat.

Eugen Ionescu la centenar
Vor refuza oare autorii sã lupte ?
- Dialogul este inutil ºi oricum nu este posibil. De fapt:
1. nu poþi face moralã celor care nu pot pricepe, pentru cã sînt proºti sau indiferenþi;
2. nu poþi cere socotealã criticului incorect, cãci altfel i s-ar distruge cariera
întemeiatã pe incorectitudine sau pe ferocitatea care decurge de aici. Nu dau nume.
3. nu poþi, de asemenea, sã convingi  sã zicem un anabaptist  cã o altã religie este
mai bunã decît a lui. Va trebui poate sã deþii darul convertirii, ceea ce e destul de rar.
Sînt unii critici cãrora le place o piesã dintr-o confuzie. Nici un autor n-ar avea
curajul sã elimine aceastã confuzie.
Sînt alþi critici care te plac ca scriitor din anumite motive, cu care eºti de acord.
Cu aceºtia din urmã, iarãºi este inutil sã discuþi.
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 sînt propria lor explicaþie. ªi ele, deseori, s-au întors
împotriva mea.
Eu mã limitez la aceste experienþe. Cred, de altfel, cã criticii nu sînt buni judecãtori.
ªi nici publicul. ªi nici timpul: dar el e singurul care face diferenþa în final.
Existã, totuºi, dupã pãrerea mea, o singurã posibilitate sã faci criticã: sã evaluezi
o operã în funcþie de scopul pe care ºi l-a asumat; sã intri în propriul ei univers; sã
o descrii; sã spui unde nu ºi-a atins scopul, care sînt defectele arhitecturii interne,
ºi aceasta þinînd cont de vechile reguli: progresie dramaticã, reuºita expresiei; mai
sînt ºi altele, dar nu le mai amintesc.
(Le Figaro Littéraire, nr. 512, 11.II.1956)

Caragiale
Adevãrata originalitate a lui Caragiale
derivã din faptul cã toate personajele sale
sînt imbecile. Imaginaþi-vã sãrãntocii lui
Henri Monnier împinºi la extrem, copleºiþi de iraþionalitatea cretinismului.
Aceºti antropoizi ai societãþii sînt lacomi
ºi vanitoºi: inteligenþa le lipseºte dar, pe
de altã parte, ei sînt surprinzãtor de
vicleni; vor sã parvinã; ei sînt moºtenitorii, beneficiarii revoluþionarilor,
eroilor, vizionarilor, filosofilor care au
tulburat lumea cu gîndirea lor, ei sînt
rezultatul acestei tulburãri. Trebuie sã
profite cineva.
Lucrul deprimant e cã ideile însele se
degradeazã, îºi pierd orice semnificaþie aºa
cã, în final, oamenii ºi ideologia sînt
compromise. Caragiale nu trateazã lucrurile cu uºurãtate ºi se situeazã departe de un Feydeau
de exemplu, faþã de care el
mai are ºi geniul constructiv
sau de un Labiche cu care are poate, totuºi,
afinitãþi de tehnicã formalã. Cu un spirit
naturalist, el ºi-a ales personajele din
lumea cotidianã ºi ni le-a revelat în profunda
lor esenþã. A creat din ele arhetipuri: ºi am
fost obligaþi sã acceptãm cã acestea existã.
Toatã lumea putea vedea în prefectul
prevaricator din O scrisoarea pierdutã pe
miniºtrii þãrii, iar în avocatul conservator
pe deputaþii bîlbîiþi. Eroii lui Caragiale sînt
înnebuniþi dupã politicã. Sînt niºte politicieni cretini. Ziarele sînt alimentul
incomestibil al acestei populaþii: ele sînt
scrise de idioþi ºi citite de alþi idioþi.
Deformarea limbajului ºi obsesia politicã sînt atît de mari cã toate acþiunile vieþii
lor se impregneazã de o ciudatã elocvenþã,
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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:
trãdarea prietenilor, dacã o cer interesele
partidului; înºelatã de amantul ei, o femeie
îi aruncã acestuia vitriol în faþã pentru cã
e republicanã; se semneazã cu îndrãznealã o depeºã anonimã, ce va fi trimisã
ministrului conservator.
Prefectul, care nu vrea sã-ºi ofere
sprijinul, de fapt suge sîngele poporului,
iar o micã rãzvrãtire localã este un bun
exemplu pentru Europa care este cu ochii
aþintiþi asupra noastrã. Se regãsesc ºi
marile principii: iubesc trãdarea, dar
urãsc pe trãdãtori..., oricare naþiune
[...] îºi are faliþii sãi... Numai noi sã n-avem
faliþii noºtri!....
Contrastul ce se formeazã între limbajul, pe cît de cult pe atît de obscur, ºi
viclenia meschinã a personajelor, între
politeþea ceremonioasã ºi ticãloºia funciarã, ºi adulterele groteºti care se împletesc cu toate acestea, fac ca, în final, teatrul
sã depãºeascã naturalismul ºi sã devinã
fantastic de-o manierã absurdã. Niciodatã
încercate de un sentiment de vinovãþie sau
de ideea de sacrificiu, aceste personaje,
cu o conºtiinþã uimitor de liniºtitã, sînt
cele mai josnice ale literaturii universale.
Cît despre el, autorul se rupe de toate
acestea (întotdeauna a negat cã ar crea
altceva decît Artã pentru Artã) ºi se
retrage în strãinãtate, unde nu va ajunge
niciodatã sã cunoascã oamenii suficient
pentru ca ei sã-i devinã la fel de insuportabili precum cei pe care i-a cunoscut
mult prea bine. (1952)
Versiunea româneascã: Liviu SOLTUZU

Note în marginea
unor texte
ionesciene
Am spus de la bun început
cã anul publicistic pe care îl
deschidem cu numãrul de faþã stã sub
semnul ºi semnificaþiile sãrbãtoririi centenarului naºterii lui Eugen Ionescu.
Pentru a întregi pe cît posibil cunoaºterea asupra operei marelui ºi reprezentativului scriitor, vom încerca sã-i
oferim cititorului român pagini ºi intervenþii publicistice risipite prin presa
francezã ºi adunate cu sîrg de-a lungul a
patruzeci de ani ºi mai bine de spiritul
anonim al exilului românesc anticomunist,
centralizat în fondurile documentare ale
Bibliotecii Române de la Freiburg im Br.
(Germania). Am considerat util sã reproducem în versiune româneascã de la
interviuri ºi intervenþii fãrã amplã rezonanþã pînã la pagini de mãrturisire sau
confesiuni care tind sã completeze aspectele biografice ºi dimensiunea româneascã a scriitorului. Nu sînt puþine
asemenea texte chiar dacã, uneori, ideile
ce le definesc au trecut ºi în alte cãrþi sau
proze ale lui Eugen Ionescu.
Pentru numãrul de faþã am desprins un
rãspuns din Le Figaro Littéraire la o
întrebare-anchetã la care, alãturi de
dramaturgul român au mai rãspuns:
Marcel Ayme, Marcel Achard, Arthur
Adamov, Jean Vauthier. În rãspunsul sãu,
aºa cum se poate constata, Eugen Ionescu

preia mai vechi afirmaþii ce au stat
la baza volumului sãu de eseuri Nu,
cu privire la raportul autor  critic literar.
Ca ºi în volumul publicat la Bucureºti în
1934, atitudinea confesivã a dramaturgului se orienteazã în principal pe gratuitatea limbajului, pe inutilitatea judecãþii de
valoare ce capãtã o încãrcãturã metafizicã
în inutilitatea ei.
Mai interesant ni se pare micul articol
introductiv despre I. L. Caragiale datînd
din 1952 cu ocazia sãrbãtoririi centenarului naºterii autorului comediei O
scrisoare pierdutã. Textul apare chiar în
minusculul caiet-program al spectacolului
montat la Théâtre de Poche (75, Bd du
Montparnasse), aflat sub direcþia lui
André Cellier. Traducerea în limba francezã a teatrului caragialesc a fost realizatã în colaborare de Eugen Ionescu ºi
Monica Lovinescu, dupã cum mãrturisea,
la puþin timp dupã intrarea în eternitate
a autorului Rinocerilor, însãºi colaboratoarea, atribuindu-i lui Ionescu
rolul primordial în abordarea ºi transmisia scenicã a Nopþii furtunoase ºi a
actului Conul Leonida faþã cu reacþiunea
de Caragiale. Monica Lovinescu a publicat de altfel, în 1994, acest text, alãturi
de cîteva altele, la Editura LArche.
ARISTARC
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Viaticum: I. N. Manzatti - Oameni mari ºi mici
Gînduri muzicale: Dinu Lipatti

-VIII- tului, mi s-a umplut inima de bucurie.

Existã o tendinþã la naþiunile mici sau
tinere, de a se preamãri lãudîndu-ºi eroii,
trecutul sau prezentul. Îmi amintesc cum
abia sosit în 1948 la Buenos Aires, un
cunoscut argentinian îmi propunea sã
vizitez la Lujan, în vecinãtatea capitalei,
cea mai veche bisericã din lume. Am
acceptat invitaþia deºi mi se pãrea absurd
sau straniu ca tocmai în Þara de Argint sã
se afle o strãveche construcþie de bisericã
creºtinã. În realitate cea mai veche
bisericã avea doar vreo 60 de ani de
existenþã, lipsitã fiind de orice valoare
architectonicã sau artisticã. Dar spiritul de
orgoliu al populaþiilor tinere amplificã
realitatea dincolo de limitele permise, din
dorinþa de a-ºi stabili o proprie tradiþie sau
istorie. Nu am auzit nicicînd un italian,
francez, german, spaniol sau englez popoare ce au fecundat ºi întreþinut în largã
mãsurã cultura universalã - sã îºi laude
trecutul sau instituþiile de milenar prestigiu.
Italiei i-ar fi fost de ajuns sã aibã doar pe
genialul Leonardo da Vinci, spre a strãluci
în concertul marilor naþiuni. Iatã de ce îmi
permit uneori a adresa o invitaþie la decenþi
cînd se elogiazã anumiþi conaþionali, dîndule valoare de circulaþie planetarã. Vedem
adesea citate nume de presupuºi mari
cîntãreþi sau artiºti de seamã, încît s-ar
crede cã descind direct de pe scena Scalei
din Milano sau din
saloanele Luvrului.
În special mulþimea
românilor-americani
este gratificatã uneori
cu asemenea rãsuflate
fenomene. Deºi trec
anii, nu îi vedem pe
iluºtrii divi activînd
decît la sporadicele
serbãri româneºti sau
parastase naþionale.
Avem fãrã îndoialã ºi
nume de mondial
prestigiu în arta universalã, care adesea trec
neobservate. Nu este suficientã inima bunã
sau dragostea de neam spre a defini
proporþiile exacte. Se poate afirma despre
cineva cã e mai mult sau mai puþin bun, fãrã
a face din cal, armãsar.
Mi-au venit în minte o serie de articole
publicate în anii trecuþi de cãtre un specialist de indiscutabilã sensibilitate, asupra
unui compatriot al sãu. E vorba de dirijorul
Remus Tzincoca, o competenþã muzicalã
prin pregãtire ºi talent. Într-un studiu
analitic dedicat artei lui Dinu Lipatti îl
intitula pe acesta cel mai mare interpret
muzical al timpului. Am fost oarecum
surprins de îndrãzneala titlului, fiindcã de
obicei existã trei, cinci sau zece artiºti de
aceeaºi dimensiune. Totuºi cînd este vorba
de Lipatti, chiar termenii în aparenþã hiperbolici nu sînt prea exageraþi în a-l defini.
L-am cunoscut de cînd s-a nãscut, fiind
vecini de casã si prieteni. Nu-i repet
biografia. Nici moartea prematurã nu i-ar
putea îndulci sau estompa anumite imperfecþiuni, datorate vîrstei. Mozart a murit
tînãr, Chopin de asemenea, dar au rãmas
doi titani în istoria muzicii. Lipatti însã nu
s-a putut difuza cum se cuvine din cauza
prea rarelor apariþii în public, datorate gravei
sale maladii. Nu se putea deplasa prea des;
orice concert al sãu era o victorie, dar ºi
un pas ce-l apropia de sfîrºit.
În schimb l-au urmãrit specialiºtii. Nu
existã interpret muzical între cele douã
rãzboaie, fie el critic, instrumentist sau
dirijor, care sã nu evoce cu profund respect
strãlucita autoritate a eminentului dispãrut.
Cînd Sergiu Celibidache mi-a declarat cîndva cã îl socotea pe Lipatti ca pe cel mai de
seamã pianist al timpului sãu, mi s-a pãrut
cã exagereazã din compatriotism: un român
lãudînd un alt român, deºi Celibidache este
foarte zgîrcit în laude. Cînd am citit apoi în
marea gazetã italianã Corriere della Sera
critica fãcutã lui Michelangelo Benedetti,
pe care mulþi îl considerã cu drept cuvînt
ca pe cel mai de seamã pianist al momen-

Carte de vizitã adresatã lui I. N. Manzatti

Se spunea între altele: Arturo Michelangelo Benedetti face parte din acea
minunatã pleiadã de artiºti, cari au avut
în Lipatti un glorios înaintaº. Orgoliul
mi-a fost ºi mai deplin cînd, aflîndu-mã
acum cîþiva ani într-o tovãrãºie de aristocraþi italieni ai muzicii, preºedintele unei
faimoase asociaþii muzicale din Milano La
Societa del Quartetto, avocatul Alfredo
Amman, se onora sã declare cã România a
dat lumii pe ilustrul pianist Dinu Lipatti.
Uneori sfîºierile politice sau acþiunile
unor compatrioþi ne fac sã roºim. Dar sînt
împrejurãri cînd a fi român este o fericire.
(Unirea, vol. 13, nr. 8, aug. 1962, pp.21-22)

Un vrãjitor al baghetei
Într-o cronicã muzicalã dedicatã anul
trecut ilustrului nostru compatriot, un
eminent critic german considera pe Sergiu
Celibidache ca pe cel mai de seamã ºef de
orchestrã nu numai al timpului de faþã, dar
al tuturor timpurilor.
Nu ºtiu cît de obiective ar putea fi aceste
aprecieri, ce pot þine de o simplã impresie
de moment sau de circumstanþã. Este totuºi
interesant cã asemenea opinii majore în
ceea ce priveºte arta marelui dirijor român,
nu sînt emise de cãtre compatrioþii sãi, fapt ce ar putea fi suspectat,- ci de cei mai
autorizaþi critici occidentali.
Publicul nord-american nu-l cunoaºte pe
Celibidache. A refuzat pînã în prezent angajamentele în Statele Unite din motive
personale, îºi va face însã intrarea acolo, cînd
va crede de cuviinþã; nu are absolutã nevoie
de consacrarea noului continent, numele sãu
fiind astãzi la apogeul valorii universale.
Sergiu Celibidache s-a nãscut în Moldova, în 1912. Face studii muzicale în þarã,
fiind între altele diplomat al Conservatorului
pentru pian. Paralel, urmeazã la Universitate
filosofia ºi matematicile. Înaintea rãzboiului
pleacã la Berlin, unde la Hochschule für
Musik obþine doctoratul în muzicologie. Se
dedicã direcþiei de orchestrã ºi compoziþie.
În 1945 este numit prin concurs director de
orchestrã al Postului de Radio Berlin, iar
dupã aceea director al faimoasei Filarmonice
din Berlin, ca succesor al marelui Furtwängler. Îºi inaugureazã în felul acesta
cariera de dirijor, în fruntea celei mai vestite
orchestre simfonice a lumii, alãturi de cea
din Viena, - în august 1945, cu care ocazie
s-a reluat ºi activitatea muzicalã berlinezã,
întreruptã de rãzboiul mondial.
Pasionat de probleme filosofice ºi de
religie orientalã, autor de multã muzicã
simfonicã ºi de camerã, pe care încã nu a
prezentat-o publicului, Celibidache s-a
înãlþat ca un adevãrat bolid pe firmamentul
artei universale. Faptul de a fi debutat ca
director al Filarmonicei berlineze, i-a
conferit dintru început un prestigiu
demn de cei mai de
seamã maeºtrii.
Din 1945 ºi pînã
astãzi a recoltat succese enorme, delirante, în
numeroasele turnee
europene sau americane. Profunda sa
culturã muzicalã ºi universalã, memoria
prodigioasã, prestanþa ºi înfãþiºarea excepþionalã, subjugã publicul fãcînd din concertele sale un infinit ºir de triumfuri.
Repetiþiile cu orchestra sînt adevãrate
ºedinþe de învãþãmînt muzical superior.
Detaliile ºi nuanþele pe care le imprimã
partiturilor ce dirijeazã, þin aproape de ireal.
Eclectic ºi autoritar, nu face concesii nici
artei, nici sie însãºi. Spicuirile din criticile
ziarelor ºi revistelor de specialitate conþin
expresii în ceea ce-l priveºte, mergînd de la
excepþional sau senzaþional, pînã la
vrãjitor sau hipnotizator.
I s-a oferit direcþia muzicalã de cãtre zeci
de formaþii orchestrale sau teatre, începînd
cu Scala din Milano ºi sfîrºind cu
Filarmonica din Tokio. Le-a refuzat, deoarece nu doreºte sã se stabileascã nici
unde. Tinereþea ºi avîntul, angajamentele
ce îl reclamã pretutindeni, îl poartã fãrã
întrerupere dintr-un continent într-altul.
Sergiu Celibidache este un artist de
neobiºnuite dimensiuni. Asistînd la repetiþiile sale, vãzîndu-l lucrînd ºi dirijînd, te
laºi învãluit de emoþia marilor întîmplãri.
(Unirea, vol. 12, nr. 6, iunie 1961, pp. 13-14)

În viziunea lui Steriade

Un aristocrat al lãutei
Îl mîngîia lumea, precum mîngîia el vioara
ºi auzul. Grigoraº nu mai era un simplu
diminutiv sau alintare. Devenise o firmã, o
adevãratã instituþie. I se spunea Dinicu
doar în programe ºi actele oficiale.
Însufleþind pentru o clipã memoria celui
adormit acum cîþiva ani la Bucureºti,
împlinesc o minimã datorie de prieten. ªi
totuºi, evocarea de faþã depãºeºte cadrul
simplei, romanticei - amintiri, tinzînd sã-l
situeze pe Grigore Dinicu în locul ce i se
cuvine în arta româneascã. Marele public la consacrat cu un termin vulgar, ce tot
vulgar rãmîne, chiar dacã este întovãrãºit
de adjective sonore: Lãutar genial, mare
lãutar, celebru lãutar ºi aºa mai departe.
Lãutar, acest derivativ al lãutei sau
violinei, ar trebui sã defineascã pe cel ce
cîntã, bine sau prost, la vioarã. ªi totuºi
nimeni nu a îndrãznit sã-i spunã lãutar lui
George Enescu sau lui Paganini, aceºti
magicieni ai viorii. În limbajul vulgar,
lãutarul a împrumutat o semnificaþie ce îi
diminueazã prestigiul. Vorbim de acel
prestigiu stabilit dupã criteriile severe ale
artei, nicidecum dupã popularitatea interpretului sau preferinþele marelui public.
Dacã violonistului de cafenea sau
restaurant, titulatura de lãutar îi consfinþeºte profesiunea fãrã a-l diminua, în schimb
pentru artistul-violonist, pentru concertist,
acelaºi termen de lãutar este penibil,
degradant sau în orice caz peiorativ.
Nu voim sã nedreptãþim pe lãutari. Ei
agrementeazã viaþa ºi întrunesc sufragii
aproape unanime. Iar profesiunea lor, dacã
este bine exprimatã, atinge valori neobiºnuite. Adeseori un perfect lãutar a fost
denumit, pe bunã dreptate, un artist, chiar
dacã în acest caz s-a cerut o concesie artei
pure. Ungurii au dat lãutarii cei mai vestiþi
(în majoritate þigani) ºi apoi românii. Barbu
cobzarul, Buicã, Sibiceanu, Urziceanu, Iuga,
Jean ºi Sandu Marcu, fraþii Stãnescu, Petricã
Moþoi ºi mulþi alþii, au ilustrat un talent
autentic, de cele mai multe ori empiric, cu
mãestria lor indiscutabilã.
Grigore Dinicu a reprezentat în aceastã
tagmã un caz neobiºnuit. A fost ºi lãutar,
fãrã îndoiala. Cei mai mulþi dintre noi l-au
auzit fie la restaurantele Continental,
Modern sau Velodrom, ori la posturile de
radio, interpretînd sîrbe, hore ºi muzicã de
inimã albastrã. Dar sînt foarte puþini acei
ce ºtiu cã Grigoraº Dinicu a fost pînã
aproape de sfîrºitul vieþii solist al Orchestrei
Filarmonice din Bucureºti.
Absolvent cu prim premiu al Conservatorului din Capitala României, fu trimis
în Apus sã facã studii de perfecþionare. Se
puneau speranþe extraordinare în tînãrul
virtuos care, la vremea sa, tindea sã urmeze
pe genialul maestru naþional, pe George
Enescu. Insã sîngele artistului a fost
determinat. Dinicu a simþit o chemare ce
venea din strãfunduri. El era þigan (am dori
ca acel puþin în aceastã împrejurare sã nu
i se atribuie originei sale prin nici o
degradare). Þiganii sînt lãutari prin definiþie.
Cu toatã cultura muzicalã ce ºi-o însuºise
la ºcoli înalte, Grigoraº nu a putut înfrînge
tentaþia irezistibilã a lãutãriei. A abandonat
pupitrul concertistului, pentru estrada
tarafului de local.
Au mai fost asemenea cazuri: fraþii Moþoi
- unul violonist, Petricã, celalalt violoncelist.
Le-am urmãrit îndeaproape cariera, pentru
cã, sãraci fiind, au fost ajutaþi de tatãl meu
sã-ºi împlineascã studiile de Conservator.
Pe cel dintîi l-am avut chiar profesor de
vioarã. Din anul întîi fu promovat direct în
anul ºase; iar fratele-sãu, celistul, a terminat

în doi ani cele ºapte clase. Epuizase toatã
literatura instrumentului ºi maeºtrii nu mai
ºtiau ce sã-l înveþe.
Sub asemenea auspicii i-am lãsat în
Bucureºti pe cei doi senzaþionali protejaþi,
plecînd în 1916 în Moldova, cu trupele ce
se retrãgeau. Li se prevedea acestor fraþi
Moþoi o carierã mondialã. Cînd am revenit
însã în 1918 în Capitalã, i-am gãsit cîntînd
muzicã uºoarã într-o tavernã de sub Hotel
de France. Îºi fãcuserã orchestrã: Orchestra Fraþii Moþoi. Þigani de origine, cãzuserã
pradã aceleiaºi irezistibile ºi tainice chemãri,
care l-a fãcut ºi pe Dinicu sã renunþe la
gloria universalã de purã esenþã artisticã, a
solistului instrumentalist.
Dinicu a pãstrat însã un permanent
contact cu muzica cultã. Din acest punct
de vedere reprezintã un fenomen izolat.
Este singurul lãutar din lume, admis sã
aparã în public în calitate de solist al
unei orchestre simfonice.
Iatã o neîntîlnitã concesie fãcutã artistului excepþional, ce se ascundea sub masca
muzicantului de local ºi un omagiu pentru
ceea ce ar fi trebuit sã fie. Anual, spre
sfîrºitul stagiunii, era programat cu un
concert, fie de Beethoven, Saint-Saëns,
Mendelssohn sau Ceaikovski. Ultima sa
apariþie a fost în 1937. Împlinea totodatã 25
de ani de carierã. În locul lui Mãnucã
Ciomac, care fãcea de obicei comentariul
programului muzical la postul de radio, am
fost invitat sã fac eu de astãdatã prezentarea. Îmi amintesc cu drag ºi emoþie de
acest eveniment. Filarmonica cu toþi
orchestranþii în frac, era dirijatã de George
Georgescu. Sala Ateneului - înþesatã cu tot
ce avea Bucureºtii mai ales, era de asemenea sãrbãtoreascã. Toatã boierimea îºi
dãduse întîlnire la extraordinarul eveniment.
Femeile splendide ale Capitalei, membrii
Academiei Române, miniºtrii, cãrturari,
militari de seamã, studenþi ºi public anonim
- toþi cei ce fuseserã mîngîiaþi o viaþã întreagã
de arcuºul vrãjit al artistului aºteptau
înfioraþi. Cînd a apãrut Dinicu, statuar,
impecabil, cu pãrul cãrunt ºi profilul sãu de
efigie, publicul a izbucnit în ovaþii, ridicînduse în picioare. La fel a fãcut ºi orchestra, în
frunte cu dirijorul, aclamînd minute în ºir pe
popularul idol. Grigoraº a interpretat atunci
faimosul concert de Ceaikovski. Liniºtit,
sigur de sine, cu capul aplecat asupra viorii,
cînta ca în vremurile bune. Sfîrºitul a
însemnat un delir, pe care l-au cunoscut
puþini artiºti în treacãt prin România.
Desigur cã se omagia tocmai aceastã
dedublare a interpretului, aceastã unicã ºi
stranie trecere de la muzica de restaurant
la înãlþimea academicã a concertului simfonic. Se aplauda totodatã efortul artistului
de a conserva un stil, pe care muzica uºoara
îl ucide indiscutabil. Bineînþeles cã fãcîndui o criticã severã, Grigoraº nu mai putea fi
un interpret ideal pentru muzica cultã.
Degetele obiºnuite searã de searã sã
interpreteze valsuri, romanþe, sîrbe ºi doine
îºi pierduserã supleþea ºi tuºeul. Izbutea
totuºi cu muzicalitatea sa originarã sa
domine partitura, lãsînd o excelentã impresie
finalã. De altfel, cu luni înainte de concert
începea sã exerseze, iar în mãsura în care
se apropia evenimentul, venea tot mai rar
la local, spre a nu-ºi strica mîna cu
muzica uºoarã.
Dar, poate, cel mai miºcãtor moment al
serii a fost acela în care Grigoraº, eroul de
sub cupola Ateneului Român, cu vioara
sub braþ, istovit de efort, succes ºi ovaþii,
s-a îndreptat cãtre restaurantul Continental. Spre uimirea ºi emoþia generalã, solistul
Filarmonicei a urcat liniºtit treapta estradei
tarafului sãu, începînd sã cînte clienþilor
melodiile cu care îi delecta în fiecare searã:
Candide, Lady Hamilton, Ciocîrlia,
Cîntecul Ochilor, Sîrba lui Grigoraº,
Hora Staccato. Insist asupra acestui unic,
neîntîlnit aspect, la nimeni altul.
Acolo, la Continental l-a descoperit
Jascha Heifetz dupã un concert la Ateneu.
Auzise vorbindu-se de popularul coleg
Dinicu ºi a þinut sã-l cunoascã. Grigoraº ia cîntat la ureche o noapte întreagã. Ceea
ce l-a sedus îndeosebi pe Heifetz a fost
strãlucitoarea compoziþie a lui Dinicu,
faimoasa Hora Staccato. I-a cerut partitura ºi autorizaþia de a-i face o transcripþie
concertantã. În aceastã versiune revizuitã
de Jascha Heifetz, Hora Staccato avea sã
devinã un succes mondial, unul dintre
obiºnuitele bis-uri ale marilor violoniºti
ce veneau în România ºi un cal de bãtaie
al tuturor posturilor radiofonice din lume.
L-am întîlnit într-o searã de varã, în 1936,
în vacanþã, pe plajã la Mamaia. Era beat
turtã, cu o droaie de lãutari în juru-i, care
îi cîntau de zor.
(continuare în pag. 16)
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Restituiri: Toma Vlãdescu
Teatrul lui Victor Ion Popa
Este plãcutã împrejurarea care ne aduce
sã evocãm astãzi figura dramaturgului ºi,
mai ales, a marelui om de teatru care a fost
Victor Ion Popa. Pentru noi, cel puþin, care
l-am cunoscut destul de bine, ºi chiar,
cîndva, am polemizat destul de prieteneºte
cu el, lucrul este ºi mai emoþionant. Mi-ar fi
greu chiar sã nu revãd acum figura aceea
luminoasã, paloarea care-i colora aceastã
figurã, zîmbetul lui deschis ºi ochii aceia,
mai ales ochii aceia rotunji ºi mari în care se
citea toatã iubirea de oameni, toatã aceastã
adîncã bunãtate care va trece în piesele lui.
Piesele lui Victor Ion Popa! Sunt multe,
sunt vreo douãzeci  mai multe chiar. Nu
toate au fost sortite duratei. Dar ne
reamintim cu toþi, fãrã îndoialã, Muºcata
din fereastrã, Ciuta. Ne amintim mai ales
acest savuros Tache, Ianke ºi Cadîr. Am
rîs la aceste piese, ne-am emoþionat, uneori
am lãcrimat, chiar am zîmbit. O, desigur,
totul era uºor, la suprafaþã. Am recitit de
curînd aceste piese. Îmi dau seama ºi astãzi
cã ele nu reprezintã nimic nou, nici o
cãutare, nici o invenþie; cã ele reprezintã
oarecare banalitate chiar... ªi cã, într-un fel,

totuºi, ele rezistã! Vom vedea de ce. Dar un
lucru apare într-adevãr ciudat. Un om cu
sensibilitatea lui Victor Ion Popa, iatã cã
rãmîne totuºi strãin de frãmîntãrile ºi de
arta timpului sãu. Este timpul în care
începeau puþini sã moarã Bataille, Berstein,
Porto-Riche chiar. Mai sus, pe undeva,
Teatrul se cãuta în rosturile adevãrate ale
Poeziei, cu Jacques Copeau, cu care Victor
Ion Popa, de altfel, a fost destul de
contemporan... Fãrã sã-l audã însã, fãrã sãl urmeze în nici un fel. Mai mult chiar. Întrun timp în care triumfã, în sfîrºit, Ibsen, în
care rãzbate pînã la noi expresionismul unui
Strindberg, sau Wedekind, estetismul lui
Giraudoux chiar, sau în care problemele
conºtiinþei se revendicã  poezie ºi adevãr!
 în marea artã a lui Pirandello, Victor Ion
Popa rãmîne totuºi la disperãrile Coanei
Sofica ºi ale Conului Grigore, care nu-ºi
pot mãrita pe Olguþa cu contabilul de la
Federalã. Rãmîne la melodrama popii Ilie,
sau a lui Cadîr, sau chiar la conflictele
destul de bernsteiniene ale Ciutei. Victor
Ion Popa rãmîne la aceastã strãveche
tranche de vie  o felie, o bucatã, o paginã
de viaþã, sã zicem noi  pe care Antoine,
impetuosul fondator al Teatrului liber o
aruncã pe scena lumii ceva înainte chiar de
începutul veacului nostru. Acest teatru
naturalist, într-adevãr, iatã cîmpul de

predilecþie în care s-au desfãºurat multiplele
talente ale lui Victor Ion Popa. Fiindcã am
spus cã teatrul lui, într-un fel, totuºi rezistã.
Rezistã nu prin intrigã  uneori destul de
naivã  ºi nici, desigur, prin noutatea lui
care sã ne deschidã vreun orizont. Nu!
Rezistã însã, cum rezistã romanul lui Filimon
sau, cu alte înãlþimi, romanele lui Duiliu
Zamfirescu, prin aceastã anumitã lume pe
care ei ne-o aduc. Victor Ion Popa ne aduce
ºi el o lume a lui. Ciuta, singura, are un
caracter aparte. În general însã este o lume
a oamenilor mici ºi a bucuriilor simple. O
lume a necazurilor tuturor oamenilor, dar în
care necazurile sunt trecãtoare, în care
dragostea e o virtute ºi, mai ales, e
întotdeauna curatã ºi în care pînã la sfîrºit
 întotdeauna, sau aproape întotdeauna 
triumfã principiul moral tradiþional.
Desigur, o astfel de lume, cu puþin iz
semnãnãtorist este serios pînditã de
platitudine, de rutinã, de conformism. Este
arta lui Victor Ion Popa de a fi ºtiut sã le
evite în mare mãsurã. ªi aceasta poate,
transformînd, învãluind totul în marea
iubire de oameni pe care am spus-o. ªi
care-l fãcea adesea sã vadã optimist chiar
ºi în cele mai negre culori.
*
Un cuvînt acum, neapãrat, despre directorul de scenã. Mã întreb, gîndindu-mã

Reevaluãri: Eugen Ionescu ºi destinul sãu românesc
(urmare din pag. 1) mereu, de-a lungul unei
vieþi, un latinist, nu numai de structurã
intelectualã dar ºi moralã, precum N. I.
Herescu  adicã prin înþelesul de fiu al
Romei, raportul cu etnicitatea depãºeºte
semnificaþia cetãþeniei în sine ºi se întoarce
la valorile sangvinare ºi la cele lingvistice,
pe care nimic nu le poate contesta sau sã le
împingã în derizoriu, fiindcã procesul nu
este unul opþional, ci ancestral, indiferent
de faptul cã, la noi, dacismul a cãutat, cîndva
mai puþin ºi mai mult în contemporaneitate,
sã nuanþeze romanitatea noastrã etnicã.
Participarea la o etnie, oricît de micã ºi
de neînsemnatã în timp, este un dat al
naºterii, un element transmisibil doar prin
pãrinþi, o necesitate a recunoaºterii tatãlui,
dincolo de atributele maternitãþii, cu alte
cuvinte un posibil blestem al fiinþãrii, ce
nu poate fi negat sau incertificat dupã voie,
ºi se impune ca o pecete peste un destin
incapabil sã o excludã ºi sã-i depãºeascã
limitele ce constituie formele ºi fazele
inacceptabile sau asumate ale istoriei.
Cred cã în situaþia mai particularã a
lui Eugen Ionescu, o astfel de falsã disputã
în termeni nu ar fi trebuit sã fie nicicînd
formulatã, fiindcã însuºi marele scriitor
ºi-a precizat, fãrã nici o confuzie sau
încercare de alternativã, destinul sãu
românesc. Mai mult încã, ºi l-a asumat
permanent ºi a luptat în cuvînt mai mult
decît cu sînge, la apãrarea acestui drept,
atunci cînd românitatea de la Carpaþi,
Dunãre ºi Mare trecea prin cel mai crunt
moment al destabilizãrii sale ºi al încercãrii de slavizare rusofilã pe care istoria
noastrã nu o mai cunoscuse în nici o clipã
din configurarea ei tradiþionalã.
Îmi amintesc acum cã prin 1947, întrun dosar cu nr. 11, ff. 5-22, reprodus în
volumul Românii în exil, emigraþie ºi
diaspora (publicat cu vreo trei ani în urmã
de Editura Pro Historia, Bucureºti, 2006),
se gãsea înseriat ºi un referat informativ
din care se puteau reþine comparativ cîteva
paragrafe ce fixau destul de elocvent felul
poliþienesc în care scriitorul fusese
receptat de însãºi oficialitatea comunistã,
deºi, imediat dupã aºa-zisa eliberare din
23 august 1944, Eugen Ionescu îºi continuase colaborarea, cu oarecare insistenþã,
la Viaþa româneascã prin binecunoscutele
sale scrisori pariziene. Am sã reproduc
aici fragmentul care reflectã perfect modul
comunist de a înregistra atunci prezenþele
româneºti de pe alte meridiane:
Trãieºte, de asemenea, la Paris, un
oarecare domn Eugen Ionescu, fost
profesor de francezã, reuºit la examen de
capacitate cam al coadelea, pentru cã nu
ºtia decît literatura decadentã. Omul a
scris o cãrþulie-pamflet, niºte articole, ºi
are unele relaþii cu lumea democraticã.
În schimb (...) ºi, pe deasupra, a fost numit
la Vichy de Icã Antonescu. Acest mic
detaliu nu e complet lipsit de importanþã,
deºi cetãþeanul nu e reacþionar. În ultimul
timp Eugen Ionescu a început sã termine
economiile fãcute în vremurile lui Icã ºi
preseazã sã fie numit ceva pe acolo.
Natural, neapãrat la Paris, ºi într-un post
mare, aºa cum se cuvine unui «fost» ºi
viitor. Omul trebuie revãzut pentru cã e

niþel cam beþiv ºi nu tocmai lãmurit în ale
democraþiei (p. 53). Informatorul p.c.r.-ist
se înºela însã amarnic, cãci în 1947 Eugen
Ionescu era pe deplin lãmurit asupra a
ceea ce se preconiza la Bucureºti ºi îºi
lichida treptat toate disponibilitãþile literare
ºi contactele de ordin cultural cu Ambasada
comunistã de la Paris a Anei Pauker. Mai
mult decît atît, scriitorul se retrãgea în opera
sa ºi înceta de a mai fi, silit de conjuncturã,
un oarecare cetãþean român. Dezinformarea
este ºi mai neconvingãtoare cu cît democraþia instauratã de brigãzile cominterniste
ale Moscovei la Bucureºti era departe de
recuperarea în sens real al valorilor intelectuale, ci îºi urmãrea doar planul instituirii în diplomaþie a instrumentelor de spionaj.
Evident, Eugen Ionescu nu a aderat la aºa
ceva ºi a devenit, bineînþeles, beþiv ºi nu
tocmai lãmurit cu ale democraþiei atunci.
O armã, de la buzdugan, cuþit ºi pînã la
puºcã, înseamnã o angajare în sacrificiu
a unei vieþi, sortitã sã apere pãmînt, cer ºi
ape în faþa nãvãlirilor barbare sau a
ticãloºirii vremurilor. Cuvîntul este o
formã mult mai adîncã în precizarea
rosturilor firii decît orice armament
disponibil de-a lungul istoriei. Cuvîntul
vine de la Dumnezeu ºi marcheazã o luptã
pentru adevãr, ce nu poate fi prin nimic
contestatã, mai devreme sau mai tîrziu,
ieºind la suprafaþã din ape, precum uleiul
în candelã. Eugen Ionescu aparþine, în toatã
profunditatea raporturilor sale cu umanitatea, poporului român ºi nimeni nu-l va
putea îndepãrta vreodatã de marca sau
pecetea individualã a trãirilor sale prin
tot ceea ce ele au avut mai semnificativ, ca
atare prin opera sa, mereu definibilã
tocmai româneºte, chiar ºi atunci cînd a
fost nevoit scriitorul sã se comunice în limba
francezã. Prin urmare, tot într-o limbã
latinã, în legãturã indubitabilã cu Roma.
Nu am impresia cã ar fi fost sau ar fi
normal sã repet un asemenea adevãr. Nu
am convingerea cã un om bine intenþionat
ar putea sã prejudicieze sau sã încrimineze sancþiunea moralã pe care MarieFrance Ionesco a simþit nevoia, chiar ºi în
pragul sãrbãtoririi centenarului naºterii
lui Eugen Ionescu, sã o adreseze degenerãrilor ºi imposturii politruce care la
Bucureºti tinde sã ne sãrãceascã ºi astãzi
de toate atributele genialitãþii ºi ale
creativitãþii neamului nostru. O presã
mizerã, ocrotitã probabil de vulgaritatea
ºi primitivismul locatarului de la Cotroceni, strecurat acolo ca un borfaº politic
ºi rãscrãcãrat pe fotoliile regalitãþii, în
ultimele douã decenii aproximativ, cu
întreaga clicã a produselor subintelectuale
recrutate de la ªtefan Gheorghiu ºi din
ºcolaritatea dubioasã ºi netrebnicã a
postceauºismului în care kaghebismul ºia tot ascuns chelia sub pãlãria stalinianã
sau sub bereta de marinel a D-l Goe,
continuã de cîteva sãptãmîni sã acuze,
dincolo de realitatea evidentã a zilei,
refuzul fiicei marelui dramaturg ajuns la
centenar, de a accepta ca tatãl ei, una
dintre marile conºtiinþe naþionale ale
timpului nostru, sã fie recuperat ca
scriitor român de postcomunismul agresiv, instaurat în locurile de obîrºie ale

românismului dintotdeauna. Acasã la
Ionesco  zice Evenimentul Zilei din 13
aprilie 2009  înseamnã, oricît ar vrea
astfel de nimicuri sã-ºi nuanþeze prostia
ºi incultura ascunsã în tãrtãcuþa pãrãsitã
de scalp, lucie în goliciunea ei indecentã,
o stînjenitoare realitate a postexistenþei
comunismului moscovit, atîta vreme cît
stîrpiturile devin prim-miniºtrii, estropiaþii  conducãtori de clanuri televiziste, cel
cu ochiul cãzut în gurã  preºedinte de
penibilã republicã, într-o neruºinare strigãtoare la cer. Copii degeneraþi, neveste
recrutate dintre huþuli patriotarzi, tãtari
readaptaþi la credinþa creºtinã sînt tot atîtea
expresii ale cãderii în timp de care vorbea,
cîndva prin anii 30, Mircea Eliade. Pe
ceilalþi, dominînd un parlament al ruºinii
naþionale, sau pe odraslele, ginerii ºi
otrepele securismului, cocoþate în pagina
îngãduitoare a presei ºi în programele
grosolane ºi impudice ale mass mediei de
astãzi, nu-i mai numesc cînd îi vãd cum ling
tãlpãºiþa stãpînului de vite, ce-i cultivã în
posturi de conducere, ca sã nu mã înjosesc
pe mine prin amintirea bicisnicilor fãrã
nume, fãrã þarã ºi fãrã Dumnezeu. Ãºtia
sînt cei 30% care, în colaborare cu clanurile
þigãneºti, cu îmbogãþiþii din UDMR, sau cu
conservatorii din firmele conservate ale
imposturii postceauºiste ne stabilesc istoria
în ultimii douãzeci de ani, dincolo de voinþa
sau ne-voinþa neamului românesc.
O înþeleg în demersul ei intelectual pe
Marie-France Ionescu. Sînt aproape de
convingerile ei civice ºi politice. Mã simt
pãrtaº la încercarea fiicei marelui dramaturg, poet, prozator ºi eseist de reputaþie universalã, de a nu-ºi lãsa tatãl sã fie
implicat cu numele ºi opera într-o josnicã
mascaradã de tipul cîntarea româniei
ceauºiste, într-un spectacol al derizoriului
ºi al bãºcãliei þigãneºti. Nu a trecut de
mult sãrbãtoarea Paºtelui ortodox la
români în acest an ºi am putut vedea cu
toþii cum a fost concurat în atributele lui
canonice ºi liturgice, Patriarhul Bisericii
noastre strãmoºeºti, în chiar clipele ce au
precedat chemarea sfîntã: Veniþi de luaþi
luminã!, de cãtre predestinaþi fluturi dintro epocalã jigojire a întunecaþilor ce-ºi
rãtãceau drumul spre Suceviþa salvãrii.

bine, dacã nu este ºi cel mai mare pe care
l-am avut.
O, el nu avea nici barbã hirsutã, nici
plete care sã-i inunde obrajii, nici haine
tãiate  mai ºtiu ºi eu  de croitori
suprarealiºti. Avea în schimb un ochi sigur
ºi un sens uluitor al spectacolului. ªi
aceasta îi era de ajuns.
Am vãzut piese de nimic, care n-au trãit
decît prin misterul lui Victor Ion Popa 
fiindã le atinsese ochiul ºi privirea lui
artisticã. Era de ajuns.
De asemenea, nimeni nu ºtia ca el sã
alcãtuiascã distribuþiile cele mai potrivite,
cele mai exacte aº zice. ªi acestea nu cu
actori consacraþi numai, dar de multe ori
doar cu actori tineri, care sub direcþia lui,
se consacrau. ªi îmi este plãcut sã amintesc
acum, cel puþin, pe Irina Rãchiþeanu sau pe
Geo Barton, sau pe aceastã admirabilã Coca
Enescu, din pãcate atît de puþin utilizatã în
ultimul timp.
Astãzi, Victor Ion Popa ne lipseºte. Astãzi
îl regretãm cu toþi. Îl regretã actorii care
aveau în el un mare învãþãtor. Îl regretãm
însã noi toþi, care ºtim cã Victor Ion Popa va
fi fost nu numai un capitol de istori ºi de
viaþã teatralã româneascã, dar, poate mai
mult, un frumos capitol de probitate, de
pasiune ºi de adîncã preocupare în arta atît
de complexã a teatrului.
Atunci am avut strania aplecare spre
dorinþa de a-l invoca pe ªtefan cel Mare ºi
Sfînt încã o datã de a le lumina calea nu
doar în Codrii Cosminului, ci aducîndu-i
pe arãturã, ca sã-i îndemne prin înhãmare
la o faptã bunã, cea a zãmislirii pãdurilor
de stejari, pedepsindu-i astfel într-un viitor
nu prea îndepãrtat, pentru ceea ce au tãiat,
au întrãinat ºi au risipit aceºti degeneraþi
comuniºti ai istoriei din zestrea atît de
semnificativã a neamului nostru, neam carpatic definit printr-o culturã esenþialã a
lemnului ºi a pãstoritului. Nu mai existã
astãzi posibilitatea de a-l invoca precum
Eminescu pe Vlad Þepeº ca sã-i împartã
pe troglodiþi în douã cete: în smintiþi ºi
în miºei, spre a-i aduna în temniþe large,
cu de-a sila, ca sã le dea foc, un foc al
purificãrii, la puºcãrie ºi la casa de
nebuni, cînd sub lampa lui David se
ascund actualmente nemernicii trãdãrii de
credinþã ºi de neam.
Eugen Ionescu ar fi trebuit sã stea,
pentru eternitate, lîngã figura emblematicã
a lui Caragiale, la dreapta lui Eminescu,
poate lîngã Cãlinescu, într-un panteon al
spiritualitãþii româneºti, dacã sistemul
odios al comunismului n-ar fi atins aceste
pãmînturi, dacã neamul nostru ar fi avut
demnitatea sã-ºi recunoascã valorile ºi sã
îngenuncheze mereu, cu sfiiciune în faþa
genialitãþii veºnice, dacã lumea româneascã de azi ar ºti, ar cunoaºte ºi ar
revela sensul profund al Istoriei. În loc de
toate acestea, tabloul politic ºi scena
socialã jalnicã au perpetuat degenerescenþa ºi rinocerizarea.
Mai amintesc încã o datã un fapt sub
semnul cãruia consider cã se cuvine sã
deschidem manifestãrile spirituale care ne
leagã ºi ne obligã la reculegere în faþa
centenarului din acest an al lui Eugen
Ionescu. În pragul morþii sale, marele
scriitor a refuzat orice cinstire din partea
unei academii reperiste, aºa cum au refuzato ºi George Enescu ºi Mircea Eliade ºi Emil
Cioran la timpul lor. Apoi, Eugen Ionescu a
lãsat, cu gurã de moarte, lîngã testamentul
sãu, obligaþia familiei de a înlãtura orice
expresie cominternistã în preluarea valorii
pe care o reprezenta doar pentru neamul
nostru ºi nu pentru produsele internaþionalismului proletar. Am vãzut atunci în
Biserica Ortodoxã din rue Jean de Beauvais
cum au fost oprite în pragul lãcaºului sfînt
coroanele mortuare ale Ambasadei unei
Românii postcomuniste de tristã amintire,
sub ochii înlãcrimaþi de durere ai lui Sergiu
Celibidache la cerinþa expresã ºi neîndurãtoare a doamnei Marie-France Ionescu.
Se mai poate îndoi cineva astãzi cã
adevãrata lume româneascã, a demnitãþii ºi
a presigiului naþional, s-a pãstrat ºi s-a
conservat doar în exil ?!? De acolo, iatã, ne
vin pînã ºi acum exemplele ºi lecþiile de
regenerare, în clipe atît de tîrzielnice ºi
atît de puþin receptate. Fiindcã n-am învãþat
nimic, poate cã ar fi cazul ºi timpul sã
începem a înþelege ºi a ne reînstatornici.
Mã înclin în faþa gestului moral, atît de
tranºant comis de Marie-France Ionescu,
ºi îngenunchi în faþa memoriei lui Eugen
Ionescu, la acest centenar al naºterii sale,
încã o posibilã ºansã de renaºtere a
poporului român.
Nicolae FLORESCU
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Motto:
Viaþa asta nu-i a mea
Cealaltã nici aºa
Viaþa asta-i cum o vezi
Cealaltã cum o crezi
(Cîntec popular)

Decoruri foarte simple  fãrã tavane, 
numai colþuri. Nici o mobilã de prisos. Pe
cît posibil, profilat pe un fond negru.
Schimbãrile sã fie fulgerãtoare.
Pauzele cît mai puþine ºi cît mai scurte.
Paris-Bucureºti, iulie 1930
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Tabloul I
Un colþ de cîrciumã murdarã. Lume multã care nu se vede decît prin umbrele proiectate
ºi pe ziduri ºi pe despãrþitura de geamuri dintre colþul deschis la scenã ºi poate - o altã
salã din fund. Un piano cîntã mecanic, vreun gramofon ori un acordeon banal cîntã ca
o obsesie o aceeaºi melodie veche. La masa care se vede - numele înseamnã epoca de
glorie a obiectului care a fost - trei ori patru clienþi. Nu-i deosebeºte nimic de obiºnuiþii
clienþi din asemenea cîrciumi. Sînt la fel de murdari, la fel de pierduþi în cîntecul banal
pe care l-au auzit poate pe vremuri mai bune ale vieþii lor sfîrºite. Dar batrîni nu sînt.
Nici nu vor avea vreme sã fie. Moartea pluteºte în preajma lor. Stã la masã cu ei. E întrînºii. Umbra unui biet vînzãtor de cãrþi, gîrbov, bãtrîn ºi nenorocit înainteazã pe zid ºi
creºte. Vine spre ei. Unul din clienþi o vede, vrea sã spuie ceva, se ridicã înspãimîntat
ºi izbucneºte:
EL: Afarã! Sã iasã afarã. Cîrciumar! Dã-l
EL (greu): Nu ºtiu. Poate fiindcã am trãitafarã! (Tovarãºii de masã, cu vorba ºi cu o. (brusc ºi violent bate cartea) ªi ea a
mîinile vor sã-l þie, sã nu se repeadã. Dar trãit-o... ºi tu o trãieºti... Poezia asta o trãim
violent, i-a dat la o parte ºi s-a repezit. toþi... De aceea, nu se poate scri.
Acoperind umbra vînzãtorului. Umbra
UNUL: Dar mie mi-e foarte dragã viaþa.
cîrciumarului îi stã-n cale ºi-l opreºte.)
EL: Tocmai! ªi mie... Dar parcã moartea
Nu vreau sã-l vãd pe aici... Puþin îmi pasã ce-i?
de sãrãcia lui... ªi eu sînt sãrac. Dar nu
UNUL: Moartea? ªtiu eu?... În orice caz
umblu sã vînd miºelii scrise... Sã iasã afarã! nu-i viaþã...
Nu vreau (Scade tonul ºi începe în goanã,
EL: Viaþã? Care viaþã?
înspãimîntãtor de înfrigurat, printre dinþi.)
UNUL: Asta! Viaþa asta!
Ascultã, lasã-l sã plece, sã plece repede cu
EL: Asta-i viaþã? Asta de aici? Tu, eu,
romanele lui cu tot... nu pot îndura sã-mi el? Aici, în circiumã? Fãrã nici un rost în
iasã în cale... ªtii cã n-am spus o vorba în lume ºi fãrã nici o dorinþã? Eheei! De cînd
cinci ani de cînd îþi vin aici în fiecare zi... ai murit, prietene... ªi de cînd am murit... ªi
Nu mã întreba ce-i... Scoateþi-l din cîrciumã de cîte ori am murit... (bate cartea) ªi ea,
sã nu-l vãd. (Brusc) Dã-i bani... Poftim... ºi tu, ºi eu! De cîte ori... Cade floarea de pe
Dã-i bani... cã pentru bani a fãcut tot în copac ºi moare! ªi cade fructul ºi moare...
viaþa lui... Dã-i-i... Dã-i-i... toþi... Na! ªi încã... ªi cade frunza ºi moare... Nu moare coLasã cã-i puþin ce-i dau acum... Aºa... Dã-i pacul? Dar ce-i copacul fãrã frunze? ªi fãrã
ºi sã plece... Numaidecît! (Umbra vînzã- flori ºi fãrã fructe? Ai fost copil ºi ai trãit
torului se rupe din umbra cîrciumarului, cu poveºtile... Unde-i copilul, prietene? ªise micºoreazã ºi-i aproape se disparã.) ai fost tînãr, ºi-ai visat, ºi-ai iubit. Unde-s
Dar nu! Stai... Dã cãrþile încoace! Toate, cã visurile ºi unde þi-i iubirea, prietene? Nu
þi le-am plãtit. Sã nu mai citeascã ºi alþii. vezi cît a murit din tine? ªi uitã-te la mîna
Dã-le încoace... Aºa... În latrina cîrciumii li-i ta... Uitã-te cum s-a uscat pielea ºi uitã-te
locul... În latrina murdarã de cîrciumã ce mort e tot ºi-aici, ºi-aici, ºi-aici! Ce-a mai
murdarã... Acolo... acolo! În latrinã... În rãmas? Un gît care bea ºi-un stomac care
latrinã. (Umbrele au dispãrut. El vine nu mai cere nimic, dar primeºte ce-i dai... ªi
clãtinîndu-se ca ameþit la locul lui. Dar zici cã trãieºti? Omul vrea sã aibã copii, ca
nu din pricina vinului se clatinã. Repetã sã se prelungeascã pe el dincolo de
mecanic acelaºi cuvînt, pînã ajunge la mormîntul lui, ca un copac care face frunze
plîns. Prietenii care urmãriserã în picio- primãvara iar... Înþelegi?
are ultimele vorbe se aºeazã tãcuþi la
UNUL: ªi atunci înseamnã cã moartea
locuri, uitîndu-se unii la alþii. Vezi bine mi-i prietenã?
cã omul acesta nu s-a purtat niciodatã
EL: Da.
aºa. Þipetele lui - flori de dureri demult
UNUL: Toata urîþenia asta? Nu înþeleg...
ascunse - i-a umplut de respectul pe careEL: Nu înþelegi? Se poate... Dar eu am
l datorãm oricãrei taine mult pãstrate).
dreptate. Nu înþelegi, fiindcã nu ºtiu cum
UNUL (Se mai uitã odatã dupã vînzãtor, sã-þi spun... Sã mã fi întrebat asta acum
toarnã ºi spune blînd): Haide, bea! Liniºte- cinci-ºase ani, acum zece ani, înainte de...
ºte-te! A plecat...
(ºi aratã cartea). Înainte ºtiam... De atunci,
EL (bea, apoi spune simplu): Îmi pare s-au încurcat toate aici (aratã fruntea). Sînt
rãu cã nu l-am omorît.
atîtea lucruri care s-au întunecat ºi s-au
UNUL: Mureai ºi tu într-un fund de ocnã! dus... Se vede cã ºi aici a intrat moartea...
EL: Pentru ce? (are un rîs, apoi simplu Acum... ªtii ca eu am stat doi ani de zile
dã din umeri) Ei ºi? Într-un fund de ocnã? acolo. Doctorii au spus cã m-am vindecat,
Nu! Nu! Cînd urci dealul nu ºtii unde dar nu mai este vindecare... Ca un schilod...
ajungi... Cînd îl scobori vezi bine drumul... (deodatã înfrigurat) Asta este! Schilod!
ªi eu mi-l vãd... Mi l-am vãzut mai de mult... Acum ºtiu! Ascultã! N-am spus bine
Cu cãrþile astea la un loc.
adineauri! Ai fi vrut sã n-ai o mînã ori sãUNUL: Asta? O vinde prin localuri. Am þi taie trenul amîndouã picioarele?
citit-o ºi eu.
UNUL: Cum sã vreau? Mai bine mort!
EL: ªi?
EL: Ei vezi! Asta e! Mai bine mort!
UNUL: E vorba de o sinucidere ca (violent ºi cu lacrimi) Dar eu, cum sã nu
oricare alta...
spun atunci cã moartea e prietena mea,
EL: O minciunã de la cap pînã la coadã. cînd toatã viaþa mea e schiloadã... Am avut
UNUL: Cum minciunã? Am auzit cã e ºi visuri, ºi tinereþe ºi dragoste, ºi vremea
povestea fetei lui...
mi le-a. ciuntit pe rînd... Era ca o femeie
EL: Fata lui? (pauzã, bea) Sinucidere ca frumoasã viaþa asta ºi vremea mi-a schilooricare alta. Poate cã-i adevãrat. Toþi ne dit-o ºi din mîndreþea ei a rãmas o ruinã
sinucidem. ªi eu ºi tu... Toþi... Viaþa noastra- înfiorãtoare... O schiloadã care-þi face rãu.
i o sinucidere lentã... Iþi împlineºti o dorinþã Nici bietul creier n-a rãmas întreg sã poatã
ºi-þi ucizi o parte din viaþã... A zis el bine sã caute o scuzã... O lãmurire... Un pai de
cine a zis. Alergãm dupã liniºte, vrem sã care sã-mi agãþ ce mi-a mai rãmas...
trãim. Are Puºkin o poezie Carul vremii:
UNUL: ªi atunci de ce mai trãieºti?
Uºor îºi taie drum prin hãu / Al vieþii car
EL: Nu ºtiu... Prietena mea nu vrea sã
cu toate cã / Adeseori e drumul rãu / ªi- vie. Dar are sa vie... E un ceasornic pe care
ncãrcãtura fãrã minte. / Bãtrînul timp pe nu-l opreºte nimic... Bate minutele lui
caprã stã / ªi mînã carul înainte. // În crîncene ºi nu-i mînã pe lume sã-i stea
zori de zi noi ne silim / Cînd inima poveºti împotrivã... Da! Are sã vie ºi la mine... ªi la
ne spune / Cu mintea limpede pornim / ªi tine... Cum a venit ºi le ea (aratã cartea)
roþile înghit pãmîntul / ªi totuºi mai Cînd întîmplãrile au ciopîrþit într-însa tot
strigãm: Nebune, / Loveºte, mînã, zbori ce-o fãcuse sã trãiascã...
ca vîntul! Auzi: ªi roþile înghit pãUNUL: ªtiu.
mîntul... / ªi totuºi mai strigãm: Nebune,
EL: Ce ºtii?
/ Loveºte, mînã, zbori ca vîntul. Moartea,
UNUL: Cã s-a înecat fiindcã o lãsase
prietena mea! Am vrut eu pe vremuri sã amantul.
scriu o poezie intitulatã aºa: Moartea,
EL (þipã): Dar nu-i adevãrat, nu-i
prietena mea... pe vremuri! Credeam cã pot adevãrat! Asta-i miºelie înspãimîntãtoare!
s-o scriu.
Nu-i adevãrat! De aceea aº fi vrut sã-l omor
UNUL: ªi de ce n-ai scris-o?
adineauri... De cinci ani îl caut sã-l sugrum!

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

MOARTEA, PRIETENA MEA
- dramã în XV tablouri -

Sã storc adevãrul din el... Sã numi încarce mie sufletul cu povara
asta, cãci eu am iubit-o ºi dincolo
de moarte, cum iubeºte inima
credincioasã toate femeile care
seamãnã cu iubita lui, cum eºti în
stare sa te pãcãtoºeºti ºi sã
iubeºti fata femeii care þi-a fost
dragã..., cã nu poþi iubi decît o
femeie în viaþã... ºi dacã pleacã ºi
te lasã ºi moare, o iubeºti tot pe
dînsa în toate femeile pe care le
mai iubeºti... (plînge) ªi ce-i de
vinã sufletul meu? Trupul l-am
îmbrãcat în zdrenþe ºi l-am culcat
în paie. L-am hrãnit cu lãturile
altora ºi-am sã-l zvîrl ca pe cartea
asta într-o latrinã de cîrciumã,
fiindcã acolo trebuie sã-l ducã
mocirla în care mã afund neoprit;
dar în suflet nu vreau sã-mi
stropeascã nimeni cu noroi...
Acolo e ea... Aºa cum am cunoscut-o ºi am iubit-o...
UNUL: Vasãzicã tu erai...
EL: Eu. (se lasã peste ei o
tãcere grea. Minþile stau goale
parcã de pline ce-s. Începe încet,
în vreme ce tovarãºul lui fredoneazã uºor, cîntecul pe care-l
repetã acordeonul de dincolo de zid) ªi
acum stau cu braþele încruciºate ºi aºtept.
Are sã vie... Trebuie sã vie... Am fost tînãr
ºi am deschis ochii la soare. A fost
degeaba. Ceasornicul îºi bate minutele lui.
Am crescut, am învãþat, m-am strãduit ca
sã pun un pic de luminã în biata minte care
s-a pustiit aici... (aratã fruntea) A fost
degeaba... Am iubit, am alergat dupã o
nãlucã, am nãdãjduit... Pe urmã a venit
coborîºul, m-am zbuciumat ºi m-am rãzvrãtit... Am plîns... M-am agãþat de-o altã
nãlucã ºi de alta ºi de alta... ªi iatã-mã.
Ceasornicul ºi-a bãtut înainte minutele lui...
Iar acum stau cu braþele cruciº ºi aºtept...
Am cunoscut odatã o bãtrînã bolnavã de
cancer. Femeia asta se împrietenise cu
moartea, trebuia sã se împrieteneascã,
fiindcã o purta într-însa. Noi ocolim gîndul
morþii cum ocolim cimitirele - ori cum ocolim
dricul purtat pe stradã. Închidem geamul
cînd se aude marºul de mort. ªi nu ne
uitãm la mort, cum nu ne uitãm în fundul
prãpastiei ori în mare. ªtim cã ne ameþeºte
ºi ni-e fricã sã nu ne aruncãm în rîpã, în
mare ori în moarte, fiindcã ni se pare o
pornire bolnavã ºi nu o fascinaþie fireascã,
aºa cum e ameþeala care te cheamã în ochii
femeii pe care o iubeºti. Bãtrîna nu se mai
ferea de nimic... ªtia ca moartea i-i prietenã...
Acum ºtiu ºi eu... O aºtept. Are sã vie ºi
are sã-mi spunã: ªtiu cã ai plîns ºi-ai suferit
ºi cã minutele vremii þi-au schilodit frumuseþea vieþii. ªtiu cã te-ai zbuciumat ºi sufletul
tãu sîngerã de rãni. Uite cã vin sã-þi dau ºi
liniºtea ºi odihna sufletului. Zvîrle la gunoi
trupul de pe tine ca un rînd de haine
zdrenþuite ºi du-te curat... ªi-am sã mã duc
curat... Ca ºi ea... (în plîns), ca ºi ea...

UNUL: Cum o sã ne ducem toþi... Decît
acum, eu nu mai înþeleg nimic. În definitiv
cine-i de vinã de tot ce s-a întîmplat?
EL: De vinã? (strînge din umeri) Trebuie
sã fie cineva de vinã? Poate cã Dumnezeu
e de vinã cã nu vrea sã-i spuie limpede
omului cînd îi dã ºi carne ºi suflet: dacã
trebuie sã le stãpîneascã ori sã le asculte.
Ai dreptate sã rîzi. E o vorbã neghioabã,
dar toatã durerea lumii porneºte de la ea.
UNUL: Ce suflet geme-n stînca de
granit / De þine-n lanþ nisipurile lumii.
EL (brusc): Nu-mi mai aduce aminte.
(apoi moale, înfrînt) Nu-mi mai aduce
aminte! (apoi deodatã ascultã cîntecul pe
care parcã nu l-a auzit pînã acum) Ascultã,
ce-i cîntecul ãsta?
UNUL: Cîntecul care îþi place þie. Îl cîntã
de mult. Se vede cã l-a pus cîrciumarul
înadins ca sã te împace... Nu-l cunoºteai?...
EL: Nu-l mai cunoºteam... (dupã o clipã)
Cît mai are?
UNUL: Ce?
EL: Aici sub frunte... Se roade... se roade
tot... Cît mai are? (ºi amîndoi încep sã
fredoneze. Mai bãtrîni, mai lîngã moarte
ca oricînd, fãrîma asta de cîntec, pe notele
cãruia a bãtut odatã cadenþa vieþii lor.
Deodatã, îmboldit de o putere decisivã, mai
tare decît dînsul, el pune mîna pe braþul
tovarãºului ºi începe) Ba da! Am sã-þi spun.
Astea au fost cele dintîi versuri pe care i le
spuneam ei. Era într-o duminicã. Le-am pus
în buzunar ºi m-am dus acasã la dînºii sã i le
arãt. Am auzit în casã un pic de ceartã. Numi venea sã bat la uºã. Eram gata sa plec, dar
s-a fãcut liniºte ºi... (se stinge lumina, se aud
bãtãile în uºã, o datã, apoi încã o datã,
cînd se lumineazã scena se iveºte)

Tabloul II
O camerã burghezã în casa Mãtuºei. E oarecare pretenþie în mobile ºi lucruri ºi în orice caz,
dovada cã lupta pentru o pîine nu-i aºa de asprã, cum vor s-o arate, în scenã, vorbele femeii.
Scena I
MÃTUªA. EA. EL (intrã)
MÃTUªA (asprã): Intrã! (îl vede) A, tu
erai?
EA: Haide, intrã. (Îi face semn sã nu
bage de seamã tonul mãtuºei) Îmi pare
bine cã ai venit! EL: Nu cumva vã supãr?
EA: Ce vorbã!
MÃTUªA: Nu dragã, mã supãrã dumneaei, nu tu.
EA: Mãtuºã, te rog!
MÃTUªA: Nu mã mai ruga nimic! (Cãtre
el) Inchipuieºte-þi!...
EA: Acum n-ai sã te-apuci sã-i spui ºi lui.
MÃTUªA: ªi de ce sã nu-i spun? Cred
cã este destul de mare ºi destul de înþelept
ca sã înþeleagã ºi sã-þi poatã da ºi el un
sfat bun.
EA: Ca al dumitale?
MÃTUªA: Ce vorbã e asta?
EA: Repet, ca al dumitale? Pentru cã am
înþeles foarte bine ce mi-ai spus. ªi cred cã
ai înþeles foarte bine ce þi-am rãspuns. Prefer
sã stau aºa cum sînt, decît sã ajung cum
vrei dumneata.
MÃTUªA: Te priveºte! Umblã cu o

rochie tot anul. Umblã cu pantofii scîlciaþi
ºi aºteaptã sã-þi vie un prinþ din poveºti.
EA: Mãtuºã!
MÃTUªA: Ce! Te supãrã cã spun faþã
de el? Cred cã þi-i destul de prieten, ca sã
înþeleagã cã este o prostie sã fii cum eºti
ºi sã refuzi o partidã strãlucitã cum e cea
care þi se oferã. Uite, sã spunã ºi el.
EA: Sã spunã el? Tocmai el?
MÃTUªA: Ce înseamnã asta?
EA: Înseamnã cã nu primesc sã mã mãrit,
cum zici dumneata, decît cu cine voi vrea
eu, ºi cînd voi vrea eu.
MÃTUªA: ªi vrei un om tînãr?
EA: Bineînþeles.
MÃTUªA: Frumos...
EA: Bineînþeles.
MÃTUªA: Deºtept.
EA: Bineînþeles.
MÃTUªA: Fãrã parale... soþ ideal...
EA: Bineînþeles.
MÃTUªA: ªi care-i acela? Idealul?
EA: El.
MÃTUªA: Bineînþeles. (Alt ton) Iascultã! Glumele astea sînt bune cînd n-ai
ce face, un bãrbat trebuie sã aibã cu
ce sã-ºi þie nevasta. ªi între mili-
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oanele celuilalt ºi cele douã poezii
ale dumnealui de aici, e o micã
deosebire pe care o s-o înþeleagã EL cel
dintîi. De altminteri, cred cã e o glumã,
fiindcã altfel nu l-aº mai primi în casã. Þie,
fetiþo, trebuie sã-þi facem binele cu sila. ªi
aici am sã-l am ºi pe el de partea mea.
(cãtre EL) Spune ºi tu, nu-i aºa?
EL: Eu, ce sã spun...
MÃTUªA: Fireºte, tu eºti un om chibzuit, care n-ai sã te pui de-a curmeziºul ca
s-o nenoroceºti. Eu ºtiu ce-i sãrãcia,
credeþi-mã! Am dus-o destul de greu cu
bãrbatu-meu cel dintîi - ºi dacã ne-au mai
scos la luminã cãrþile bãrbatului de acum,
nu înseamnã cã ne lãfãim. Uite, cã n-am de
unde s-o îmbrac cum trebuie ºi m-ar durea
inima s-o ºtiu zdrobitã în braþele unui
nenorocit oarecare.
EA: Mãtuºã, te rog sã închidem vorba.
MÃTUªA: A, nu! Tonul ãsta sã nu-l
întrebuinþezi cu mine. La urma urmei eu am
ºi alte arme.
EA: Ai sã mã dai afarã din casa?
MÃTUªA: La urma urmei e ºi asta o armã.
EA: Foarte frumos! Am ajuns ºi aici!
MÃTUªA: N-am spus eu, tu ai spus. Fã
diferenþa! În orice caz, admite cã nu eu, dar
cã bãrbatu-meu, care n-are nici o obligaþie
faþã de tine, ar refuza sã te mai þie. În ziua
cînd romanele nu i-ar mai aduce puþinul pe
care îl aduc, din ce o sa te mai þie ºi pe tine
ºi pe mine?
EA: Am sã muncesc...
MÃTUªA: Ce? Dactilografã? Întîi trebuie
sã înveþi. ªi pe urmã unde? Eºti frumoasã,
tînãrã ºi ai sã gãseºti! Dar cu ce preþ ai sã
gãseºti ºtii foarte bine. Fata vecinei noastre
îþi dã exemplul. Aºa vrei s-ajungi?
EA: Aºa vrei dumneata s-ajung!
MÃTUªA (se mãsoarã cu ostilitate ºi
tace): Bine!
EA (dupã o micã pauzã, blîndã): Mãtuºã!
De ce nu mã mai iubeºti puþin, puþin de tot!
Zãu, nu mã iubeºti... Nu da din umeri. Înþelegi
foarte bine ce spun. Sînt destul de femeie
ca sã pricep ºi eu anumite lucruri...
MÃTUªA: Care-s acele anumite lucruri?
EA: ...ºi sã dãm spectacolul ãsta, penibil,
unui om care n-are nici o vinã decît cã. a
fost drãguþ de ºi-a adus aminte de noi ºia venit sã ne vadã.
MÃTUªA: Sã te vadã, nu sã ne vadã.
Uite, cã nu protesteazã!
EA: Pentru cã l-a intimidat cearta asta
fãrã nici un rost ºi care e de fapt o glumã.
MÃTUªA: Aºa ai luat-o tu!
EA: Întocmai, fiindcã altfel... (ºi tonul i
s-a fãcut ameninþãtor)
MÃTUªA: Altfel?
EA (evitã): Hai sa te sãrut ºi sã mã
sãruþi ºi tu ºi gata! ªi du-te de te îmbracã
- e cinci ºi pe urmã întîrzii. (alt ton) De
altminteri, mie sã nu-mi cumperi ce trebuia
sã-mi cumperi.
MÃTUªA: Daaa? (a înþeles declaraþia
de rãzboi) Bine! (iese trîntind uºa)
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Scena II
EA, EL
EA (dupã o clipã): Nu renunþã deloc!
Prevãd furtuna...
EL (doborît): Haidem!
EA: Unde?
EL: Te iau de aici.
EA: Sã mã iei de aici! Floare a vieþii
mele! Sã mã iei de aici!
EL: Cum, tu n-ai vrea?
EA: Fireºte cã n-aº vrea! Ar fi în stare
sã te omoare acum. ªi apoi... naiv ce eºti,
dar nu înþelegi cã nu m-ar lãsa sã plec?
EL: De ce?
EA: Pentru cã sînt singurul lor capital.
Eu sînt scopul vieþii lor, fiindcã trebuie sã
fiu sprijinul vieþii lor! Mã þin ºi mã
finanþeazã ca pe-o industrie care trebuie sã
producã zdravãn mai tîrziu. Acum s-a cam
sfîrºit epoca învestirii de capital ºi vor sã
le aduc venituri...
EL (înspãimîntat): Mã înspãimînt! Dar
cum poþi sã vorbeºti aºa?
EA: Va sã zicã n-ai înþeles nimic...
EL: Ce sã înþeleg?
EA (scurt): Nimic. (Apoi, deodatã) Nu-i
vorba de nici o cãsãtorie, pricepi? E o
vînzare ºi atîta tot. ªi nu mã sperie cuvîntul!
În casa asta e mai obiºnuit decît crezi! A
fost o vreme cînd mã deprinsesem cu gîndul
cã asta trebuie sã fie ºi soarta mea... Acum
însã... eh! Dar sã nu spunem vorbe mari.
Cine ºtie ce mai aduce viaþa.
EL: Ce straniu lucru! Rãsare uneori din
tine o femeie pe care n-o cunosc...
EA: Ai dreptate! Nici eu n-o unosc (pauzã)
De ce nu pot sã fiu aºa cum mã vreau eu sau mãcar tu de ai fi cum te vreau... Tare... sã
poþi birui tot ºi oameni ºi sentimente ºi
resentimente... ºi pe tine însuþi. Aº umbla în

viaþã liberã, ca o pasãre în vãzduh.
EL: Eu pot sã fiu mai tare decît mine, aºa
cum vrei tu. Sã nu faci din mine preþul
vieþii tale. Sînt prea sãrac acum ca sã cred
cã pot s-ajung vreodatã altfel ºi nu voi sãþi fiu piedicã... Mã dau deoparte din viaþa
ta ºi te las sã treci înainte...
EA: ªi sã mã mãrit cum vor ei... ªi te
crezi tare! Nu, dragoste, asta ar însemna sã
fii mai slab chiar decît mine, care nu-s în
stare sã fug de-aici, din închisoarea asta
pe care-au fabricat-o încet, metodic, de cînd
m-au luat sã mã creascã. Nu, dragul meu!
Altfel de tãrie vreau eu. Vreau sã ajung sãi pot zvîrli din mine - din mintea mea - ºi
nu pot. S-au înfipt cu autoritatea sinistrã a
unui cancer pe care nu-l mai poþi scoate
din tine. De-ar fi o autoritate pãrinteascã ai
învinge-o cu dragostea. Dar aici dragoste
n-am, nu pot sã am, e o imposibilitate
aproape fizicã. ªi atunci se înãspreºte totul
ºi zadarnic mã zbucium. Zadarnic mã revolt.
(Visînd) Acum un an era o pãsãricã pusã în
colivie. Era proaspãt pusã - îmi închipui cã
era oarbã. Se izbea de gratii sã iasã ºi cãdea
- zile întregi a repetat izbitura asta - cu
încãpãþînare ºi o voinþã pe care aº vrea so am ºi eu. Cãci a izbutit. N-am putut rãbda
ºi i-am dat drumul. A avut noroc. Dar gratiile
vieþii mele cine o sã le rupã? (O tãcere)
EL: Nu mai înþeleg. Nu ºtiam cã viaþa ta
aici are atîtea ascunziºuri ºi atîtea dureri.
Mã uit azi la tine ca la altã femeie. Ca la o
femeie pe care azi o vãd întîi. ªi nu ºtiu
cum sã spun - mi-i fricã de tine.
EA: ªi mie... ªi mie mi-i fricã de mine...
(apoi sãlbaticã) Dar pentru Dumnezeu, ce
port eu în mine, ce ºtiu ei cã port în mine
de vor sã mã sileascã sã mã zvîrl în viaþã
cu capul în jos, ca într-un fund de apã?
EL: Eºti o femeie frumoasã ºi viaþa nu
îngãduie sã fie jignitã. De aceea poate cã
nu e minciunã vorba cã frumuseþea e un
bun al celorlalþi.
EA: Dar atunci trebuie sã mã urãsc,
fiindcã eu nu-s asta. Nu vreau sa fiu asta.
Groaznic m-aº pedepsi dacã aº ºti cã sînt
roaba înfãþiºãrii mele. Murdãreºte tot ce-i
înlauntrul ei. De cîte ori n-am dorit sã fiu
urîtã, dezgustãtoare, numai sã ajung sã pot
trãi în tihnã viaþa mea, viaþa care-i a mea.
Cu tot ce e viaþa mea. Dar nu, nu-i aºa! Nu
poate sã mã sileascã nimeni sã trãiesc o
viaþã pe care nu pot s-o trãiesc. Asta ar fi
o condamnare la moarte.
EL: Dar bine, nu înþelegi cã te condamni
singurã? Ce înseamnã bîjbîiala asta de niºte
oameni care-þi vor râul ºi de care nu poþi
sã fugi! Nu vezi, trãieºti ca într-un vis rãu,
groaznic, în care vrei sã þipi ºi nu poþi. Vrei
sã fugi ºi nu eºti în stare. Nu-i decît o
scãpare. Pleacã! Nu sta! Ce-i laºitatea asta
care-þ înãbuºã, care-þi paralizeazã toatã
voinþa? Eu sînt aici, heidem! O s-o ducem
greu poate, dar o sã ne zbatem ºi-o sã
trebuiascã sã gãsim un luminiº undeva. Nu
cred sã fim aºa de netrebnici ca sã nu
meritãm a trãi. ªi de-om fi, cu atît mai bine.
Ne-om merita soarta! Hai, scuturã-te de
visul ãsta rãu - trezeºte-te ºi haide!
EA: Lasã-mã o clipã - m-ai ameþit!
Trebuie sã mã gîndesc.
EL: Nu, nu trebuie sã te gîndeºti! Nu
trebuie sã ne gîndim! Orice clipã de gîndire
stîrneºte un val de laºitate. Eºti primejduitã.
Sînt primejduit. Trebuie sã ne apãrãm.
Armele nu importã. Altfel sîntem pierduþi.
EA: Lasã-mã o clipã!
EL: Nu! Acum...
Ea: Bine. Aºteaptã sã plece ea.
EL: Nu, e prea tîrziu, trebuie sã plecãm
acum. Sã pleci aºa - cum eºti... Din clipa în
care tot trebuie sã te azvîrli în viaþã cu capul
în jos, sã ne aruncãm cel puþin doi ºi întro viaþã în care nu poate sã fie murdãria pe
care o ºtii cã te aºteaptã dincolo.
EA: Ei bine, haidem!
Scena III
Aceiaºi, MÃTUªA, apoi ROMANCIERUL
MÃTUªA: A! Credeam cã ai plecat.
EL: Plec acum...
EA (înfrîntã): Da, pleacã acum.
MÃTUªA: L-am vãzut pe bãrbatu-meu
venind ºi...
EA: Pleacã acum...
ROMANCIERUL (e puþin bãut): Am
învins! Am vîndut ºi ediþia asta! Azi mã
împac cu toatã lumea ºi sãrut pe toatã
lumea, (Lui) chiar pe dumneata, tinere, care
nu prea citeºti romanele scriitorilor clasici,
unde nu-i decît dragoste curatã ºi unde
oamenii ºtiu sã moarã pentru iubire... Îmi
pare rãu cã pleci, dar mi-ar face mare plãcere
sã te þin la un pahar ºi sã te convertesc...
MÃTUªA: Nu-l mai þine, cã voia sa plece.
ROMANCIERUL: Ia stai... Uite la ei cum
stau la uºã. Îi vezi... Dacã n-ai fi fost tu

aici, ar fi fost ca cei doi din romanul meu.
Stii, cînd vor sã fugã ºi vine bãtrînul
simpatic... Clic! Uºa s-a deschis, firul s-a
rupt ºi entuziasmul fugii a cãzut.
EL (greu ºi cu o mãrturisire ucigãtor
de amarã): Da... Viaþa dã dreptate totdeauna
romanelor...
ROMANCIERUL: ... proaste... Nu protesta, cã nu mã supãr! Dar aflã un singur
lucru, tinere, ºi definitiv... Din cîte romane
am eu, cel mai prost e tot viaþa mea.
EA: Mãtuºã-mea poate sã-þi mulþumeascã.
ROMANCIERUL: Mãtuºã-ta e un capitol
bun... Dar este pesemne fiindcã face parte
mai mult din romanul ei decît din al meu!
Dixit et Salvavi... (rîde prosteºte) Haide sã
te împac... (Îi aratã o stofã dintr-un pachet)
Cred cã-þi place. E cadoul meu...
EA: O sa-i ºadã foarte bine mãtuºei mele
(Lui) Haidem!
El: Bunã ziua (iese).
Scena IV
MÃTUªA, ROMANCIERUL
ROMANCIERUL: Adicã, nu vrea sã
primeascã?
MÃTUªA: Se vede. Mi-a spus ºi mie
sã nu-i mai cumpãr nimic.
ROMANCIERUL: De ce?
MÃTUªA: Povestea veche!
ROMANCIERUL: În definitiv e frumoasã atitudinea ei.
MÃTUªA: A! Te rog, nu începe ºi tu!
În romane scrie ce pofteºti. Fã-le sfinte, fãle sã moarã din dragoste dupã poeþi sãraci.
Dar astea vinde-le la librãrie, dar nu în
casã.
ROMANCIERUL (mîrîie): Mare ticãloasã eºti.
MÃTUªA: Ce-i asta?
ROMANCIERUL (rîde): Am spus cã
eºti o ticãloasã. Eu cred cã ai vinde-o ºi
de þi-ar fi fiicã. MÃTUªA: Dar ce, ai
înnebunit de vorbeºti aºa?
ROMANCIERUL: Nu, am bãut, ºi eu cînd
beau iubesc romanele altora ºi le laud. Îmi
place cã tu eºti o pãcãtoasã ºi vrei s-o
vinzi unui bãtrîn scîrbos, putred de bogat,
ºi îmi place cã ea nu vrea ºi-ºi pãstreazã
sufletul neatins... Asta mã miºcã, mã face
sã plîng de bucurie.
MÃTUªA: Te poftesc sã termini cu
neroziile astea. Uite, domnule, cine se
gãseºte sã-mi facã moralã. Am luat-o de pe
drumuri, cum te-am luat ºi pe tine... Am
dreptul sã vã cer platã pentru tot ce v-am
fãcut... ªi tocmai tu sã vorbeºti? Asta
pesemne unde ai vîndut azi o ediþie... Dar
peste o sãptãmînã cine te þine? ªi ºtii foarte bine din ce bani îþi dau.
ROMANCIERUL: ªtiu, dar dã-mi voie
sã mã revolt mãcar acum, cînd sînt beat!
Fac ce vrei tu, dar dã-mi voie sa mã revolt
ºi sã apãr teoretic un suflet nevinovat.
MÃTUªA: Dar ce am eu cu sufletul ei?
ROMANCIERUL: Stai! Ai spus o vorbã
mare ºi acum am înþeles! Nu mã mai revolt!
E caz clasic! O punem în categoria fiinþelor
cu douã atitudini: iubire trupeascã ºi iubire
sufleteascã.
MÃTUªA: N-are decît sã iubeascã pe
cine vrea. De altminteri mi-a ºi spus adineaori.
ROMANCIERUL: Ce þi-a spus?
MÃTUªA: Cã-l iubeºte pe ãsta ºi cã pe
el vrea sã-l ia de bãrbat.
ROMANCIERUL: A glumit!
MÃTUªA: Nu, n-a glumit ºi mi se pare
cã lucrurile sînt ajunse mai departe decît sar cuveni. ROMANCIERUL: ªtii ceva
precis? Ai aflat ceva?
MÃTUªA: Nu, nu te alarma prea tare,
nu-i vorba de ceva definitiv. Dar din moment
ce-a fost în stare sã mã înfrunte cum m-a
înfruntat, o cred în stare de orice prostie.
Ce-ar pierde ea puþin îmi pasã, dar de ce
pierd eu nu-mi mai pasã puþin.
ROMANCIERUL: ªi unde s-a dus?
MÃTUªA: Las-o în pace! O fi la poartã
cu el. Nu te mai uita ºi tu!
ROMANCIERUL: Atunci lucrul e grav...
(în el s-a zguduit ceva, pare cã beþia i sa potolit) Trebuie lucrat ceva mai insistent.
MÃTUªA: Dar cum? Toate mijloacele
le-am întrebuinþat. N-o pot lãsa sã facã,
nici sã admitã ideea unei cãsãtorii, cu atît
mai puþin...
ROMANCIERUL: Nu, cãsãtoria nu e
bunã... Nici nu cred c-ar admite bancherul!
MÃTUªA: Fireºte cã nu! ªi eu nici nu
mã gîndesc la cãsãtorie. Ar însemna cã-mi
tai mîinile... Dar era un ocol...
ROMANCIERUL: Mã laºi pe mine sã
încerc?
MÃTUªA: Sã încerci? Ce sã încerci?
ROMANCIERUL: S-o conving eu.
MÃTUªA: Tu care îmi faci moralã?
ROMANCIERUL: Acum m-am trezit.
MÃTUªA: Slavã Domnului!

(O micã pauzã în care cei doi se
bãnuiesc ºi se feresc unul de altul. Sînt ca
doi hoþi care vor sã se prade unul pe altul).
MÃTUªA: Ei?
ROMANCIERUL: Mã laºi?
MÃTUªA: Nu înþeleg ce vrei.
ROMANCIERUL: Libertate absolutã... ºi
garantez! (ea a înþeles)
MÃTUªA (încet ºi rar): Nu þi-e ruºine,
bestie?
ROMANCIERUL: Nu-s mai ticãlos decît
tine. ªi-apoi îmi place.
MÃTUªA: ªi asta mi-o spui mie?
ROMANCIERUL: Ce pierzi tu? Nu-i întîia
oarã...
MÃTUªA (stã o clipã pe gînduri, apoi
îi întinde o carte de vizitã): Ia!
ROMANCIERUL: Ce-i asta?
MÃTUªA: Cartea de vizitã cu adresa
garsonierei... Dar, toatã rãspunderea...
ROMANCIERUL: Da.
MÃTUªA: Fãrã violenþe...
ROMANCIERUL: Un taur ca mine...
MÃTUªA: ªi sã ºtii, de se mai întîmplã
odatã, îþi zbor creierii.

Scena V
ROMANCIERUL, EA, MÃTUªA (care
pleacã)
(EA intrã zdrobitã, ºi totuºi stãpîninduse. Romancierul nu-ºi ridicã ochii din
pãmînt. Mãtuºa îi priveºte pe rînd, într-o
mare cumpãnã.)
MÃTUªA: A plecat? (EA dã din umeri)
Apoi mã duc ºi eu... (dupã cîþiva paºi se
întoarce) Pãlãria ta am adus-o aici, poate
ieºi...
EA: Nu ies nicãieri.
MÃTUªA: Eu am închis dulapul ºi l-am
învelit, cã trebuie sã vie instalatorul ºi pînã
disearã n-o sã-l mai putem deschide.
EA: Mulþumesc, dar nu ies nicãieri.
MÃTUªA: Apoi, mã duc... (Dar în uºã sa oprit. Îi e groazã ºi ei de consimþãmîntul
pe care l-a dat. Vrea sã se înfrîngã pe ea
însãºi ºi se întoarce. Dar cînd vede cu ce
ochi priveºte ROMANCIERUL pe fatã, iese
la suprafaþã în ea picãtura aceea de om,
care nu lipseºte nici celei din urma bestii.)
Tu n-ai vrea sã mergi cu mine? Haide, te
rog... Hai... (dar un ceas sunã rar, sec
nemilos, cinci bãtãi care cad ca cinci
lovituri grele de ciocan, peste omenirea
nevolnicã ºi trecãtoare. Lasã capul în piept
sub crîncenul mers al lucrurilor, fatal ca
trecerea vremii, ºi pleacã).
(ROMANCIERUL se apropie ºi-i întinde
cartea de vizitã)
EA: Ce-i asta?
ROMANCIERUL: Adresa garsonierii
bancherului.
EA: A! Înþeleg acum ºi rostul pãlãriei de
colo. Trebuie sã plec imediat.
ROMANCIERUL: Nu! Nu te mira! Eu
sînt de altã pãrere. Îmi place. (EA a ridicat
capul.) Îmi place ce i-ai rãspuns! Nu acum,
mai înainte. E frumos... Sã nu te vinzi... Ce
faci ochii mari? Credeai cã am sã susþin ºi
eu ticãloºiile ei? Nu, micuþo! Cel puþin cînd
faci pasul ãsta sã-l faci altfel.
EA: Cel puþin? ªi pe urmã? (El dã din
umeri.) Pe urmã pot sã mã vînd. Nu-i aºa?
ROMANCIERUL: N-am spus asta. Am
spus cã te aprob ºi cã faci foarte bine ce faci.
EA: Mã uimeºti!
ROMANCIERUL: De ce? Meseria mea
m-a fãcut sã scotocesc în sufletele oamenilor. Oricîtã murdãrie ar fi acolo, e ºi-un
strop de curãþenie. Aº putea sã spun cã e
cu atît mai multã curãþenie, cu cît e ºi
murdãria mai multã. Paradox, nu-i aºa? Dar
sã ºtii cã-i adevãrat. Femeia care-ºi vinde
trupul are totdeauna un suflet care nu se
vinde. E o lege! Dar ca sã vîndã, trebuie sã
ºtie ce vinde. Misterul nu se vinde, se dã.
Din greºealã, din rãtãcire, din ce vrei, dar
(continuare în pag. 21)
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Sunt în interiorul unui copac ºi urc cu greu pe o scarã în spiralã cãreia îi lipsesc din
loc în loc trepte. O femeie mã ajutã sã urc. Se aºeazã în locul treptelor ºi eu pun piciorul
pe ea ºi urc mai departe. Unde urci? mã întreabã cu o voce cristalinã. Unde mã duce
scara, îi rãspund. Vreau sã scap de lucrurile care mã þin legatã de pãmânt! Existã multe
lucruri de care nu scapi, îmi ºopteºte ea, pânã nu te îndepãrtezi ca sã le vezi mai bine.
Mã trezesc în obscuritatea binefãcãtoare a camerei. Sub lumina lunii, casa de vis-avis se proiecteazã pe cer întunecatã ca un castel medieval. De dupã horn, mici umbre
de diavoli se hârjonesc pe creasta acoperiºului scoþând teribile miorlãituri. Motanul meu
ridicã curios capul ºi apoi se încolãceºte din nou pe plapumã alãturi de mine.
Adorm la loc. Cineva mã poartã de mânã. Nu ºtiu cine este. Poate fi la fel de bine
o fiinþã omeneascã sau un animal. Are o piele netedã, umedã ºi rece, neplãcutã. Pipãi
cu piciorul ºi-mi dau seama cã sunt pe un pod de bârne. Îmi încordez auzul ºi mi se pare
cã aud susurul unei ape, dar poate fi la fel de bine ºi vâjâitul vântului. Aº vrea sã-i spun
fãpturii care mã poartã cã prefer sã rãmân în locul în care sunt, cã mi-e fricã de
necunoscut, dar oricât mã strãduiesc sã articulez un cuvânt, sã scot mãcar un sunet, nu
reuºesc. Mã proptesc ca mãgarul ºi cu un efort extraordinar scot un urlet, care mã trezeºte.
Somnul meu a devenit un lung lanþ format din aþipeli ºi tresãriri de spaimã. În acele
scurte momente în care aþipesc, încep imediat sã visez. Visez aproape tot timpul. Visez
cu un fel de frenezie. Visez atât de mult încât îmi pare uneori cã sunt eu însãmi plãsmuirea
unui vis, o halucinaþie a minþii mele. Unele vise sunt galbene, altele albastre sau de un
verde coclit, deloc tonifiant. Rãtãcesc prin propriile mele vise cum alþii rãtãcesc prin
oraºe strãine sau prin încãperi necunoscute. Treazã, trãiesc sub impresia viselor. Câteodatã
mi se pare cã sunt fãcutã din bucãþi de vise, cã existenþa mea se compune din vise puse
cap la cap, care dau senzaþia unui vis ce curge spre o mare a viselor.
În ultima vreme încerc sã stau treazã cât pot de mult. Un aer de tristeþe înconjurã acum
totul. Cum am putut sã vãd viaþa în culori trandafirii? Cum am putut sã mã consider o
norocoasã? Nopþile au devenit lungi, tãcute ºi întunecate, nopþi ciudate în care aprind
câte o lumânare care nu face decât sã adânceascã ºi mai tare întunericul din unghere.
Îmi concentrez privirea asupra flãcãrii ca ºi cum aº vrea sã primesc de la ea cãldurã ºi
luminã sau mai degrabã energie pentru zilele care urmeazã. Dupã o vreme flacãra pâlpâie
ºi se stinge. Aºa se stinge totul.
Oare când am început sã-l iubesc pe Leon? Cel mai probabil în seara în care stãteam
împreunã pe scãrile Facultãþii de Drept, puþin dezorientatã în urma evenimentulului în
care mã implicasem, fãrã sã-mi dau seama de consecinþe, ºi la care Leon mi-a mãrturisit
cã participase ºi el. Sã fie faptul cã am devenit într-un fel complici? Spre deosebire de
mine, care aveam o idee destul de vagã despre semnificaþia celor întâmplate, Leon avea pãreri
ºi opinii foarte precise. Siguranþa lui, descopeream încã o datã, mã nãucea ºi mã copleºea.
În ajun de Crãciun, mai mulþi bãieþi veniserã la Cãmin ºi aºteptau fetele pentru plimbãri
sau petreceri. Deºi Crãciunul nu era recunoscut de regimul comunist, toatã lumea îl serba
fãrã sã facã prea mult caz nici de interdicþie, nici de sãrbãtorire. Ajunsesem la un fel de
compromis, în care nici o parte nu reproºa alteia nimic, mai bine zis se fãcea cã nu
observã. În seara aceea, cum semestrul nu se încheiase ºi eram în prag de sesiune, mai
toate fetele erau în cãmin. Împodobisem camerele cu crengi de brad ºi lumânãri, petrecerile
se þineau lanþ cu bunãtãþi primite în pachetele trimise de acasã, geamurile erau deschise
ºi fetele stãteau de vorbã cu bãieþii care aºteptau în faþa ferestrelor sau intrãrilor din cãmin.
Nu ºtiu cine a fost primul sau prima care a început sã cânte, de unde a început
colindul. A început timid ca un susur de izvor care apare de sub o piatrã de munte ºi
o ia la vale fãrã sã bãnuiascã, fãrã sã aibã idee ce ar putea ajunge. Aºa a fost ºi în seara
aceea. La început s-a auzit o voce, apoi i s-a mai adãugat una, apoi încã una, apoi vocile
bãieþilor din faþa blocurilor s-au unit cu ale fetelor de la ferestre, într-un murmur misterios
de apã invizibilã, care s-a înãlþat tot mai sus cuprinzând ºi purtând cu o forþã de torent
tot ceea ce-i ieºea în cale. Colindul nostru a cuprins arborii din curtea Cãminului, s-a
rostogolit pe Bulevardul 6 Martie ºi a pornit spre Piaþa Kogãlniceanu, a trecut mai
departe, pe lângã Ciºmigiu ºi pe lângã Casa Armatei, pe lângã Romarta Copiilor ºi
Librãria Mihai Eminescu ºi s-a oprit în Piaþa Universitãþii, unind acum sute de studenþi
într-o singurã inimã, într-un singur ºi de nestãvilit colind. Nu ºtiu cât a durat, eram cu
toþii ca în transã, transfiguraþi de noaptea aceea albã, imaculatã, de zãpada care curgea din
cer binecuvântându-ne. Eram acolo toþi tineri ºi ne simþeam împreunã puternici, de neînvins.
Într-un târziu, ºi-au fãcut apariþia în piaþã câteva maºini negre, ca niºte libãrci uriaºe,
ceea ce a fost de naturã sã rupã vraja acelor clipe pe care nu le trãieºti decât o datã
în viaþã ºi sã îndrepte lucrurile pe un alt fãgaº. Maºinile s-au deschis ºi din ele au apãrut
bãieþii, îmbrãcaþi în mantale negre de piele ºi cu feþele proaspãt rase.
- Mãi bãieþi, ni s-a adresat unul dintre ei, cu un zâmbet mieros pe buze, de ce nu vã
duceþi voi sã vã culcaþi, cã mâine aveþi examene? Ce vreþi voi la ora asta?
- Ce vrem? i-a întrebat o studentã cu voce rãguºitã, vreþi sã ºtiþi ce vrem? Aþi auzit?
s-a adresat ea sutelor de studenþi, vor sã ºtie ce vrem ca sã ne satisfacã doleanþele. Noi
nu voiam nimic, a spus ea, dar dacã aþi venit ºi ne-aþi întrebat o sã ne gândim ºi vã
spunem ºi ce vrem. Apoi s-a întors spre marea de studenþi: Ce sã le cerem?
- Vrem Crãciun liber! a strigat imediat prima doleanþã cineva cu obrazul ud de zãpadã topitã.
- Ce-ar fi sã vã duceþi pe la casele voastre ºi sã vã vedeþi de treabã? a sugerat cel
cu zâmbetul mieros, care pãrea sã fie ºeful.
- Ce-ar fi sã vã urcaþi în maºini ºi sã nu vã mai vedem niciodatã? i-a rãspuns pe acelaºi
ton unul dintre studenþi.
- Tu, ãsta curajosu, cum te cheamã? a vrut sã ºtie securistul.
- Soarbe-zeamã! a rãspuns curajosul.
Am izbucnit cu toþii în râs, inclusiv securiºtii, în afarã de ºef, care a pãrut o clipã
descumpãnit ºi apoi i-a spus:
- Bine, bine, o sã sorbi tu zeamã!
- Huo! a strigat studenta cu vocea rãguºitã.
- Huo! i s-au alãturat cele câteva sute de voci.
- Jos comunismul! a strigat studenta, îmbãtatã de succes.
Bãieþii în mantale de piele negre s-au urcat în maºini ºi au dipãrut.
Nemaiavând cu cine sã ne înfruntãm, am plecat. Unii, pe Bulevardul Magheru, spre
Piaþa Romanã, iar alþii înapoi spre cãmine. De data aceasta, discutând despre evenimentele
de care fusesem noi înºine surprinºi. Leon fusese ºi el în noaptea aceea la Universitate,
dar nu ne întâlnisem. Venea de la un concert ºi a plecat mai departe, spre casã, cu grupul
care o luase spre Romanã. Mi-a povestit cã maºinile au continuat sã patruleze pe strãzi
paralele în timp ce aceeaºi studentã cu voce rãguºitã þipa: Jos comunismul!
În sãptãmânile urmãtoare, am fost luaþi la anchetã ºi întrebaþi cine ne-a organizat. Era
la scurtã vreme dupã evenimentele din Cehoslovacia ºi regimul n-avea chef de rãzmeriþe
în þarã. S-a auzit cã studenta care strigase Jos comunismul! ar fi fost eliminatã din
Universitate, dar nimeni nu ºtia cu precizie ºi nu i-am ºtiut ºi nu i-am aflat niciodatã
numele. Începând cu anul urmãtor, studenþii au primit vacanþã de Crãciun.
Pânã în varã m-am întâlnit în paralel, alternând, cu Vlad ºi cu Leon. Îi iubeam, de acum
pe amândoi ºi mã iubeau amândoi. Eram sigurã de asta. Lãsam lucrurile sã curgã în voia
lor, nu voiam sã mã gândesc la momentul în care ar trebui sã renunþ la unul dintre ei,
mai ales cã nu voiam sã renunþ la nici unul.
Timpul trecea uluitor de repede. Eu l-aº fi vrut împietrit, rãmas ca o stâncã suspendatã
deasupra unei prãpãstii, pe care o bãnuiam sau o intuiam, mai bine zis. Simþeam cã o
datã pus în miºcare ne va strivi. Timpul Îl simþeam ca pe un duºman. Simþeam cum
lucra nu pentru noi, ci împotriva noastrã. Trãiam în prezent, cu simþurile ascuþite la
maximum, refuzând sã mã gândesc la ieri ºi la mâine. Da, trãisem destul pentru mâine,
îmi spuneam, acum vreau sã mã bucur de fiecare clipã. Mã simþeam invincibilã, apãratã
de iubire împotriva tuturor relelor. Eram o Evã în Grãdina Edenului, dar nu cu un singur
Adam, ci cu doi, îmbrãþiºându-i cu aceeaºi iubire castã. Pluteam între clipã ºi veºnicie,
refuzând sã iau cunoºtinþã de existenþa ºarpelui. El însã se înfãºura deja cu mãrul în gurã
* Fragment din romanul cu acelaºi titlu, aflat în curs de apariþie. (n. ed.)

în jurul pomului cunoaºterii binelui ºi rãului.
Pânã la un punct eram sincerã cu
amândoi ºi cu mine, dar mai departe, dupã
un anumit prag, sinceritatea devenea
probabil un mijloc de a triºa. Cu ei ºi cu
mine. Refuzam însã sã rup farmecul în care
trãiam. Eram într-un echilibru fragil, pe care
mã temeam sã-l tulbur printr-o miºcare
oarecare, fiindu-mi îngrozitor de teamã sã
nu fac o miºcare greºitã.
Iniþial Vlad ºi cu mine formasem un cuplu
care avea toate ºansele sã fie perfect. Leon,
prin imixtiunea lui ar fi putut sã-l strice, dar
rãul nu se întâmplase. Cuplul iniþial exista
în continuare ºi în plus se mai crease unul
paralel în care mã integrasem aproape fãrã
sã-mi dau seama. Câteodatã ciudãþenia
acestei relaþii încântãtoare îmi devenea
totuºi atât de evidentã încât aº fi vrut sã
fac ceva. Dupã multe ezitãri, dupã lungi
convorbiri cu mine însãmi sau dupã semnele
misterioase pe care le descopeream mergând pe drum, încercam sã acþionez, destul
de neconvinsã de altfel, într-o direcþie sau
alta. Dacã pe creangã sunt vrãbiuþe în numãr
cu soþ, îmi spuneam, am sã renunþ la Leon, dacã sunt fãrã soþ, am sã renunþ la Vlad.
Gândul de a renunþa la unul dintre ei îmi tãia însã respiraþia. Numãrând pãsãri, petale
de flori, grupuri de trecãtori, frunze pe asfaltul strãzii, luam totuºi câteodatã, motivatã
magic ºi nu raþional, câte o hotãrâre timidã. Numai cã de fiecare datã când luam o cât
de micã hotãrâre, mã pomeneam acþionând exact în sens contrar, de parcã un drãcuºor
ar fi stat prin preajmã ºi s-ar fi distrat împingându-mã înapoi pe drumul pe care apucasem
cu câteva luni în urmã. Viaþa devenise complicatã, dar ºi plinã de farmec. Fire invizibile
mã legau de toate lucrurile din jur, fire care porneau de la mine spre ele ºi se întorceau
într-o urzealã misterioasã. Încercam sã ordonez cât de cât aceastã încrengãturã, fãrã sã
reuºesc. Raþiunea, judecata la rece, nu-mi mai era de nici un folos. Pluteam într-o lume
catifelatã, de ºoapte ºi murmure, de mistere ºi promisiuni, de nuanþe ºi semitonuri. O lume
strãfulgeratã însã ºi de culori fierbinþi, care îmi invadau visele, arzându-mi sufletul ºi carnea
ºi lãsându-mã rãvãºitã pentru zilele urmãtoare. Eram conºtientã cã aparenþele erau împotriva
mea: una din acele cochete care se joacã pânã la epuizare cu sufletele inocente a doi tineri.
Paradoxal era însã cã presupusa cochetã era la fel de purã ºi curatã ca sufletele celor doi.
Raþional încercam sã trec dincolo de aparenþe ºi sã descopãr semnificaþia jocului în
care intrasem. Dacã unul din coºmarele vieþii este sã nu fi iubit, mã întrebam adesea, cum
s-ar putea numi norocul de fi iubitã ºi a iubi concomitent doi bãrbaþi. Trebuia sã fac
ceva. Eram însã atât de fericitã, iar Leon ºi Vlad pãreau, la rândul lor, sã se simtã atât
de bine cu mine, încât nu vedeam de ce ar mai fi fost nevoie. Mai ales cã nu ºtiau unul
de altul, nu-i aþâþam ºi nu-i asmuþeam pe unul împotriva celuilalt. Dar nici nu oferisem
vreunuia dintre ei ocazia sã afle ºi sã ia o hotãrâre. Simþeam, în subconºtient, cã alegerea
îmi aparþine, cã este privilegiul meu exclusiv. Am continuat, prin urmare, sã mã vãd atât
cu Vlad cât ºi cu Leon. Vlad apãrea întotdeauna la sfârºit de sãptãmânã, de obicei
sâmbãta, dar uneori ºi duminica. Mergeam la câte un film sau ne plimbam ore în ºir
vorbind nu despre viitor, ci despre sãptãmâna care trecuse, despre cursuri, mici bârfe
de la facultate, cãrþi. Nu discutam despre viitorul nostru comun. Pentru Vlad era probabil
ceva atât de sigur, încât nu mai merita sã vorbim despre el.
Viitorul l-a pus în discuþie într-o formulã destul de neobiºnuitã Leon, care a apãrut
într-o searã la cãmin, a scos de sub hainã un pachet ºi mi l-a întins:
- E pentru tine!
L-am luat ezitând, dar ºi curioasã. Nu aveam idee ce ar putea fi. L-am deschis.
Înãuntru era o icoanã veche pe lemn. Fecioara cu pruncul.
- De unde o ai? l-am întrebat, neºtiind ce sã spun.
- De la bunica! mi-a rãspuns.
- Nu pot sã o primesc, i-am spus întinzându-i icoana. N-ai de ce sã-mi faci un astfel
de dar, este pentru copiii tãi.
- Tocmai! a spus el ºi a izbucnit în râs ca sã atenueze seriozitatea vorbelor. Ia-o, te
rog, a insistat el. Nu mã refuza. Aº vrea s-o atârni deasupra patului. Aº fi ºi eu puþin
cu tine atunci când nu sunt.
- ªtii foarte bine cã nu pot sã atârn o icoanã în cãmin.
- Bine, dar promite-mi cã ai sã o atârni la capul patului atunci când ai sã poþi, a insistat.
Sãptãmânile s-au înºiruit ºi s-au fãcut luni. Vizitele ºi bileþelele de la Leon se înteþeau.
Bileþelele sunau cam aºa: Te-am cãutat la cinci. Nu erai. Am revenit la ºase. Degeaba.
La opt? Nimic! Revin mâine. La aceleaºi ore!
Vizitele lui Vlad nu-ºi schimbau ritmul. Era ca într-o cãsnicie ai cãror termeni erau de mult
stabiliþi ºi nu mai se simþea nevoia de surprize. Poate nici de daruri? Curios, dar nu îmi
amintesc de nici un dar primit de la Vlad în toþi acei ani. ªi trebuie sã-mi fi adus ceva, mãcar
de zilele de naºtere. ªi totuºi oricât îmi scormonesc memoria, nu reuºesc sã-mi vizualizez
mãcar o floare, ci numai tandreþea lui temperatã de o distanþã pe care o pãstra consecvent,
pe care probabil se hotãrâse s-o menþinã pânã în noaptea nunþii Nu am de la el nici o
fotografie ºi mã întreb oare nu ne-am fotografiat niciodatã, nici mãcar atunci când eram acasã
sau ne plimbam prin parc? Nici cu Leon nu am nici o fotografie din acei ani. Orice fatã are
fotografia celui pe care îl iubeºte ºi la care se uitã când nu-l are aproape. Sã nu fi avut pentru
cã erau doi? Dar ce importanþã mai aveau fotografiile? Ne încrustasem unii altora vieþile
pentru totdeauna. Ne imprimasem fiecare existenþa în existenþa celuilalt. Indiferent de ceea
ce avea sã urmeze, semnele pe care ni le lãsasem nu aveau cum sã se ºteargã.
De fapt, am destul de puþine fotografii. Le scot din când în când din cutia în care le
þin încercând sã retrãiesc atmosfera din momentele când chipul meu ºi ale celorlalþi din
fotografii au fost surprinse ºi eternizate. Le privesc pânã contururile dispar sau se
metamorfozeazã, sugerându-mi alte chipuri ºi alte forme, pânã mã umplu de mireasma
acelor ani. O fotografie mã înfãþiºeazã la o serbare ºcolarã. Tata stã în spate, cu o mânã
rezematã uºor de umãrul meu. Joc rolul Toamnei într-o scenetã didacticã, imbecilã,
plicticoasã ºi lipsitã de fantezie. Frunzele de viþã de vie din coroana Toamnei îmi alunecã
triste ºi ofilite pe frunte, atinse parcã de o brumã timpurie ºi neprevãzutã, ºi îmi încadreazã
faþa micã ºi ascuþitã, acoperind-o ca pe zidul unei case. Numai ochii, strãlucitori, mi se
mai zãresc prin aceastã mascã arcimboldianã de frunze rãsucite ºi cârcei. Curios este cã
nu am vreo fotografie nici din primii mei ani studenþeºti, mãcar cu colegi de grupã sau
an. Nimic. Aproape cã nu-mi mai amintesc figurile lor. Ca ºi cum nu ar fi existat. Nimic
în afara triunghiului format din mine, Vlad ºi Leon. De fapt douã cupluri, în care
descopeream, în fiecare în parte, acea cutremurãtoare frumuseþe a vieþii ºi a acestor
splendide fãpturi care pot fi oamenii când sunt tineri ºi iubesc. Iubeam. Îi iubeam. Nu
am nici o îndoialã cã îi iubeam pe amândoi. N-aº fi vrut ºi cred cã nu aº fi putut sã rãnesc
pe nici unul. Un uºor sentiment de vinovãþie mã fãcea sã-mi îngrijesc iubirea pentru
fiecare, sã fiu exact cum ºi unul ºi altul îºi imaginau cã aº fi sau cum ar fi dorit sã fiu.
Simþeam prin iubirea lor cã nu mai sunt trup, ci numai spirit. Poate îºi satisfãceau ºi ei
amândoi, prin mine, aceeaºi nevoie de puritate ºi idealism. Cum nu am discutat niciodatã
despre viaþa lor de dincolo de mine, cum nu a trebuit sã fac faþã nici unei alte propuneri
decât aceea de a fi ceea ce eram, de a rãmâne fecioara care mã voiam, nu am de unde
sã ºtiu dacã, pentru a rãmâne aºa cum erau cu mine, nu existau în viaþa lor femei care
nu erau atât de pure sau dacã existenþa lor nu cuprindea ºi alte zone, tabu pentru mine.
Ideologia comunistã, fãþarnicã, nu permitea existenþa nici unei reviste sau cãrþi prin
care sã ne satisfacem curiozitãþi legate de trup. În afarã de douã-trei scene erotice din
romanele lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu, aproape nimic. Mai erau versurile lui
Arghezi... Mi-e dor de tine zvelta mea femeie, De gura ta de orhidee, De sânii tãi cu
bumbi de dude, De buzele-þi cãrnoase dulci ºi ude ªi de genunchii tãi mi-e dor
Sã-mi þinã capul înlãuntrul lor  dar, cum puþini citeau poezie, versurile rãmâneau în
mare parte necunoscute ºi noi neºtiutori.
Poate cã puritatea noastrã provenea ºi din imposibilitatea de a fi altfel, din
inexistenþa pãcatului la vedere. De multe ori dacã nu discuþi despre un lucru, poþi
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crede cã el nu existã. Poate aºa s-a întâmplat ºi cu noi.
Mi-am schimbat locurile de plimbare. Pentru a evita o stânjenitoare întâlnire
în trei, i-am propus lui Leon sã vinã sã mã ia de la Universitate, nu de la cãmin.
Aºa cã am început sã ieºim aproape în fiecare searã. Relaþiile dintre mine ºi Leon se
menþineau pe linia unei prietenii nebuloase, fãrã accente pasionale, dar fãrã nici o
îndoialã din partea mea, cã sunt diamantul de pe coroana regalã, ceva de neînlocuit în
existenþa lui. Tonul era uºor glumeþ, lipsit de încordare ºi reproºuri, pe undeva similar
cu cel folosit ºi de Vlad în relaþiile noastre. Uºor ironic, uºor detaºat de prezent. Lucrurile
lãsate sã curgã aºa cum erau. Pentru moment nimic nu putea fi schimbat. Da, cred cã
cel mai frumos lucru între noi a fost lipsa de finalitate imediatã.
A venit primãvara ºi Bucureºtiul s-a umplut de ghiocei ºi violete, de zambile ºi narcise.
Am trecut prin acele sãptãmâni îmbãtatã de mirosul reavãn de pãmânt ºi de parfumul
suav al dumnezeieºtilor creaþii ale mâinilor Zãmislitorului care anunþau sfârºitul iernii.
Magnoliile au acoperit asfaltul cu un covor alb-rozaliu. Apoi teii au explodat în floare
ºi au aurit Bucureºtiul cu polenul lor. Umblam ameþiþi de miresme, avizi de o nouã trãire
pe care o simþeam clocotind în seva copacilor ºi în sângele nostru tânãr. Viaþa pulsa în
noi frenetic, trezind tulburãtoare aspiraþii cãtre ceruri ºi tânjitoare atracþii spre ceva
nedefinit ascuns în trupurile noastre. În întunericul serii, dacã treceai pe aleile mai
ascunse ale parcurilor, desluºeai un foºgãit, un murmur ºi o mireasmã tulbure de trupuri
încinse, fremãtând de dorinþe, torturate de abstinenþã, ajunse uneori pânã în pragul
nebuniei ºi al uitãrii de sine. Nevoia de dragoste, strivitã sub haine grele de iarnã ºi
stãvilitã de geruri ºi crivãþul necruþãtor, care trecuse de la unul la altul numai prin
degetele mâinilor împletite în câte un buzunar de palton, devenea acum atât de evidentã,
încât aerul în jurul nostru pãrea încins, strãbãtut de un curent electric gata în orice
moment sã scurtcircuiteze ºi sã ne transforme într-un morman de trupuri arse. Plimbãrile
cu Leon ºi cu Vlad continuau. Intram uneori în câte o bisericã, mai mult sã ne odihnim
decât sã ne reculegem. Leon nu era deloc religios sau aºa mi se pãrea mie. Mulþi dintre
prietenii lui erau evrei, dar cum crescusem într-un oraº cosmopolit, cu vecini greci, turci,
nemþi, sârbi, bulgari, evrei, armeni nu fãceam absolut nici o deosebire. Cred cã nici nu
remarcasem deosebirile, pentru mine erau toþi la fel, ºi foarte curios, erau români. Loizo,
Kaplan, Martazan, Schirger sau Theodoracopoulos au fost pentru mine mulþi ani nume
româneºti. Ai mei nu-ºi dãduserã în nici un fel osteneala sã-mi atragã atenþia cã pe lume
ar exista mai multe naþii sau seminþii. Descoperisem singurã, citind poveºti. Dar erau foarte
departe. În poveste! Chinezii ºi eschimoºii mã
fascinau pur ºi simplu. Mi-amintesc ºi acum
picioarele de leu ale mesei sub care îmi fãceam
veacul, privind într-o carte poza unui chinez cu
ochii ca douã linii, cu o pãlãrie asemãnãtoare
unui clopot ºi niºte mustãþi subþiri ºi lungi care
îi atârnau pânã la brâu. Îmi îngustam ºi eu ochii
ºi lucrurile din jur îmi apãreau mai mici ºi mã
înfricoºau mai puþin. Cât despre eschimoºi, îi
invidiam din tot sufletul, de acolo veneau în
fiecare an Moº Niculae, Moº Crãciun ºi Moº
Gerilã, cei trei magi care mi-au fermecat copilãria.
Fiecare apãrea de-adevãratelea, an de an. Imaginaþia mea era atât de febril animatã de poveºtile din
cãrþi ºi istorioarele mamei, încât îl vedeam pe Moº
Niculae, mai sãrãcuþ, apãrând într-o sanie trasã
de zece iepuri mari ºi urecheaþi, pe Moº Crãciun
într-o sanie albã încãrcatã cu pachete uriaºe ºi
trasã de reni, iar pe Moº Gerilã într-o altã sanie
mai prãpãditã, dar cu zurgãlãi ºi la care opinteau
niºte mârþoage comuniste, care supravieþuiserã
masacrului, hrãnite cam pe sponci la cooperativa
agricolã. Darurile pe care le primeam de la cei trei moºi erau direct proporþionale cu
imaginea mea despre ei.
În noaptea de Înviere am fost cu Leon la Mãnãstirea Caºin, apoi undeva la un party,
la un ceai, în apropiere de televiziune, în vila unui prieten de-al lui. Lume multã, care se
cunoºtea sau nu, care discuta cu nonºalanþã despre ceea ce ºtia sau nu avea habar, care
dansa, se pipãia, se sãruta, intra, ieºea, se servea singurã, bea, mânca, cu un aer puþin
blazat, ca ºi cum totul era vechi, cunoscut de când lumea. Descopeream, fãrã sã ºtiu, o
parte din Schickeria bucureºteanã, o lume care trãia într-un cerc destul de închis, care se
muta de la un ceai la altul, care avea acces la reviste franþuzeºti, care discuta aprins ultimile
apariþii editoriale la Paris ºi care citise deja cãrþile din care Secolul XX publica fragmente.
Cum am intrat, câteva dudui s-au ºi apropiat de Leon, l-au tras spre un pian mare, alb,
de concert ºi nu l-au lãsat pânã nu le-a cântat blues-uri. Am rãmas singurã, învârtindu-mã
printre necunoscuþi, schimbând douã vorbe cu unul, douã-trei cu altul. Dupã un timp l-am
regãsit pe Leon, care se aºezase la o masã de bridge, de unde se ridica, din când în când,
numai sã mã întrebe dacã nu-mi lipseºte nimic ºi dacã nu mã plictisesc.
Am stat pânã spre dimineaþã, când am plecat fãrã sã ne luãm la revedere de la nimeni.
Gazdele dormeau probabil demult, epuizate, sau poate erau la un alt ceai. Câþiva invitaþi
moþãiau în salon. Am ieºit din casã în aerul rece ºi parfumat al dimineþii. M-am scuturat
uºor de frig ºi obosealã ºi am pornit alene spre Lupoaicã, apoi pe lângã Liceul Caragiale,
pe strãzile cu nume de capitale, tãind spre ªtefan cel Mare. Eram obosiþi amândoi ºi eu
mã gândeam dacã sã-i propun sã merg singurã mai departe sau sã-l las sã mã conducã
pânã la Cãmin, pãrându-mi rãu ºi de el cã va trebui sã facã drumul singur înapoi, pânã acasã.
- Aici stau, mi-a spus el deodatã, arãtându-mi o viliºoarã în spatele unei porþi cu
grilajul de fier. Nu vrei sã bem o cafea?
Mi s-a pãrut de prost gust sã invoc somnul ºi oboseala, când el era cel care trebuia sã
fie odihnit ca sã mã poate conduce. Am intrat în curte. În faþa uºii, un mãr îºi apleca crengile
pline de floare pânã aproape de pãmânt. Am urcat câteva trepte. Uºa de la intrare era
descuiatã. Am pãtruns într-un vestibul înalt, am urcat din nou câteva trepte, pe o scarã latã,
ºi am intrat într-o sufragerie mare în care dãdeau mai multe uºi. Leon a apãsat pe clanþa primei
camere din dreapta. Am pãºit în urma lui. Chiar în faþa uºii, trona un ºifonier de mahon. În
stânga, acoperit cu o cuverturã de blanã, un divan între o sobã de teracotã ºi o fereastrã,
în faþa cãreia, pe o comodã. se rãsfãþau un televizor ºi un aparat de radio. În dreapta, un
birou masiv, pe fundalul unei biblioteci cât peretele. Soba de teracotã era caldã, deºi început
de mai. Pe masã, o vazã cu flori, o farfurie cu cozonac ºi alta cu ouã roºii.
- ªi pianul? am întrebat.
- În salon, a spus Leon.
- Are coadã?
- Nu, n-are coadã! a râs el ºi a plecat la bucãtãrie. În lipsa lui m-am uitat la cãrþile
din bibliotecã ºi am descoperit printre ele ºi Un bãrbat ºi o femeie, a lui Unamuno.
Leon s-a întors peste câteva minute cu douã cafele aburinde. Mi-am scos pardesiul ºi
pantofii ºi m-am aºezat lângã soba de teracotã, cu cafeaua în mânã. Leon a pus farfuria cu
cozonac pe o tavã în pat, ºi-a luat ºi el cafeaua ºi s-a aºezat lângã fereastrã. A rãsucit de
butoanele radioului, s-au auzit ceva hârºâituri, apoi niºte voci care parcã veneau de la
capãtul lumii. Europa Liberã, mi-a spus el. Auzeam pentru prima oarã de un asemenea post
de radio. Ne-am bãut cafelele ºi am mâncat câte o felie de cozonac. Cãldura sobei ºi oboseala
nopþii ºi-au spus cuvântul. Pleoapele mi se lãsau grele ºi ochii mi se închideau de somn.
- Nu vrei sã dormi aici? m-a întrebat Leon.
Am dat din cap cã da. A scos din ºifonier un cearºaf ºi mi l-a întins.
- Poþi sã-l foloseºti drept cãmaºã de noapte, mi-a spus el ºi a ieºit.
Mi-am scos rochia ºi m-am înfãºurat în cearºaf, m-am întors cu faþa la perete ºi am
adormit pe loc. Am visat cã eram micã ºi mã jucam cu cercul. Un cerc de metal, pe care
îl împingeam cu un fel de vãtrai fierbinte, care îmi ardea palma. Cu toate astea, continuam
sã alerg. Cercul a devenit din ce în ce mai mic... atât de mic încât a scãpat din vãtraiul
cu care îl împingeam, s-a rostogolit aiurea ºi s-a fãcut nevãzut, ca ºi vãtraiul de foc.
M-am trezit brusc. Am deschis ochii. Eram cu faþa la perete. Un perete necunoscut.
Nu-mi dãdeam seama unde sunt. Apoi mi-am amintit. M-am rãsucit ºi l-am vãzut pe Leon.
Era în pantaloni ºi cu o altã cãmaºã decât cea din seara precedentã. În loc de hainã avea
un halat de casã albastru cu ºnur pe margine. Stãtea pe scaunul din spatele biroului ºi
se uita la mine.

- Ei, cum ai dormit? m-a întrebat în clipa în care a vãzut cã mã trezisem.
- Te-ai uitat la mine tot timpul cât am dormit? am spus, ridicându-mã într-un cot.
- Aproape!
- ªi?
- ªi ce?
- Am vorbit în somn?
- Am aflat o mulþime. Dar nu chiar tot. Am mai ºi dormit! a râs Leon.
- Unde ai dormit?
- Unde sã dorm? În patul meu! Eu nu mã culc niciodatã în paturi strãine! m-a necãjit el.
- Vrei sã spui cã te-ai culcat cu mine?
- Mai bine zis lângã tine, a spus Leon ºi a râs din nou. Unde voiai sã dorm?
- Sub pian!
- Aº fi dormit, dacã avea coadã!
- A, ai tãiat coada la pian ca sã te culci cu fetele obosite în pat! Bine... ªi acum poftim
afarã sã mã îmbrac!
Leon a revenit peste puþin timp cu douã ceºti de cacao fierbinte, apoi am plecat,
însoþitã de el, spre cãmin. Dupã noaptea de Paºte, pe stradã era lume puþinã ºi pestriþã.
Am traversat Piaþa Romanã, am ieºit în Victoriei ºi când am intrat în Ciºmigiul strivit de
culori ºi miresme ne-am sãrutat pentru prima oarã. De ce în Ciºmigiu, unde obiºnuiam
sã vin cu Vlad? De ce nu în Herãstrãu? De ce nu în altã parte? Nu ºtiu, aºa a fost sã
fie, ca Ciºmigiul sã nu rãmânã asociat numai cu Vlad, ci ºi cu Leon, ca imaginile
îmbrãþiºãrilor sã se suprapunã pânã la a se confunda.
În camera de cãmin îmi spun mereu cã nu s-a întâmplat nimic. Nimic ireparabil.
Ireparabil faþã de cine? Fizic sunt intactã, dar mai sunt aceeaºi?
Seara a venit Vlad. Joc cu el în continuare jocul inocenþei. Joc un joc sau sunt cu
adevãrat inocentã? Pânã unde eºti inocentã? mã întreb. Pânã unde?
Din noaptea aceea, Leon ºi cu mine am devenit aproape inseparabili. Nu mai existã
zi în care sã nu ne vedem. Începutul a fost greu. Acum, cã am fost o datã la Leon, trec
mereu, când am timp. Sau, chiar când nu am, îmi fac. Leon mã aºteaptã la facultate, mã
ia cu el la Conservator, la Ateneu la repetiþii, intrãm uneori în timpul zilei la film, seara
la teatru sau la concert. Ca în tot, ºi în muzicã, Leon are opiniile lui. Sau iubirile lui. E
pasionat de Schubert, pe care îl considerã cel mai mare compozitor al tuturor timpurilor.
Singurul care a vorbit cu Dumnezeu.
- Sãracul! Era mic, urât ºi neinspirant pentru
nici o femeie! spune Leon.
- Poate cã Dumnezeu a considerat cã dacã ia dat geniu, i-a dat îndeajuns. Nu crezi? îl întreb,
uitându-mã fix la el.
- Eu ºtiu dacã e îndeajuns? cumpãneºte Leon
pentru o clipã lucrurile.
- Tu, dacã ar fi s-alegi între geniu ºi iubire, ceai alege? îl întreb eu curioasã.
- Te-aº alege pe tine! îmi spune Leon.
Mã uit la el surâzând .
- Fãrã nici o ezitare! mã asigurã el. Fãrã nici o
ezitare!
Nu vorbim niciodatã de ceea ce s-a întâmplat
sau nu între noi, nu ne îmbrãþiºãm ºi nu ne
sãrutãm nici pe strãzi ºi nici când îl vizitez. Suntem
exact ca înainte. Dar am trecut în mâna altui
ºlefuitor. Citesc acum alte cãrþi, cele de la facultate
au trecut pe planul doi, deºi nu le neglijez pentru
cã trebuie sã-mi asigur bursa, ascult altã muzicã,
mã îmbrac altfel, intru în restaurante în care altfel
n-aº fi pus piciorul. ªi, cu toate cã îmi þin gura
închisã, de teamã sã nu spun vreo prostie întro lume care nu-mi este familiarã, treptat-treptat încep s-o cunosc ºi, în mintea mea, so judec, sã am opinii, s-o compar, sã emit judecãþi de valoare. Este o lume în care nu
se practicã directeþea, ci aluzia, sugestia, ocoliºul. O lume foarte diferitã de cea în care
am copilãrit ºi am trãit pânã acum, în care, ce-i în guºã ºi-n cãpuºã, în care când aveam
ceva de spus o fãceam în mod direct fãrã prea multe reþineri sau tatonãri.
În lumea în care intru, numai în prezenþa celor mai apropiaþi prieteni îþi poþi exprima
unele îndoieli sau neliniºti, altfel mai bine le pãstrezi pentru tine pentru a nu te expune
ironiilor, înþepãturilor, zeflemelei. Pentru a nu fi deplasat. Vorbele nu mai au rolul sã
dezvãluie, ci sã ascundã. Ele nu pot fi luate aºa cum sunt spuse, trebuie interpretate.
Cei din jur îºi camufleazã, sub mormane de vorbe, eºecurile, neîmplinirile, neliniºtile,
îndoielile, spaimele. O lume care îºi disimuleazã mutra, gândul, glasul. Este însã o
lume tânãrã, veselã, freneticã, dornicã sã se distreze. Îi observ pe cei din jur cu atenþie.
Tac ºi îi studiez. Tac ºi mã studiez. Pe mine în raport cu ei. Prin comparaþie. În contactul
cu ei încerc sã înþeleg mersul lumii, sã aflu cum sunt cei din jur ºi sã mã înþeleg pe mine.
Descopãr viaþa marelui oraº, avându-l pe Leon drept cãlãuzã. El, care a copilãrit aici, are
reflexele fãcute. ªtie când sã râdã, când sã zâmbeascã, când sã rãmânã fãrã nici o
expresie, cui sã se adreseze ºi cum, pe cine sã ignore ºi de ce, cu cine sã fie sincer ºi
prietenos. O face instinctiv. Simte. Trãiesc într-o altã realitate. Ideile, sentimentele, modul
meu de a judeca se schimbã. Oamenii pe care-i cunosc nu sunt nici mai buni ºi nici mai
rãi, dar cu mai multe faþete, au mai multe mãºti, pe care trebuie sã le dai la o parte dacã
vrei sã afli ce-i sub ele. Uneori sub o mascã descoperi altã mascã. Nimeni nu se aratã
de-adevãrat. Sinceritatea este de prost gust, dacã nu eºti între prieteni de o viaþã.
Într-una din zile îl cunosc ºi pe Matei, cel mai bun prieten al lui Leon. Au copilãrit împreunã.
- Matei e evreu, îmi spune Leon, înainte de sosirea lui.
Matei se pregãteºte sã-ºi depunã actele de plecare în Israel. Aici i se pare, ca multora de
altfel, cã nu are nici un viitor. Nu este însã sigur nici de ceea ce îl aºteaptã în Israel. De unde
tot felul de discuþii purtate în zilele ºi sãptãmânile urmãtoare. Matei, ca ºi Leon, citeºte enorm.
Este la curent cu tot ce apare, ascultã Europa Liberã, BBC-ul. A prins rãdãcini în România,
simte cã plecând îºi smulge rãdãcinile ºi nu ºtie dacã va prinde altele acolo.
- Ce vã pasã vouã, ne spune într-o searã Matei, voi nu aveþi problemele mele.
Leon zâmbeºte ºi nu rãspunde.
- Dar tu eºti convins cã vrei sã pleci? îl întreb eu.
- Nu, nu sunt, îmi rãspunde Matei.
Cu pipa în mânã ºi cu un surâs în colþul gurii, Leon urmãreºte atent discuþia dintre
mine, care habar nu am pe ce teren alunecos mã avânt.
- Eºti sigur cã nu eºti victima propagandei? îl întreb eu.
- Nu, nu sunt, îmi rãspunde Matei. Numai cã despre Israel eu nu pot gândi decât subiectiv.
- Cum, tu nu poþi gândi obiectiv când vine vorba de Israel?
- Nu. Numai cu sufletul! Noi evreii suntem oriunde pe pãmânt, în oricare þarã, în afarã
de Israel, mai mult sau mai puþin emigranþi. Numai acolo suntem acasã.
- N-am sã înþeleg. Cum este posibil dupã ce te-ai nãscut ºi ai crescut aici sã-mi spui
cã acolo este pentru tine acasã? Aici ai familia, mama, tata, prietenii, locul unde ai copilãrit,
amintirile. Cum poþi sã spui cã acolo e acasã? Cum ºtii tu cã nu eºti român, ci evreu?
- Fiindcã în fiecare zi ºi în fiecare clipã mi se aminteºte asta.
- Eºti complexat cã eºti evreu?
- Presupun cã da. Dacã vorbeºti tot timpul despre un lucru, înseamnã cã ai complexul
acelui lucru, nu?
- Nu eºti mândru cã eºti evreu?
- Ba da. Dar asta nu înseamnã cã nu sunt complexat. Existã mai multe feluri de
complexe. Complexul de a aparþine unui grup sau nu. Complexul de fi sau nu într-un fel
sau altul. Complexul diferenþei. Complexul inferioritãþii. Complexul superioritãþii.
Mã întreb ce complexe are Leon. În relaþiile cu ceilalþi este un idealist. Un romantic.
Ceea ce-l intereseazã este caracterul, partea cea mai greu de dibuit. În ceea ce priveºte
lucrurile, Leon face parte din fericiþii acestei lumi, care se mulþumesc cu ceea ce au. Ceea
ce are i se pare a fi, dacã nu îndeajuns de bun, oricum satisfãcãtor. Mai mult de atât
nici nu am nevoie, pare sã spunã toatã atitudinea lui. Da, Leon aparþine acelei categorii
cãreia când nu i se realizeazã nouã dorinþe din zece, se
bucurã de aceea care i se împlineºte ºi ºtie sã se consoleze
Crisula ªTEFÃNESCU
pentru celelalte. La fel ca mama. E bine? E rãu?
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Dialoguri esenþiale
(urmare din pag. 1)

deschide tuturor semenilor noºtri în egalã
mãsurã. Receptarea operelor sale e condiþionatã de existenþa unor antene care nu
pot fi unanime, a unor dispoziþii, stãri care
nu pot fi permanente. Ceea ce ne place
nouã sub unghiul creaþiei poate foarte bine
sã nu placã altora ºi, fapt de neocolit, nu
avem totdeauna starea de spirit, concentrarea, comprehensiunea potrivite relaþiei
cu operele de artã. Spre deosebire de o
religie, arta îºi selecteazã scrupulos adepþii.
Ea constituie, dupã cum arãta Baudelaire,
singurul domeniu spiritual în care omul
poate spune: «Voi crede dacã vreau ºi dacã
nu vreau nu voi crede». Se cuvine sã
recunoaºtem o anume opacitate la artã, de
care nu vom scãpa vreodatã, la un numãr
de indivizi cu o structurã pozitivã, cu
aptitudini pragmatice, reprezentînd un
procent defel neglijabil din corpul umanitãþii. De regulã aceºtia nu depãºesc
pragul kitsch-ului. Folclorul local, manelele
cele atît de rãsfãþate în ziua de azi, picturile
cu castele oglindite în lacuri ultraromanþioase, decorate cu lebede, sînt singurele
producte pe care le tolereazã. Excluzînd
experienþa esteticã semnificativã din viaþa
lor, se întîmplã ca ei sã devinã rãuvoitori
faþã de ceea ce scapã priceperii de care
dispun, mai cu seamã faþã de aspectele mai
cutezãtoare ale artei moderne ce li se
înfãþiºeazã doar ca niºte aberaþii. Se feresc
de ele aºa cum ar alunga, cu miºcãri
nervoase, niscaiva insecte sîcîitoare. Cãci
arta nu e numai bucurie, relaxare catharsis,
ci ºi o materie care înºalã, iritã iar uneori
copleºeºte omul (Valéry), cu osebire omul
care nu e croit pentru a-i gusta produsele.
În cel mai favorabil caz, asemenea persoane
se instituie în judecãtori ai artei în funcþie
de criteriile pieþii. Negustoria funcþioneazã
astfel precum un alibi al lor. Aºijderea îi
putem descoperi în ipostaza de partizani ai
unei arte angajate, propagandistice, ºi ea
o formã de comerþ ideologizat. În calitate de
activiºti ai tendinþei, dau dovadã de vigilenþã, excluzînd cu hotãrîre tot ce iese din
conturul tendinþei pentru care au optat. Dar
se poate ivi, pe un cu totul alt plan, ºi un
bruiaj sã zicem hiperintelectual al operelor
de artã, o tentativã de-a le deturna rostul,
supunîndu-le unor grile extraestetice, unor
metode deduse din zone eterogene, marxiste,
psihanalitice, structuralist- semiologice º.a.
Un pozitivism dedus din mentalitatea
secolului al XIX-lea stãruie încã, în special
în unele medii academice occidentale,
împingînd interpretarea creaþiilor pe un fãgaº
pe care aºteptatul spor al înþelegerii estetice
este înlocuit cu frenetica exersare a pîrghiilor
metodologice. Grãitor, structuralismul cunoaºte un recul categoric, poetica matematicã se vede ºi ea într-o poziþie delicatã,
dar mai persistã cîþiva balauri de carton ai
unor interpretãri deviante care, spre a-ºi
augmenta prestigiul, fac uz de un aparat
scolastic greoi, de o terminologie pedantã.
Cui prodest? Sã ne amintim cã ºi-n filosofie
se petrec lucruri asemãnãtoare, dupã cum
arãta Cioran, deplorînd distanþarea acesteia
de existenþial. Sã fie la mijloc, alãturi de o
anume inapetenþã, de o frigiditate faþã de
estetic, o reacþie la democratizarea
productelor vieþii spiritului, la demonetizarea
lor în direcþia unui populism ce cîºtigã mereu
teren? O retranºare a intelighenþiei într-un
mandarinat ostentativ? Oricum, jargonul
bizar de care, în vederile lui Borges, ar fi
legatã azi filosofia, se regãseºte ºi într-o
serie de comentarii indigest dificultuoase
dedicate literaturii ºi artei. E de bun augur
reculul unora dintre metodologii de marcã,
precum Roland Barthes, Tzvetan Todorov,
dar ºi ai noºtri Sorin Alexandrescu, Mihai
Zamfir etc. Citãm o declaraþie doveditoare a
unei reorientãri ce s-a vãdit în scrisul celui
ce-a semnat eseul de rãsunet, Plãcerea
textului: Acum încerc sã relaxez puþin ceea
ce, în teoria literarã, era poate prea abstract,
prea îndepãrtat tocmai de acele probleme
care þin de pulsiune, de ataºarea eroticã faþã
de obiectul textual. (...) Nu cred cã asta se
putea face într-o manierã care sã fie în mod
direct ºtiinþificã, e ca un soi de odraslã a
unei munci care se aflã oarecum în afara
ºtiinþei. Excesul teoretic al metodelor
strãpunge ca un ac fluturii creaþiilor spre
a-i fixa în insectar.
În opoziþie cu fericirea înclinatã
spre sterilitate, nefericirea e înclinatã
spre creaþie
D.P.: Îmi permit sã vã pun acum o
întrebare... naivã. Ce înþeles daþi cuvîntului fericire?

Gh.G.: Un cuvînt
sensibilizat prin abuzul
romanþios ori de altã
naturã a cãrui victimã
a devenit. Cum stai
cu fericirea? este sau, mã rog, ar putea fi
un vers de Marin Sorescu, acest Jacques
Prévert al nostru ale cãrui vorbe de duh,
mai mult ori mai puþin izbutite, reuºesc
uneori a deveni melancolice. Sã încercãm a
lua o clipã în serios termenul uzat ce mi-l
propuneþi (sã menþionãm cã el se aflã întro grãmadã de vechituri verbale, alãturi de
alte odinioarã falnice verbe precum amor,
pasiune, fatalitate etc.). Anticii socoteau
fericirea o rezultantã a virtuþii, Spinoza fiind
dispus chiar a o identifica cu virtutea. Sã
ne înþelegem. Am putea avea în vedere
exclusiv fericirea ca bunãstare moralã, în
chip reducþionist, ca raport al individului
cu sine însuºi. Ceea ce depãºeºte acest
raport intrã pe terenul barbar al obiectivitãþii imprescriptibile, a hazardului prin
definiþie impredictibil: hic sunt leones. Cînd
ºi cum am putea încerca mãgulitoarea,
voluptuoasa, feerica senzaþie a fericirii în
cel dintîi înþeles? Poate cã atunci cînd
sîntem noi înºine, cînd cadrul fiinþãrii
noastre particulare nu e nici neîmplinit, nici
depãºit. Cînd coincidem cu ce ne este dat
în calitatea noastrã de creaturi, adicã de
unicate rãspunzãtoare ele însele de ceea ce
sînt, aºa cum pretinde ºi o moralitate
imperativã, în mãsurã a-ºi reflecta autenticitatea în oglinzile lãuntrice, semiconºtiente. Sub acest unghi de abordare,
Sfîntul Ioan Gurã de Aur grãieºte: Pe noi,
nimeni nu ne poate nenoroci decît noi
înºine, tot aºa cum nu ne poate face fericiþi
altcineva decît noi înºine, dupã harul lui
Dumnezeu. Dar care sînt vrãjmaºii acestei
împliniri tihnite, aproape insesizabile
precum orice echilibru, orice stare organicã? În primul rînd o insuficienþã a
tensiunii interioare, poate o cãdere în
taedium vitae, poate o indecizie pe care
Cioran o numeºte, nu fãrã o notã masochistã, laºitate: Laºitatea m-a împiedicat
sã fiu eu însumi. Nu am avut curajul nici sã
trãiesc, nici sã mã nimicesc. Mereu la
jumãtatea drumului între cvasiexistenþã ºi
neantul meu. Apoi armonia omului poate
fi prea simplu tulburatã de ispita comensurãrii sale cu calitãþile, cu înfãptuirile
semenilor, înveninîndu-l cu ghimpele invidiei. Ascunsã (cîteodatã pînã ºi de noi
înºine) ori datã pe faþã, concurenþa consumã, vai, cantitãþi însemnate din energia
noastrã, ne menþine într-o poziþie echivocã
faþã de Lume. În loc de-a ne integra, ne
dezintegreazã prin miºcarea-i centrifugã. Cu
umorul sãu acid, Jules Renard nota: Nu e
suficient sã fii fericit; pe deasupra trebuie
ca alþii sã fie nenorociþi. Dar, sincer
vorbind, putem oare lesne scãpa de compararea noastrã cu obsedantul Celãlalt? Ca
membri ai unor colectivitãþi, cum ne-am
putea concepe nu doar activitatea sã zicem
profesionalã, ci ºi atîtea acte zilnice, în
textura inextricabilã a cãrora n-avem cum a
ne gãsi cu desãvîrºire singuri, fãrã prezenþa
acestui Celãlalt, colaborator, martor, arbitru
ori de-a dreptul rival? Una din condiþiile
existenþei cu care sîntem stigmatizaþi e
necurmata miºcare de du-te-vino între eu
ºi el. Lãsînd la o parte monahismul cel mai
aspru, pustnicia care e o jertfã intratã în
reflex, fruct ales al unei vocaþii, ne e teamã
cã n-am putea da un rãspuns constrîngãtor.
Sîntem capabili doar a corija asperitãþile
comerþului cu restul omenirii, a ne feri de
excrescenþele vãdite ale egoismului, vanitãþii, cruzimii. A ne ameliora. A ne îmblînzi
egotismul prin curenþi simpatetici, mutual
convenabili. Atunci... sã cãutãm fericirea?

S-o cãutãm lozincard, pompieristic, precum
un Eldorado? Sã fim serioºi! Demagogia
fericirii este ºi, dupã toate probabilitãþile,
va rãmîne foarte multã vreme una dintre
cele mai prospere. Cliºeele ei sînt atît de
enervante pentru o conºtiinþã cu o oarecare experienþã autoscopicã, încît sîntem
îndemnaþi, din exasperare, a cultiva contrariul lor. Natural, e posibil un exces ºi în
aceastã direcþie. Dacã nu cãutãm decît
fericirea, observa Camus, sfîrºim în facilitate. Dacã nu cultivãm decît nefericirea,
sfîrºim prin a ne complace în ea. A se
reþine un lucru. Cu toate cã, pe de-o parte,
funcþioneazã pînã la un punct un deghizament al nefericirii (cochetãrie, pudoare
sau teama animalicã de-a þi se observa
slãbiciunea), iar pe de altã parte existã
personaje tipice ale ei precum vãduva
neconsolatã, bardul de-o cavernoasã intonaþie a deznãdejdii, sãracul exhibiþionist,
surghiunitul de efect care din provincie
ajunge la Bucureºti ºi din România în marile
metropole ale Apusului, aceasta n-are
totuºi orientarea spre
superficialitate a primului termen din binomul în chestiune.
Solicitînd straturi adînci ale fiinþei, aducîndu-le în poziþie de
defensivã, nefericirea devine productivã în
ordinea spiritului. În opoziþie cu fericirea
înclinatã spre sterilitate, nefericirea e
înclinatã spre creaþie. E forma sa de
rãzbunare idealã.

Gheorghe GRIGURCU

Prin ironie practicãm o irealizare
demonicã
D.P.: Vã place ironia? Obiºnuiþi sã fiþi
ironic?
Gh.G.: Va sã zicã ironia! Cum sã nu fim
uneori ironici, dupã ce am devenit, cu voia
sau fãrã voia noastrã, maturi? Copiii, în
umoarea lor paradiziacã, nu cunosc ironia.
Femeile, copiii ºi revoluþionarii urãsc
ironia, spune un personaj al lui Joseph
Conrad, negaþie a tuturor instinctelor
generoase, a oricãrei credinþe, a oricãrei
acþiuni. Copiii cunosc doar jocul. Dar nu
e ºi ironia un joc, adicã o irealizare
agreabilã? Aparent da, în fond cred cã nu.
Socotesc ironia opusã jocului, care e o
irealizare mirificã, inocentã. Prin ironie
practicãm o irealizare otrãvitã, demonicã.
Ea uzurpã gratuitatea în favoarea unei
tendinþe, ºi astfel o batjocoreºte. Avem a
face cu o negaþie rea, cu o incursiune
discreþionarã în real a unor puteri asumate
fãrã nicio limitã precizabilã. Ironia dizolvã
realul, lãsînd un gol în care se propagã
doar propria-i vibraþie. Spre deosebire de
vis sau poveste, perspectiva acesteia nu
înlocuieºte realul cu imagini ale fanteziei în
felurite grade idealizatoare, ci-l suprimã ºi
atît. Nietzsche, acest filolog genial ºi
isteric, în fiinþa cãruia se amestecã micul
burghez neamþ hipnotizat de lustrul prestigios al cizmei iunkerului, dupã cum îl
încondeia muºcãtorul Zarifopol, aprecia
ironia drept un semn, alãturi de neîncredere,
al sãnãtãþii. Desigur al unei sãnãtãþi brutale,
ce, indiferent de calitatea intelectualã pe
care o susþine, aneantizeazã cu voioºie.
Poate cã ar fi exagerat sã asemãnãm ironia
cu un drog, deºi se cade sã recunoaºtem
cã e, ca ºi acesta, generatoare a unei
eliberãri lipsite de inocenþã, care încinge
un dans blasfemator deasupra realitãþilor
abhorate. Privîndu-ne de orice credinþã, de
orice certitudine, ironia se aflã la largul sãu
în actuala erã a modernismului saturat de
sine, hipercritic, antiliric, tehnicist ce
posedã aerul unui final de ciclu istoric. O
putem considera o zeitate tutelarã a aºanumitului postmodernism (concept labil,

atît de larg deschis unor interpretãri
divergente, încît cade în confuzie). Reluarea
procedeelor, repetiþia reacþiilor, recurenþa
motivelor nu e oare, în esenþã, parodicã?
Iar parodia nu e o arie melodioasã, perfid
cuceritoare a ironiei? Dupã diversele epoci
dogmatice, intrãm într-o epocã a ironiei,
formã deviantã a libertãþii.
Originalitatea ºi punctele de sprijin
ale fiinþei noastre
D.P.: Care e opinia dvs. asupra originalitãþii?
Gh.G.: Trãim într-un timp în care se
înregistreazã o tot mai energicã presiune a
ceea ce s-a experimentat, a unui déjà vu. De
la futurism ºi dadaism, de la suprarealism ºi
lettrism asistãm la reluarea neostenitã a
tuturor avangardelor, la un spectacol pe
muchie, cu alurã exhaustivã ºi cu un program
nonstop. Ce mai urmeazã? N-am dat cumva
de fundul sacului? Oricît aparenþele ne duc
gîndul la sumbrul pronostic al morþii artei,
n-aº crede cã natura omeneascã, mãcar în
linii mari aceeaºi din zorii istoriei pînã azi, se
va lãsa amputatã de una din dimensiunile
sale cele mai tulburãtoare, cea a creaþiei. Ne
e greu a descifra în nebuloasa productelor
ce abundã fie în direcþia iraþionalã, dusã
mult pînã dincolo de limitele discursului
tradiþional-inteligibil, fie în cea criticã,
scepticã, excedatã de analiza labirinticã,
plonjînd în doctrina absurdului, un alt drum
decît cele deschise ºi îndeobºte bãtãtorite
pînã-n prezent. Originalitatea, brand ºi el
depreciat, suspect, are o marjã tot mai
restrînsã de validare. Însã nu e cumva o
iluzie? O anxietate fãrã suficient temei? Ne
amintim, n-avem încotro, perioadele artei
canonice, de sorginte clasicã sau religioasã,
în care modelele de conþinut erau rigide,
standardele execuþiei absorbante. Evoluþia
se petrecea cu pas de melc. Dar mai avem
în prezent modele propriu-zise? Nu cumva
funcþioneazã în contemporaneitate un
paradox al libertãþii, care, atingînd apogeul,
se teme sã mai opereze cu sine însãºi? E ca
un soi de beþie a vitezei ori a beþiei cu
alcool, în care supralicitarea îºi spune
cuvîntul, în cãutarea nervoasã, de nu
halucinantã a unei descãrcãri. De fapt e
mereu nevoie de un cîmp de referinþe
comunicante, de conexiuni între eul producãtor ºi eul receptor. De o înþelegere
sensibilã între ele. Cãci înainte de a se da
cuvîntul criticii, conteazã totdeauna acest
moment loial de intim contact estetic. Prea
multã noutate înmãrmureºte, remarca Gide,
ºtim sã gustãm în ceilalþi numai ce putem
recunoaºte, restul nici nu-l auzim. E riscant
sã þinteºti în artã o originalitate care sã nu
ne reintroducã, fie ºi prin bruscãri de limbaj,
în sensibilitatea noastrã, care sã nu aibã în
vedere punctele de sprijin ale fiinþei noastre.
Care, purtîndu-ne fie ºi pe un traseu mai
mult ori mai puþin necunoscut, sã nu ne
aducã acasã. Mobilizarea noului, ca sã ne
exprimãm aºa, deja existent, printr-o crispare
de voinþã de a-l depãºi cu orice preþ, nu e
cumva un semn de vlãguire a spiritului? Dar
spiritul nu se regenereazã? Mãruntele
snobisme ale blugilor zdrenþuiþi, ale cerceilor
în nas ºi ale cuvintelor copiate conºtiincios
de pe pereþii latrinelor pentru a orna textele
literare nu indicã virilitatea (sau, dacã doriþi,
feminitatea) junilor care þin morþiº la aºa
ceva, ci mai curînd un interludiu. Un ocol,
o amînare ca atunci cînd, cuprins de emoþii
înaintea unui examen, candidatul se plimbã,
fumeazã, bea o bere. Sã nu-l condamnãm
neapãrat pe candidatul întru creaþie care ne
ºocheazã, ci sã ne alãturãm aºteptãrii lui
înfrigurate.
(Interviu realizat de Dora PAVEL)

Viaticum: I. N. Manzatti - Oameni mari ºi mici

(urmare din pag. 10)

- Ce-i cu D-ta, Grigoraº?
- Ce sã fie? M-am îmbãtat ºi-am pus
þiganii sã-mi cînte la ureche, ca sã vãd ºi
eu cum e figura asta!
Avea dreptate. Destul cîntase altora,
spre a nu fi tentat de voluptatea de a i se
cînta lui însuºi.
- Dã-i înainte, Grigoraº! Nu te lãsa!
Intr-adevãr, douã zile nu ºi-a revenit din
beþie. Era singura lui vacanþã în decurs de
nu ºtiu cîþi ani. Altminteri angajamentele îi
ocupau tot timpul liber. Noaptea cînta, iar
ziua trebuia sã doarmã.
Locuia în ultimii ani în Parcul Bonaparte.
Îi vîndusem un teren dintr-o parcelare pe
care o fãcusem în grãdina fostei noastre
fabrici. Mi-a dat preþul pe care i l-am cerut.
Nu se tocmea; era un domn. Îºi construise
o vilã de toatã frumuseþea.

Îmbãtrînise tare. Dupã intrarea ruºilor în
þarã, lumea lui murise. Restaurantele
proletarizate deveniserã o batjocurã, iar
gloria Continentalului apusese pe veci.
A fãcut totuºi un angajament la Dobricã
de la Velodrom, pe ºoseaua Bonaparte. Era
aproape de locuinþa sa ºi putea reveni
noaptea acasã, fãrã riscul de a fi prãdat de
aliaþii fireºti, mai ales cã avea o vioarã de
preþ pe care o purta cu sine.
S-a stins trist, pãrãsit. Proletarii nu-l prea
înþelegeau. Fusese lãutarul boerilor, al
moºierilor, al unei lumi ce, poate, dispãrea
pentru totdeauna. El însuºi era un aristocrat.
Un prinþ al arcuºului, un artist neobiºnuit.
Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! A pãcãtuit
cîntînd prea frumos, îndemnîndu-ne ºi pe noi,
muritorii de rînd, la pãcat.
(Cuget Românesc, vol. 6, 1957-1958)
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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.
Düsseldorf, 21 dec. 1962

Eugen Ionescu la o
întîlnire cu studenþii
la Academia Brazilianã de Litere. Manifestaþie organizatã de
Alianþa Francezã din
Rio de Janeiro
(28 mai 1970)

Restituiri: Problema lui Nu, problema lumii (urmare din pag. 1)
de pus în problemã nu doar modalitãþile istorice, în continuarea adaptãrii la modern, ci
însãºi posibilitatea cea mai adîncã de întemeiere a existenþei. Primul semn al unei treziri
în sensul cel mai profund dupã 1918 a fost, în filosofie, rãzvrãtirea lui Nae Ionescu
împotriva pozitivismului vetust ºi sufocant al Universitãþii. Atunci apãrea o nouã gîndire
în lume, dupã care existenþa începea sã fie temei al metafizicei opuse astfel unor sisteme
obiective anti-umane, cum erau pozitivismul ºi toate materialismele adiacente cu un fel
de revoluþie a omului împotriva lui însuºi, cum avea sã spunã dupã cel de-al doilea
rãzboi mondial un filosof al secolului.
Doctrina dominantã în România dupã 1918 s-ar putea numi un fel de situaþionalism,
definit mai înainte de Caragiale: Românul se naºte bursier, trãieºte funcþionar ºi moare
pensionar. Acestui situaþionalism, tot mai generalizat, îi corespundea în literaturã un trist
fenomen descendent, în sensul cã din provocatori, adicã oameni sinceri ºi de curaj,
scriitorii deveneau niºte producãtori a ceva ce se chema literaturã dar intra în categoria
descoperitã prin anii 60 de un tînãr scriitor francez, ºi botezatã literaturicã (literaturette).
Provocatã direct sau indirect, ea fama vagatur, de curajul lui Nae Ionescu, generaþia
care începea sã se afirme la sfîrºitul anilor 20, a început sã opunã ca antipod al
situaþionalismului producãtor de literaturã lipsitã total de problemã, ceva numit
experienþialism, termen provizoriu gãsit se pare de Mircea Eliade, prin 1932. Dupã
concepþia experienþialistã, a fi în lume însemna o continuã încercare, prin propriile forþe
spirituale, nu o simplã aºezare datã de circumstanþe, într-o lume în care existenþa
culmina cu raþiunea suficientã a situaþiei în cadrul unor valori prestabilite, neverificate
personal prin experienþã ºi criticã. În acest context al spiritului unei dramatice rupturi
dintre o nouã generaþie ºi sistemul de valori prestabilit, neverificat în adîncime, apare
Eugen Ionescu, luptãtor decis împotriva oricãrui de la sine înþeles.
Nu a fost contribuþia esenþialã la o rãsturnare de mari proporþii. Dupã pozitivismul care
era o închidere în sistemele obiective ale unor ideologii reduse la stat-societate-economie,
continuat cu totalitarismele anacronice, venea o 2deschidere care era dincolo de orizontul
redus la istorie ca þel absolut. ªi astfel de la spaima secolului trecut, al clasicilor, cã am fi
cu România doar o biatã provincie marginalã a Europei, venea spaima cã aceastã lume însãºi
este în întregime o provincie faþã de un absolut neconvertibil la nici una din valorile de la
sine înþelese, impuse de convieþuirea oamenilor în spaþiu ºi timp.
Simultan veneau, un lup singuratec ca Emil Cioran, care îºi încheia, precoce, socotelile
cu vicioasa eternizare a unui provizorat ruºinos, istoria, ºi un supra sensibil dar feroce
vînãtor al ideii pînã la epuizarea ei, Eugen Ionescu.
Ideea pe care trebuia s-o desfiinþeze dialectic Eugen Ionescu, era ceea ce intrã în
termenul literaturã. În acest scop a pornit metodic, verificînd cu excepþionalã forþã de
pãtrundere literatura situaþionistã de care vorbim mai sus. Astfel, în anii 1932-1933, în
cartea apãrutã în 1934, Nu, rãscolind furtunos bîlciul vanitãþilor literaturii române
contemporane, ajunge la negarea metafizicã a literaturii aºezatã pe un vid ontologic.
Cartea are trei pãrþi care uneori chiar se întretaie: una a demitizãrilor de notabili, alta
de ºarjã funambulescã a tîrgului literelor bucureºtene, cu trei centre de desfacere, unul
instituþional, Cenaclul lui Lovinescu, altele circumstanþiale, Capºa ºi Corso. Iar a treia
parte este aceea a punerii fãrã milã a chestiunii de încredere: care e valoarea literaturii.
Ca ºi în teatrul de mai tîrziu, dramaticul se ascunde în ºarjã ºi burlesc. Din capul locului
trebuie sã spunem cã susþinãtorul aprins al acestei cãrþi, care a ºi decis apariþia ei, a fost
un filosof, Mircea Vulcãnescu. Incontestabil singurul dintre arbitrii premiului pentru
tineri, care a înþeles ce reprezenta aceastã carte.
Dupã ce aratã slãbiciunile literaturii noastre post-clasice, printre care ºi încercarea
nereuºitã de ancorare în modern, autorul trece la ceea ce îl persecuta cu adevãrat:
îndoiala asupra sensului literaturii în existenþa noastrã ºi dezautentificarea scriitorului
prin expresia care niciodatã nu duce la adevãr. Cãutînd urmele absolutului în literaturã,
Eugen Ionescu ajungea la constatarea cã pierdea vremea cu o cãutare în gol. Ca ºi
Cioran, care cãutînd urmele absolutului în istorie, nu gãsea decît niºte foarte triviale
degradãri. Unul se simþea trãdat prin inevitabila pervertire a logosului în expresie, celãlalt
se socotea trãdat de istorie în întregul ei, în mãsura în care compromitea orice viziune.
Toate acestea nu aveau nimic de-a face cu vreo revoluþie, Eugen Ionescu n-a ajuns
sã punã în problemã rostul literaturii în funcþie de nici o angajare, socio-naþionalpolitic-economicã, ci în funcþie de importanþa sau neimportanþa soteriologicã: dacã
literatura este un mijloc de mîntuire în absolut este necesarã, dacã nu, este inutilã.
Aceasta e problema fundamentalã a cãrþii, în cel mai adînc strat al ei, pe care putem sã-l
numim critica literaturii pure în analogie cu critica raþiunii pure, ºi într-un caz ºi altul
fiind vorba de limitele literaturii sau ale raþiunii în general.
Dezautentificarea noastrã, adicã pierderea consecvenþei cu sine însuºi, începe chiar
cu expresia care nu e decît ceva nãscut mort, care ascunde ne-exprimatul viu. Prin
vorbire ne trãdãm propriul adevãr dupã cum ºi raporturile cu adevãrul fundamental al
existenþei, cu temeiurile ei. Oricînd se poate demonstra cã despre acelaºi lucru se pot
face judecãþi în absolutã opoziþie. Autorul, spune Eugen Ionescu, adicã el însuºi, nu
vrea decît sã deplîngã faptul cã a fost condamnat sã vorbeascã (retraducere dupã
traducerea francezã). În concluzie: cum sã fiu autentic, adicã eu însumi, cînd încã de
la început mi-e dat sã fiu trãdat de expresie. Autentic fiind egal cu însuºi, acest
însuºi este condamnat sã disparã, cînd se mutã în spusã. Însuºi este ceva misterios
ºi nu poate fi exprimat cum nici Dumnezeu nu poate fi demonstrat. Aceºtia sunt cei
doi poli ai misterului: existenþa ºi absolutul; dupã cum însuºi nu poate fi eternizat
prin expresie, nici absolutul, Dumnezeu, nu se lasã actualizat prin vreo explicaþie.
Expresia este o trãdare a lui însuºi, pcntru cã ea nu existã decît datoritã unui
prealabil sistem de comunicare, istoric, deci care nici nu începe nici nu se încheie cu
el. Aºa cã pe cît mã strãduiesc mai mult în slujba expresiei, mã depãrtez tot mai mult de
mine însumi, dupã cum cînd gãsesc tot mai multe argumente pentru existenþa lui Dumnezeu,
tot mai mult mã îndepãrtez de Dumnezeire. Pe cît mai cunoscutã ºi recunoscutã este
expresia literarã a unui însumi, pe atîta expresia acelui însumi este tot mai puþin a
mea, tot mai mult a nimãnui. Aºa cã pînã la urmã geniul, care devine al tuturor, este o
fundamantalã lipsã de personalitate, este sursa locurilor comune din noi toþi, el este
toatã lumea ºi nimeni (Nu). Ar pãrea curios cã la asemenea criticã a literaturii pure,
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s-a ajuns într-o provincie a modelului francez. În realitate nu este aºa de curios, pentru
cã în Franþa timpului era prea copleºitoare religia literaturii, ºi cultul geniului era intact.
Dar spre anii 50, lucrurile ºedeau altfel, religia imperiului literaturii se zdruncinase
odatã cu trecerea unei Franþe mondiale la una naþionalã, deci provincialã, iar geniul
fusese compromis prin cultul pseudo-geniilor fabricate de propagande, aºa cã un Eugen
Ionescu putea sã aparã ºi în Franþa, cum a ºi apãrut, purtãtor al unor puternice concluzii
justificate istoric: expresia nefiind o manifestare a absolutului poate fi deformatã ºi
reformatã în orice fel, cum se vedea în Estul Europei, iar cultul geniului este o amãgire
pentru cã temeiul existenþei noastre nu e de gãsit în apariþiile istorice. ªi astfel,
perturbatorul dintr-o generaþie de provincie, ajunge la capitalã, în Paris, odatã cu
maturitatea, la o criticã a judecãþii, la care e dus de o a treia concluzie: expresia nu
se justificã prin mine, prin însumi ci prin origini. Acest gînd a fost temeiul extraordinarei
piese Les Chaises (Scaunele). Dacã transmit ceva ce e dincolo de mine, expresia ajunge
sã fie autenticã, aºa cum ne învaþã ºi Evanghelistul, ºi nu era el Lumina, ci a venit
ea sã mãturiseascã despre Luminã [Ioan, 1-8]. Salvarea din trãdãrile în lanþ ale istoriei
ºi ale expresiei unui însumi redus fie doar la el sau la noi, este depãºitã prin regãsirea
originilor, din nenorocire tot mai ºterse într-o lume amnezicã intratã deja în afazie, aºa
cã fosta beþie de cuvinte dintr-o provincie, cu peste un secol în urmã, ajunge un fel
de buimãcealã a întregii lumi, care, dupã repetatele spuse ale fostului critic al literaturii
pure din acea provincie, se imbecilizeazã vãzînd cu ochii. Imaginea acestei noi situaþii
ne-a fost datã în piesa amintitã, care este cea mai puternicã parabolã a lumii tot mai
decrepite de la sfîrºitul mileniului doi.
Ca si în Nu gravitatea dramei este învãluitã în grotesc ºi caricaturã ridicatã la colosal.
Autorul merge aºa departe în ºarja lui, încît atîþia au petrecut de minune la spectacol,
dar probabil puþini au vãzut între altele cã în piesã este ºi o urmã deformatã pînã la
coºmar a mitului Tristan ºi Isolda. Doi bãtrîni, aproape centenari, dupã o nesfîrºit de
lungã iubire dominatã de o inefabila spaimã, se sinucid împreunã. Leit motivul, dureros
de dulce din opera lui Wagner este aici constatarea tot mai intensã a unei afazii, de care
bãtrînul îi vorbeºte bãtrînei: Ah! Mi-e aºa de greu sã mã exprim... Trebuie sã spun tot.
Iar mai departe: Nu am sã vorbesc eu, am angajat un orator de profesie, el va vorbi
în numele meu, anunþînd mesajul pe care el nu mai poate sã-l spunã: I-am cunoscut
pe toþi, adicã toatã lumea lumii, Am sã le comunic mesajul... Toatã viaþa mea simþeam
cã mã înãbuº; acum vor ºti toþi, datoritã þie, oratorului, singurii care m-aþi înþeles.
Nu avem timp sã facem analiza artisticã a piesei care poate fi oricînd adaptatã la un
spectacol de operã: Tristan ºi Isolda la sfîrºitul lumii. De aceea trecem la finalul care
ne dã cheia parabolei. Oratorul vine, dar deºi orator, nu poate vorbi, îngãimeazã sunete
fãrã nici un sens. De aceea începe sã umple o tablã neagrã cu semne. Dupã ce ºterge
primele majuscule înºirate fãrã nici un sens, scrie în sfîrºit mesajul: L ADIEU LDIEU
LRL. Din motive tipografice nu putem reda pe L ºi R ca în carte (E. I. Theâtre, I, Paris,
1954), deci cu semnele greceºti lambda ºi rho, primul scris ca majuscula romanã V
inversatã, al doilea la P roman. Sã fie vorba de un nonsens mãrit ca atare ºi prin
amestecul de alfabeturi? Pãrerea noastrã este cã aici trebuie sã ne oprim ºi sã renunþãm
la comoditãþile oferite de categorisirea absurd. Pînã la urmã se pare cã nu este deloc
o absurditate: ªi totuºi este un mesaj scris pe tabla neagrã L ADIEU LDIEU LRL,
ºi care descifrat ar da: LOGOS ADIEU LOGOS DIEU LOGOS RHETOR LOGOS.
(Mariane Reinke, Zwei Welten und Zwei Zeiten im Werke Eugen Ionescos [Douã lumi
ºi douã epoci în opera lui E.I.], tezã de doctorat, Koln, 1964).
Cu ajutorul acestei descifrãri putem îndrãzni sã trecem de jocul gratuit. În scrierea
greacã prescurtatã, un fel de stenografie care exista ºi la romani, lambda majuscul era
pentru Logos, iar rho majuscul pentru rethor. Alãturarea repetatã Logos ºi
Dumnezeu ne duce inevitabil cu amintirea, cîtã mai avem, la începutul Evangheliei: La
început era Cuvîntul ºi Cuvîntul era cu Dumnezeu ºi Cuvîntul era Dumnezeu (Ioan,
I-1). La fel este ºi traducerea latinã ºi traducerile în toate limbile europene moderne. Cînd
apare prima oarã iniþiala Logosului este separatã de ADIEU, care poate fi ºi pentru
Dieu în limba francezã medievalã (sec. XII), poate fi ºi pentru A Dieu, la Dumnezeu,
dar poate fi ºi oarecum adio Logos, adicã despãrþirea de Logosul devenit Deus
otiosus, Dumnezeu retras din lume, cu alte cuvinte am ajuns niºte uitaþi de Dumnezeu.
Ceea ce parcã ar fi chiar aºa, pentru noi toþi, nu doar pentru noi nelegitimii fii ai lui
Dumnezeu de dincolo de Cortina de Fier. In orice caz clar a rãmas în inscripþia ºtearsã
din memorie Cuvîntul (era) Dumnezeu. Rethor între Logos ºi Logos ceea ce
apare ca adaos nu ar fi un adaos, ci tot un efect al amneziei noastre care traduce astfel
pe Ioan, nu era el (Evanghelistul) Lumina, ci el a venit sã mãrturiseascã despre
Luminã (Ioan, de care am vorbit mai sus.
Aºa am ajunge, cu Eugen Ionescu ajuns ºi el matur, la dreptul sens al lui însuºi
pe care el l-a aparat în Nu de expresie, deci ºi de literaturã. Însuºi nu are un sens
temeinic dacã nu mãrturiseºte Logosul, dacã acesta nu e prezent în expresia lui. Cum
sã fie prezent? Credem cã prin ceea ce se chiamã inspiraþie ºi spune cu toatã evidenþa
în spirit. Dacã expresia lãsatã la hazardul ei trãdeazã, Logosul inspirã ºi prin Rhetor
transmite lumina Lui. Omenirii buimace, omul de azi, Om ºters, uituc (Ion Barbu, Oul
dogmatic), prins parcã uitãtor ireversibil (idem) în drama amneziei pînã la afazie, nici
nu mai ºtie nimic, nici nu mai poate spune nimic, nu mai poate vorbi, i-a fost luat
piuitul, cum spun sofiºtii idolatri ai semnelor redus la funcþionalismul comunicãrii
neutralizate faþã de sens, de întemeiere în a fi nu doar în a se arãta.
Dupã îndoiala dramaticã din Nu Eugen Ionescu pare cã ar fi ajuns la convingerea cã
existã un mesaj, cã acesta trebuie exprimat, cã astfel nu se ajunge la o trãdare a lui
însumi ci el tocmai se confirmã printr-un act de solidaritate cu originile sacre, care
consacrã expresia ca autenticã. Cu Eugen Ionescu ºi alþii din generaþia lui, dupã
clasicii naþionali din secolul XIX, românii au dat niºte clasici ai secolului XX, care nu
mai sunt naþionali, dar în contextul marilor culturi occidentale, au dus în lume ceea ce
autorul lui Nu propunea pentru provincia lui de atunci: Un nou junimism se impune.
O noapte lungã, opacã, a urmat unei secunde de luciditate. Un junimism ar fi acum
o întinerire în spirit a lumii, care trebuie sã-ºi regãseascã, în Occidentul nostru,
secunda luciditãþii lui, lungã cît un ev ºi pierdutã în acest mileniu ce se încheie prin
ameninþarea unei totale organizãri perfecte a infernului.
Cei cîþiva clasici ai secolului XX pe care i-au dat românii dacã nu sunt naþionali nu
sunt deloc o pierdere pentru naþiune. Mãrturisind sau nu, ºtim cu toþii cã supravieþuirea
Europei ne-euroasiatizate nu va fi posibilã decît prin ajungerea la o naþiune europeanã.
Aºa cã avem toate motivele sã ne bucurãm cã niºte români excepþionali fac parte dintre
cei ce pun azi bazele naþiunii europene de mîine.
(Cuvântul românesc, septembrie 1986, p12)

18 Jurnalul literar
Întîlnim bancuri de scrumbii albastre, de macrele sau baracude, apei poate sã fie la fel de bine ºaizeci sau treisute de metri. E halucinant acest albastru
pentru care suntem prezenþe total indiferente, peºtii continuîndu- în care plutim ºi din care se ivesc bancuri de peºti, topindu-se în acelaºi albastru din care
ºi dansul lor sincronizat în curentul cãruia doar ei îi pot þine piept, au apãrut. Doar la stînga avem un reper ferm: peretele de stîncã nãpãdit de moluºte ºi corali
noi trecem mai departe, survolînd tufe de corali multicolori la baza cãrora scurmã peºti de toate felurile. La trecerea nostrã o langustã se retrage brusc într-o micã crevasã, doar
papagal de culare galbenã cu inflexiuni albastru-verzui. Peºti imperiali cu dungi albe, antenele-i uriaºe îi trãdeazã prezenþa. Eram aproape de a mã ciocni de Nyoman care, cu
cadrate de linii violete pe fond galben, înotãtoare violete ºi coadã galbenã, sau peºti suedezul alãturi, zvîcneºte din picioare împotriva curentului, indicînd cu mîna înainte ºi
mascã, cu o patã verde-albãstruie în jurul ochilor, imitînd astfel o mascã, pe cînd trupul spre dreapta. La vreo zece metri un rechin cenuºiu de recif, ne ocoleºte într-un arc de cerc,
lor înalt, dar îngust, de culoare galbenã, cautã adãpost sub cîte o ramurã de corali albi silueta lui elegantã se pierde curînd ca o umbrã tot mai estompatã în adîncime. Totul a
ca zãpada. Precum furnale în miniaturã, prin care este filtratã apa, se-nalþã trupurile durat cîteva secunde, din reflex am dus camera la ochi, încercînd sã cadrez acea umbrã
maron ale unor bureþi în formã de coloane. În fisurile dintre stînci ºi printre ramuri de în albastrul lipsit de dimensiuni, dar am renunþat în ultimul moment, nu doar pentru cã
corali îºi gãsesc adãpostul mii de peºti minusculi, oferind retinei toate nuanþele curcubeului. silueta lui era deja departe, dar ºi datoritã posibilului efect al bliþului asupra animalului.
Survolãm în vitezã aceastã grãdinã a unui Eden subacvatic unde încã de la începuturile
Peretele de stîncã face un colþ la stînga, din cîteva miºcãri de labe cotim dupã el,
timpului ºi ale vieþii în ocean totul decurge în aceleaºi ritmuri invariabile. Direct pe nisip conduºi de Nyoman. Se pare cã ne aflãm într-un mic golf, feriþi din calea curentului. La
între douã stînci un rechin leopard de vreo doi metri lungime pare a-ºi face siesta. o adîncime de 10-12 metri, ca într-o grãdinã de corali, se prezintã ochiului o simfonie de
Trecem la trei metri deasupra lui, urmîndu-i pe Nyoman ºi pe suedez, plutim fãrã nici o culori. Aici pot sã plutesc pe loc ºi sã fixez fiecare motiv fotografic. Iatã ºi o pereche
miºcare, cu braþele încruciºate pe piept, lãsîndu-ne purtaþi de curentul ce pare a urma de peºti claun, mari cît o palmã, cu dungi negre transversale pe corpul gãlbui, dansînd
conturul insulei, fundul mãrii coborînd uºor oblic din stînga noastrã, unde se aflã unul lîngã altul printre tentaculele veninoase ale anemonelor de mare. Doar peºtele claun
uscatul, spre dreapta, unde aceastã platformã populatã de viaþã submarinã coboarã este imun la substanþa urzicãtoare a acestor corali moi, care în felul acesta îl apãrã de
relativ lin, pînã la o muchie începînd de la care coborîºul e abrupt, pierzîndu-se într-un rãpitori. Mai încolo un coral în formã de moviliþã, imitînd circumvoluþiunile unui creer.
albastu lipsit de contururi. Urmãrim din cînd în cînd cu privirea instrumentele de mãsurare Peºti cu trupul roºu presãrat cu puncte albe, peºti imperiali zebraþi de dungi albe ºi
a adîncimii ºi a presiunii din butelii, mirîndu-ne ce puþin aer consumasem în cele treizeci albastre, cu coada galbenã, un minuscul cãluþ de mare pare a ciupi din polipii unui coral.
de minute, ceea ce se explicã prin faptul cã nu am înotat aproape de loc, muºchii Trupul cenuºiu al unei sepii freamãtã strãbãtut de strãfulgerãri fosforescente, albastrunelucrînd ºi consumul de oxigen e redus. Singurele miºcãri intermitente sunt cele prin violet, apoi se coloreazã în roºu, pãleºte spre galben, iarãºi spre cenuºiu, golindu-se de
care încercãm sã corijãm direcþia derivei noastre spre stînga, unde adîncimea e tot mai culoare. E un joc continuu, fascinant pentru spectatorul venit din altã lume ºi coborît
micã. Pornirãm pe la vreo treizeci de metri adîncime, iar acum ne aflãm la optsprezece, în aceste adîncimi pentru maximum o orã. Constat cã suntem deja de cincizeci de minute
apoi cincisprezece metri de suprafaþã, survolînd alte tufe de corali. Vizibilitatea e incredibil sub apã, urcînd lent spre suprafaþã, aflîndu-ne acum la 7-8 metri adîncime. Nyoman ne
de bunã, acum regret faptul cã nu luasem cu mine aparatul fotografic, la care renunþasem întreabã din priviri cum stãm cu aerul, fiecare îi indicã prin semne cîtã presiune mai are
doar datorita vertijului provocat de tangajul puternic, nemaidorind sa am o grijã în plus. în butelie. El ne aratã încã cinci minute, în care e inclus ºi stopul de siguranþã în cinci
Dintr-o datã curentul ne îndepãrteazã de povîrniºul lin ºi în ciuda eforturilor nu mai metri, dar cum marea este tot mai puþin adîncã vom gusta din plin timpul ce ne mai rãmîne,
reuºim sã urmãm conturul insulei, fundul mãrii se îndepãrteazã tot mai mult pînã ce observînd freamãtul vieþii din aceastã grãdinã submarinã. Filmul din aparat se terminase
dispare în albastul de sub noi, cu toate cã rãmînem la o adîncime constantã. Orice efort de mult, cînd remarc într-un fel de scorburã cu pereþi de corali trei peºti leu, cu mulþimea
de a înota e sortit eºecului, singurul lucru ce-l putem face este sã rãmînem grupaþi în de înotãtoare colorate care le împodobesc spatele, dînd senzaþia unor pãsãri exotice
acest zbor prin imensitatea apei. Nyoman ne face semn cã vom ieºi lent la suprafaþã, umflîndu-se în penele ce se ridicã zbîrlite pe spatele celor trei animale, sau poate imaginea
suntem înconjuraþi din toate pãrþile de un albastu impenetrabil în care plutim fãrã þintã, unui leu cu coama vîlvoaie, de unde ºi denumirea englezeascã de Lionfish. Pe cît de
singurul reper fiind direcþia bulelor de aer, care întotdeauna o iau spre suprafaþã. Au frumoase, pe atît de veninoase înotãtoarele acestui peºte, denumirea germanã Feuerfisch
trecut aproape patruzeci de minute ºi mai avem destulã presiune în butelii spre a mai (peºtele de foc) derivînd probabil de la aceste înotãtoare dorsale sugerînd flãcãrile. Corali
rãmîne un timp sub apã, dar nu mai avem ce sã vedem, decît sã gustãm senzaþia moi, de culoare galbenã, amintind parcã de o colonie de ciuperci gãlbiori, între corali
imponderabilitãþii în fluidul compact, ce se pierde sub noi într-un hãu întunecat de un cornoºi de culoare roºie, violet, maron sau albã, printre care se tîrãsc melci lipsiþi de
albastru impenetrabil. Curentul ne-a purtat cu siguranþã cîþiva kilometri, privim indicatorul cochilie, cu trupul verde, sau alb cu dungi violete. Deasupra noastrã - spuma valurilor ce
de adîncime care acum aratã cinci metri, la aceastã adîncime ne oprim pentru trei minute se lovesc de peretele de stîncã: o perspectivã ineditã. Ne îndepãrtãm uºor de þãrm pentru
 stopul de siguranþã prin care, datoritã presiunii relativ scãzute, o parte din azotul a ieºi la suprafaþã fãrã riscul de a fi izbiþi de stînci ºi gonflãm vestele. Acum plutim pe spate,
cumulat în sînge va fi eliminat prin respiraþie. Expresia ne oprim e, desigur, relativã, legãnaþi uºor de valuri într-un mic golf cadrat de stînci deasupra cãrora povîrniºurile
cãci curentul ne împinge tot mai mult spre sud-vest, oprirea se referã doar la pãstrarea abrupte sunt acoperite de junglã. ªalupa ne recupereazã rînd pe rînd din apã. Debarasaþi
timp de trei minute a adîncimii, pe orizontalã miºcarea noastrã continuã, chiar dacã ne- de echipament, simþim o obosealã plãcutã, fermecaþi încã de cele vãzute ºi trãite în adîncuri,
am grupat în cerc ºi ne privim oarecum satisfãcuþi de cele vãzute ºi trãite pe viu. Nyoman încît drumul de întoarcere ne apare ca o legãnare plãcutã. De fapt marea s-a domolit mult,
întinde mîna înainte ºi în sus, iar eu urmez cu privirea direcþia indicatã. Înapoia noastrã, valurile nu mai sunt atît de mari ca la venire. O coca cola de la gheaþã are acum un efect
la suprafaþã, se tîrãºte ca o umbrã silueta ºalupei, cãci Wayan ºi cu celãlalt suedez au reconfortant, aidoma brizei iscate de viteza ºalupei, ºi care ne mîngîie trupurile înfierbîntate.
urmãrit traseul nostru dupã bulele de aer. Cele trei minute au trecut, ne gonflãm vestele, Ne îndreptãm spre apus, la orizont Bali apare învãluitã în nori de sidef, prin care soarele
ridicîndu-ne lent spre suprafaþã cu aceeaºi vitezã cu care bulele de aer cautã sã evadeze aflat în chindie stîrneºte un joc halucinant de culori. Privirea cautã în zadar muntele sfînt,
din mediul lichid. Cu o mînã ridicatã deasupra capului, spre a-l apãra de o eventualã Gunung Agung e total învãluit în norii ce incendiazã parcã întreaga insulã.
coliziune cu obiectele plutitoare, ieºim la suprafaþã ºi respirãm aer liber. O vãd pe Dana
În lumina dimineþii ºirul valurilor mãturã nisipul auriu cu o spumã albã. Marea e
cu chipul radiind  a fost într-adevãr o experienþã minunatã. Mai fãcusem drift dive, de neobiºnuit de liniºtitã, briza se face simþitã pe terasa pustie a micului restaurant, fluturînd
pildã în Marea Roºie, sau în Marea Andaman, dar niciodatã nu am avut parte de un curent feþele de masã. E încã foarte devreme ºi ne jenãm oarecum sã ne aºezãm la una dintre
atît de puternic ca aici. Privind uscatul, realizãm viteza cu care suntem
mese. Ne hotãrîm aºadar sã facem cîþiva paºi dea lungul plajei.
purtaþi de curent. ªalupa se plaseazã lateral pe direcþia noastrã ºi Wayan
Chioºcurie ºi magazinele de suveniruri par adormite, pe ici pe colo
ne aruncã o frînghie pe care o apucãm, înºirîndu-ne dea lungul ei. Unul
unele încep sã-ºi ridice obloanele. Pe jos, la intrare, farfurioare cu cîte
dupã altul reuºim sã ne urcãm în ºalupã. Curentul ne îndepãrtase mai
o grãmãjoarã de orez decoratã cu flori, lîngã ele, înfipte în cupe cu
(Note
de
cãlãtorie)
bine de un kilometru de insula Lembongan, ºi asta dupa ce timp de
nisip, ard beþigaºe fumegãtoare, mireasma lor în aerul matinal pare a
- II peste o jumãtate de ora ne-a propulsat în preajma ei, urmîndu-i conturul.
avea un efect benefic, exorcizant. Dupã aventura subacvaticã de ieri
În timp ce ne scoatem echipamentul, Wayan demareazã, îndreptînd
am avut un somn liniºtit ºi profund, iar acum sufletul se aflã într-un
ambarcaþiunea cãtre insula Penida care, mult mai mare decît Lembongan, îºi contureazã echilibru neutral, întîmpinãm ziua cu seninãtate, fãrã sã aºteprãm mai mult decît ne va
spre rãsãrit povîrniºurile acoperite de junglã. Ne luãm din lada termoizolantã cîte o fi dat sã trãim în aceastã zi ºi în cele care vor urma. Dar nu pentru cã aºteptãrile nebãuturã de la gheaþã, atît de bine-venitã dupã aerul uscat din butelii. Privesc figurile ar putea fi înºelate, ci pentru cã, printr-o stranie metamorfozã, sufletele noastre au
senine ale celorlalþi în timp ce îºi povestesc unul altuia cele vãzute. Ca întotdeauna, se adoptat un alt ritm al existenþei. Viaþa tensionatã ºi agitaþia în care trãiam doar cu o
confirmã faptul cã sub apã cîmpul vizual îþi este limitat, scãpîndu-þi anumite lucruri pe sãptãmînã în urmã pare acum infinit de îndepãrtatã, aidoma unei existenþe de mult
care le remarcã cei ce înoatã înainte sau lateral de tine. Suedezul mã întrebã dacã am încheiate, de la care trecuserã parcã secole. Constat cã aici nu mai trãim într-un proiect
vãzut acel manta uriaº, care apãruse pentru cîteva clipe în dreapta noastrã, iar Nyoman punctat de þeluri, adicã în acea tensiune pe care o naºte clivajul dintre realitate ºi
mã întreabã dacã vãzusem rechinul de recif. Îi spun cã vãzusem doar un rechin leopard, aºteptãrile fanteziei, ci ne bucurãm de lucruri mãrunte ºi imediate pe care cotidianul ni
în timp ce schimbãm buteliile cu altele noi. Data viitoare voi lua neapãrat cu mine ºi le scoate în cale clipã de clipã. Pe alee apare o femeie cu pãrul cãrunt, prins la spate,
aparatul fotografic. Atmosfera e destinsã, privim în treacãt verdele micuþei insulã Ceningan, purtînd un panel cu o micã piramidã de fructe ce culmineazã cu un fel de evantai din
pe lîngã care trecem în drumul nostru spre Nusa Penida ºi ancorãm într-un golf liniºtit bambus împletit cu panglici de stofã coloratã. Se opreºte în faþa unui altar casnic de
pentru a lua prînzul. Pe plajã cîteva siluete ne fac cu mîna, le rãspundem la salut. Pui cu piatrã, înalt pînã la piept, acoperit cu o broderie în care culorile dominante sunt roºu ºi
curry ºi orez, fiecare primim prînzul într-o cutie individualã, mîncãm în liniºte, apoi moþãim auriu, aºeazã ofranda pe altar, apoi îºi împreunã mîinile, lipind palmele deolaltã, le ridicã
cîteva minute pe banchetele ºalupei, sau pe podea, legãnaþi uºor de valurile line.
în dreptul frunþii, rãmînînd cîteva clipe în aceastã atitudine adoratoare, statura dreaptã,
E trecut de amiazã, iar soarele puternic ne invitã sã ne aruncãm în mare. Dar nu fãrã nemiºcatã, cu sarongul verde, cãmaºa galbenã ce cade peste ºolduri, încinsã cu un bîu
labe! ne atenþioneazã Nyoman. Sãrim cu toþii în apã ºi începem sã înotãm în jurul ºalupei. viºiniu. În liniºtea ritmatã de valurile mãrii se aude doar ciripitul pãsãrilor ascunse în
Curentul e aici mai domol, totuºi destul de puternic spre a ne împinge spre larg. Fãrã cocotierii ce înfruntã briza cu trunchiul lor zvelt ºi elastic. Coroana lor înaltã cu frunze
aceste înotãtoare artificiale, ce ne prelungesc labele picioarelor, nu am reuºi sã ne lungi ºi fibroase freamãtã uºor. Bãtrîna îºi încheie adoraþia cu o înclinare uºoarã cãtre
menþinem în apropierea ambarcaþiunii. Lumina e violentã, orbitoare, iar marea ne altar, apoi aprinde trei beþigaºe fumegãtoare pe care le înfige într-o niºã.
îmbrãþiºeazã cu rãcoarea ei ca pe niºte copii cãrora le împãrtãºise ceva din secretele
Ne aºezãm, în sfîrºit, la o masã ºi comandãm micul dejun. Realitatea pe care sufletele
adîncului. ªi parcã simt un soi de compicitate în aceastã îmbrãþiºare a elementului acvatic o adulmecã acum cu toate simþurile e atît de densã încît cuvintele devin inutile. Curînd
sub soarele tropical. Un peºte zburãtor þîºneºte din apã înaintea noastrã, îºi fluturã apare ºi tînãrul balinez cu care convenisem ieri searã sã ne ducã pînã la lacul Bratan.
înotãtoarele ca pe niºte aripi, strãbãtînd prin aer o distanþã de aproape douãzeci de metri, O toyotã climatizatã, împodobitã în interior cu flori ºi cîteva talismane, care ne vor ocroti
revenind cu un plescãit în elementul lui, apoi tãcere, ca ºi cum nu s-ar fi întîmplat nimic în aceastã cãlãtorie. Înaintãm spre nord, cãtre interiorul insulei, ºoseaua îngustã este
nou de la facerea lumii încoace, timpul se fragmenteazã în clipe, iar acestea se dilatã cadratã uneori de bananaieri cu frunzele lor compacte ca niºte pene uraºe ºi verzi de
nevoind parcã sã mai pãrãseascã armonia creaþiei. Îmi simt eul topindu-se în acest întreg, 2-3- metri lungime, alteori de porþiuni de junglã, sau cîmpuri de orez în care se reflectã
- o experienþa care aici nu pare a avea nimic deosebit - precum un ochi divin ar privi cerul, strãpuns de firavele tulpini ivite la distanþe regulate din apã. Pe alocuri oameni
indiferent îndeletniciri banale din înãlþimea celestã a unei vîrste solare. Nu mai existã cu pãlãrii largi confecþionate din nuiele de bambus, avînd forma unui con turtit, se
naºtere, suferinþã ºi moarte, ci doar o rostuire armonicã dupã legi statornicite încã de opintesc pînã la genunchi, alãturi de bivoli, în noroiul cîmpurilor de orez atît de tipic
la începutul lumii, legi cãrora sunt în acest moment gata sã mã supun cu cea mai mare parcelate, spre a permite o irigare uniformã a acestei cereale avidã de umezealã. Privim
seninãtate. Cine oare nu a avut mãcar o datã în viaþã acest sentiment al contopirii libere amîndoi cu respect aceastã muncã extenuantã purtatã sub soarele tropical, ori sub
ºi nemijlocite cu totalitatea celor ce sunt, realizînd inutilitatea formulelor verbale? Cãci biciurea musonului, prin care sunt smulse pãmîntului roditor, vulcanic, pîna la patru
recolte pe an. Cãci aceastã muncã nu este nicidecum mînatã de aviditatea cîºtigului, ci
natura e surdã ºi mutã în perfecþiunea ei.
E trecut de ora douã cînd plonjãm din nou, lãsîndu-ne duºi de curent ca la prima de simpla necesitate dintotdeauna de a hrãni milioanele de guri al acestei insule des
scufundare. În semiimponderabilitatea zborului nostru, înconjuraþi uneori de bancuri de populate. ªi într-adevãr, nenumãrate localitãþi se-nºiruie dea lungul ºoselei, alternînd cu
macrele, survolãm tufe de corali multicolori, gorgonii, bureþi portocalii. Prind în vizorul plantaþii de banane ºi culturi de orez, satele întîmpinînd de departe pe cãlãtor cu acele
camerei motivele ºi declanºez, lumina puternicã a bliþului pãtrunde pentru o fracþiune de stingdarde încovoiate la vîrf, cu o coamã de pînzã albã, verde sau portocalie, înfipte de
secundã pînã în cele mai întunecate fisuri ale recifului, dar totul desfãºurîndu-se în o parte ºi de alta, apoi ºoseaua se strecoarã printre cei doi stîlpi ai porþii tradiþionale,
curgere ºi miºcare nu-mi fac iluzii asupra calitãþii fotografiilor. Privesc spre Dana, care deschise în sus, spre cer. Casele cuprinse de verdeaþa pîlcurilor de bananieri, cocotieri
pluteºte în fluidul acvatic la dreapta mea, respirînd liniºtit ºi regulat, lãsîndu-se purtatã ºi a tufelor de hibiscus cu florile deschise într-o explozie de culori au curþile uºor retrase
de curent fãrã nici o miºcare. Deodatã întinde mîna oblic, iar eu urmãresc direcþia de la stradã, cu gardul zidit, vegheat de statuile de piatrã ale idolilor cu ochi bulbucaþi
indicatã: pe nisip, între tufe de corali, o pisicã de mare cenuºie cu puncte albastre pe ºi colþi ameninþãtori. Cu toate cã sunt curãþate periodic de lichenii ce le nãpãdesc mai
spate. Mã desprind uºor din traiectoria orbitei mele, statornicitã de curent, iar în timp ales în anotimpul ploios, viaþa acestor statui este limitatã la cîteva decenii, fiind înlocuite
ce mã apropiu declanºez din miºcare de douã  trei ori. Trezit parcã de fulgerul aparatului, cu altele noi, astfel încît pietrarii ºi sculptorii insulei nu duc niciodatã lipsã de comenzi.
animalul se ridicã de pe nisip ºi începe sã înoate, la început cu miºcãri domoale, apoi În curþi, sau chiar în stradã, se aflã cîte un altar casnic de piatrã pe care sunt aduse zeilor
tot mai rapid, încît nu mã pot þine dupã el, deplasîndu-ºi cu agilitate corpul de forma ofrandele zilnice, din loc în loc fumegã beþigaºe aromatice. În cîte o niºã sau casetã de
unei tigãi uriaºe, cu coada ca un flagel lung, despre care ºtiu cã e prevãzut cu o þeapã piatrã vegheazã ocrotitor statuia spiritului casei. În faþa unei porþi un bãrbat îmbrãcat
veninoasã. Mai declanºez o datã, apoi revin lîngã Dana, pe direcþia curentului. Privim tradiþional, cu udung pe cap, cu þigara în mînã priveºte liniºtit circulaþia de pe ºosea.
fascinaþi peisajul ce defileazã sub noi, cu toatã varietatea de culori ºi forme imaginabile. Tinerii însã, se îmbracã în cea mai mare parte dupã moda occidentalã, în blue jeans sau
pantaloni pînã la genunchi ºi tricouri, mergînd pe motorete la îndeletnicirile lor cotidiene.
A doua scufundare o începusem pe la vreo 24 de metri, urcînd apoi lent. Acum plutim Însã la sãrbãtori portul tradiþional e de la sine înþeles.
dea lungul unui perete de stîncã ce cade vertical, fundul mãrii îndepãrtîndu-se sub noi
Dorin TILINCA
tot mai mult, pierzîndu-se în cele din urmã într-un albastru impenetrabil, aºa cã adîncimea (continuare în numãrul viitor)
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Regimul a încercat, de asemenea,
sã amelioreze practicarea legalitãþii socialiste, mai ales pentru a da credibilitate politicii sale de independenþã
naþionalã, în exterior. Nu dorim sã intrãm în
detalii privind toate domeniile vieþii publice;
intenþionãm doar sã studiem schimbãrile
care au avut loc în relaþiile Bisericã  Stat ºi
partid  religie, preocupaþi fiind
de transformãrile ce au apãrut
dupã aprilie 1964 ºi, mai ales,
dupã promulgarea constituþiei
Republicii Socialiste România în
august 1968.
Însã, înainte de a trece mai
departe cu analiza unor anume
fapte semnificative sau mai
puþin ce au marcat schimbãrile din orientarea politicã a
regimului comunist român atît
ca partid fãcînd parte din miºcarea comunistã internaþionalã,
cît ºi ca stat, avînd relaþii cu
celelalte state de democraþie
popularã, nu numai în cadrul comunitãþii
statelor socialiste sau ale blocului
sovietic, ci ºi faþã de celelalte naþiuni ale
lumii libere, considerãm cã ar fi necesar sã
reconstituim pe scurt fazele principale ale
dezvoltãrii României, dupã sfîrºitul celui
de-al doilea rãzboi mondial.
Dupã înfrîngerea suferitã sub regimul
situat de partea Axei al Mareºalului
Antonescu, în lupta ei împotriva Uniunii
Sovietice, Regele Mihai, susþinut de trei
partide democratice (naþional þãrãniºti,
liberali ºi social democraþi), a hotãrît sã
încheie un armistiþiu ºi sã treacã, aºa cum
a procedat ºi Italia, în tabãra Aliaþilor,
constituitã din puterile vestice ºi Uniunea
Sovieticã. În cursul discuþiilor duse pentru
atingerea acestui obiectiv, presiunea militarã
a forþelor sovietice a devenit tot mai
insuportabilã, ceea ce l-a convins pe Regele
Mihai sã treacã la acþiune fãrã întîrziere.
Acþiunea lui a avut drept rezultat evenimentele de la 23 august 1944, care au marcat
dorinþa României de a reveni la comunitatea
naþiunilor democratice din Vest. Din pãcate,
prezenþa trupelor sovietice pe teritoriul
României dupã armistiþiu a avut drept

Comentarii critice: Problemele relaþiilor dintre Stat ºi Bisericã în România comunistã
Problemele pe care le au de înfruntat
Bisericile, confesiunile sau comunitãþile
religioase, în general, într-un Stat socialist
nu se pot explica numai prin examinarea
legilor, decretelor ºi hotãrîrilor emise de
guvernul care a fost adus la putere de
partidul comunist. Este necesar sã se
procedeze, pe cît posibil, la o examinare
aprofundatã a relaþiilor vieþii religioase din
fiecare dintre aceste þãri. Dacã pentru
celelalte state socialiste, cum sunt în
Europa de Est, Polonia, Cehoslovacia ºi
Ungaria, existã numeroase informaþii asupra
evoluþiei vieþii religioase, sursele de care
dispune cercetãtorul, privind manifestãrile
vieþii religioase în România sub regimul
comunist, sunt mai degraba sãrace. Autorii
ºi publicaþiile dau, în general, foarte puþine
date asupra realitãþii vieþii religioase în
România comunistã. Din aceastã cauzã studiul
asupra relaþiilor dintre Stat, inclusiv partidul
comunist ºi Bisericile, confesiunile ºi
comunitãþile religioase vor reflecta aceste
deficienþe. Cu siguranþã, existã întotdeauna
mãrturii ale unor creºtini sau oameni de bine
asupra situaþiei religiei în þãri socialiste,
însã puþine dintre ele sunt menþionate în
publicaþiile de largã circulaþie. Pe de altã parte,
dacã mãrturia nu este datã de o persoanã
bine cunoscutã, ea riscã sã nu poatã beneficia
de audienþa doritã1. Situaþia dificilã a Bisericilor, confesiunilor ºi comunitãþilor religioase,
conform ºtirilor venite din þãrile cu regim
comunist ale Europei de Est, a fãcut obiectul
unui numãr considerabil de studii ale unor
observatori, experþi sau creºtini care au fost
siliþi sã pãrãseascã aceste þãri de-a lungul
timpurilor. Totuºi, evoluþia vieþii religioase în
acele þãri, deºi nu prea rapidã, cere o
constantã reevaluare a situaþiei.
Studiul de faþã nu va cuprinde în totalitate
evoluþia situaþiei vieþii religioase din punctul
de vedere al relaþiilor Bisericã - Stat, de cînd
a fost stabilit regimul comunist în România.
Intenþionãm sã arãtãm numai anumite
probleme, apãrute în timpul din urmã în
þara noastrã, în relaþiile dintre Stat ºi
Bisericã ºi comunitãþile religioase. Desigur,
faptul cã unele dintre decretele ce determi-

Studiul a cãrui publicare o începem în numãrul de faþã în versiunea româneascã
realizatã de prestigioasa noastrã colaboratoare, doamna R. M., a apãrut în limba englezã
în paginile revistei din exil Buna Vestire (an XII, nr. 1, Roma, 1973, pp. 41-87) sub
semnãtura lui Octavian Vuia. Într-o formã radiofonicã la postul Europa Liberã în cadrul
programului românesc, materialul a fost transmis sãptãmînal în cîteva emisiuni Lumea
creºtinã realizate de Lucian Loga, pseudonimul radiofonic al lui Octavian Vuia. (N. F.)

nã condiþiile problemelor religioase au fost
promulgate scurt timp dupã instaurarea
Republicii Populare Române impune
analiza unor articole din asemenea decrete
sau statute, privind problemele religioase
în lumina acþiunilor cãrora au dat ele
naºtere, însã punctul de plecare pentru
cercetãrile noastre, va fi, mai curînd,
perioada în care regimul comunist român a
început, puþin cîte puþin, sã nu se mai
orienteze dupã inspiraþiile venind direct de
la Moscova, ci, în primul rînd, în domeniul
politicii externe, sã se ghideze dupã principiile aºa-zise ale suveranitãþii ºi independenþei naþionale. Acest început de tendinþã
a fost fãcut public prin declaraþia de
autonomie ºi neutralitate, de cãtre regimul
comunist din România, în legãturã cu
conflictul chino-sovietic, o declaraþie
publicatã de presa comunistã din România
la 26 aprilie 1964. Aceastã declaraþie, care
marcheazã schimbarea politicii regimului
comunist român în politica externã, ar trebui
sã fie pusã în legãturã cu un alt eveniment,
de ordin juridic ºi politic: transformarea
Republicii Populare într-o Republicã
Socialistã. Constituþia din 21 august 1965
este expresia acestei schimbãri. De fapt,
evenimentele care au fixat tendinþa de
afirmare a autonomiei ºi independenþei
naþionale a regimului comunist român a
avut consecinþe interne ºi externe în relaþiile
dintre Stat ºi Biserici sau comunitãþi
religioase. Profitînd de conflictul chinosovietic, regimul comunist român, sub
presiunea exercitatã de întreaga naþiune, a
profitat de avantajul ce-l oferea momentul,
pentru a promova o politicã proprie a sa,
nu numai în chestiunile privind calea spre
socialism, ci ºi pentru a pregãti drumul
subînþeles spre independenþã ºi suveranitate naþionalã, începînd cu plecarea, în 1958,
a trupelor sovietice din România.

Mircea Eliade ºi contemporanii sãi

(urmare din pag. 1)

1. Mihail Sebastian
Din zecile de amintiri, una singurã e denigratoare: cea a lui Mihail Sebastian.
Tipãrirea în 1996 a Jurnalului acestuia, traducerea textului în toate limbile de
circulaþie au oferit prilejul unei ample dezbateri internaþionale.
Consider îndreptãþite pledoariile în favoarea considerãrii Jurnalului rãmas inedit
mai bine de jumãtate de secol drept o excepþionalã operã literarã. În acelaºi timp însã,
nu pot fi de acord cã aceastã carte a reluat ºi amplificat ponegririle ºi calomniile
împotriva lui Mircea Eliade, eludându-se cele peste o sutã de mãrturii contrare.
Se cunoaºte prietenia dintre Mihail Sebastian ºi Mircea Eliade. Sînt de asemnea
ºtiute paginile calde cu care Eliade se referã la Sebastian în Jurnalul sãu. Însuºi
Mihail Sebastian se simþea dator sã clarifice în textul lui diaristic: Aº vrea sã elimin
din discuþia noastrã orice aluzie politicã. Dar e posibil? Strada urcã pînã la noi
vrînd-nevrînd, ºi în cea mai anodinã reflexie simt spãrtura mereu mai mare dintre
noi. Îl voi pierde pe Mircea pentru atîta lucru? Pot uita tot ce este excepþional în
el, generozitatea lui, puterea lui de viaþã, omenia lui, dragostea lui, tot ce e tînãr,
copilãros, sincer în el? Nu ºtiu. Simt între noi tãceri jenante, care ascund numai pe
jumãtate explicaþiile de care fugim, fiindcã le simþim, probabil fiecare, ºi acumulez
mereu deziluzii între care prezenþa lui la Vremea antisemitã (comod de parcã nimic
nu s-ar fi întîmplat) nu e cea mai micã. Voi face tot ce e posibil ca sã-l pãstrez
totuºi... (Jurnal, pp.85-86).
Avînd idei politice diferite  fiind de cealaltã parte a baricadei, Mihail Sebastian nu
a reuºit sã-ºi pãsteze intacte sentimentele. A considerat cã fostul sãu prieten a devenit
deocamdatã lipsit de caracter, nesincer, duplicitar, incorect ºi... antisemit.
Am publicat mai demult un articol despre aceastã carte, unde Mircea Eliade apare
drept un înverºunat legionar fanatic, lipsit de cele mai elementare însuºiri morale. Am
insistat asupra faptului cã trebuie sã fim prudenþi în folosirea memorialisticii ca
principalã sursã documentarã. Am desprin din arhive ºi corespondenþã, numeroase
fapte ºi idei în dezacord cu afirmaþiile lui Sebastian ºi am glosat pe marginea lor.
Menþionam cã  în aceeaºi perioadã  scrisorile ºi dedicaþiile adresate lui Eliade aveau
o altã încãrcãturã afectivã decît resentimente de invidie ºi violenþã, aºa cum apãreau
în Jurnal. Încheiam intervenþia mea cu urmãtorul paragraf: Parafrazînd celebrul
dicton, cã din Mantaua lui Gogol a ieºit întreaga literaturã rusã, putem spune cã din
Jurnalul lui Sebastian au descins reprezentaþii de frunte ai campaniilor anti-Eliade:
revista Toladot, alãturi de Daniel Dubuisson, Norman Manea,
Adriana Berger ºi Leon Volovici. Între timp a mai apãrut încã un
ipochimen: procurorul iacobin Alexandra Laignel-Lavastine.
Rîndurile de faþã reiau discuþia, adãugînd noi elemente faþã de
cele din articolul anterior.
Din cele 69 de trimiteri la numele lui Mircea Eliade, aproape un
sfert sînt referiri fugitive, fãrã relevanþã (telefon, prînz, întîlniri la
restaurant, Revelionul de la Mircea a fost destul de cenuºiu º.a.).
Cea de-a doua jumãtate a cãrþii (pp. 270-575) discutã capitolul
Eliade bazîndu-se pe referiri indirecte, din auzite (victima fiind
plecatã din þarã în anii 1940-1944). Presupunerile ºi zvonurile
necontrolate ocupã aici un loc important. La 7 decembrie 1937
diaristul deduce cã Mircea Eliade, împreunã cu Haig Acterian a
fost în campanie electoralã. Nu ºtiu dacã ºi Mircea a þinut
discursuri (p. 132). La moartea lui Moþa ºi Marin în Spania se
gãsesc urmãtoarele consideraþii: Mi-e greu sã vorbesc cu Mircea
despre asta. Simt cã el este în doliu (p. 108).
Preferinþa pentru verbul subliniat mai apare de cîteva ori: Simt
cã de la moartea lui Codreanu sã se considere în doliu. Dacã m-ar
primi pe mine ar avea poate sentimentul cã trãdeazã o cauzã (p. 191).
Sebastian face aceste comentarii pe marginea unui nevinovat
bilet prin care Nina îi mulþumea pentru primirea unei flori primite
de ziua ei. Sã fi avut autorul Accidentului însuºiri paranormale?
Contradicþiile miºunã peste tot. De pildã, la 25 septembrie 1936
reproºeazã: Mircea crede orbeºte în ce scrie Universul.

Decizia, fãcutã public, la 26
aprilie 1964, a fost aplicatã pînã
în prezent în mod consecvent
de regimul comunist în special
în problemele privind politica
externã a þãrii. Însã, dacã constituþia Republicii Socialiste România, adoptatã la 21 august 1965,
ºi, mai recent, noul Cod Penal
aprobat la 21 iunie 1968 au
încercat sã þinã seama într-o
anumitã mãsurã de evoluþia de
dupã 26 aprilie 1964, cel puþin
pe plan teoretic, propagandistic,
totuºi decretele ºi statutele
privind problemele religioase reflectã încã
situaþia din epoca instalãrii la putere, cu forþa,
în 1948, a regimului comunist în România.
Unul dintre obiectivele acestui studiu este
examinarea mãsurii în care au evoluat
relaþiile dintre Stat ºi Bisericã sau partid ºi
religie, sub influenþa unei politici declarat
naþionaliste a regimului comunist român, dupã
ce ºi-a proclamat neutralitatea ºi autonomia
în conflictul chino-sovietic care, de atunci, a
divizat miºcarea comunistã internaþionalã. Sa putut spune astãzi cã, dupã Iugoslavia, ce
a evoluat altfel încã din 1948, momentul
acestui prim conflict cu Uniunea Sovieticã,
România a devenit cel puþin propagandistic
a doua þarã ce încearcã o anumitã destalinizare, faþã de Moscova. (Este adevãrat cã
Albania s-a detaºat ºi ea de Moscova, însã
a devenit un satelit al Chinei roºii.) Dar, deºi
din punctul de vedere al politicii externe,
România socialistã a fãcut unele progrese,
din punctul de vedere al politicii interne,
liberalizarea sau democratizarea regimului
comunist român n-a þinut pasul cu procesul
de de-satelizare indicat. Cu toate acestea, a
devenit evidentã o oarecare deschidere în
viaþa culturalã a þãrii, de cînd a avut loc
schimbarea preconizatã la 26 aprilie 1964.

(continuare în pag. 24)

Informatorul lui e Stelian Popescu ºi crede orbeºte în el. Veºtile cele mai absurde, cele
mai trivial tendenþioase gãsesc în el un ascultãtor credul. (p. 85)
Peste douã sãptãmîni, atunci cînd Stelian Popescu e sãrbãtorit, S.S.R.-ul trimite o
adresã de adeziune. N-a semnat-o Tudor Vianu ºi Mircea. În loc sã retracteze cele
spuse anterior, Sebastian presupune: El credea cã...
Procedeul de a ghici gîndurile funcþioneazã ºi cu cîteva luni înainte, cînd, la Mircea
acasã, tînãrul dramaturg citise cîtorva prieteni primul act din Jocul de-a vacanþa:
Cred cã au ascultat cu plãcere, fãrã obosealã. Îmi dau seama cã eroul meu îl
enerveazã pe Mircea ºi nu ºtiu de ce. Îl crede suficient, infatuat. Se înºealã, însã, ºi
am sã încerc sã-i explic lui Mircea de ce. (p. 64)
Inutil sã mai adaug cã nici un gest, nici un cuvînt al lui Eliade nu l-au îndreptãþit
sã fie suspicios.
Alte incriminãri sînt însoþite de cuvintele: poate, posibil, probabil, se spune, se pare.
Cît de verosimile mai pot fi propoziþiile respective. Nu numai adversarul poate fi învinuit,
ci ºi comilitonul sãu. E drept cã  uneori  îºi corecteazã erorile. Citesc cea mai
surprinzãtoare afirmaþie în acest sens: o însemnare cã Nae Ionescu a semnat solidarizarea
cu cei 318 camarazi de la Vaslui. Sebastian dã amãnunte precise, indubitabile: Textul
a apãrut în facsimil în toate ziarele de dimineaþã. Am avut un sentiment nedesluºit cã
lucrurile astea mã privesc pe mine personal, vãzînd în cliºeu scrisul lui Nae, pe care îl
cunosc atît de bine, scrisul lui clar, decis, parcã tipografic (p. 191) Aceastã constatare
e anulatã cu remarca: Mi s-a pãrut. Cum adicã? Dupã ce a vãzut facsimilul în toate
ziarele? N-a fost decît o halucinaþie? Dar dacã ºi unele notaþii privitoare la Mircea
Eliade i s-au pãrut? Ce credibilitate mai pot avea asemenea însemnãri?
Unele acuze întrec orice mãsurã. Imediat dupã reprimarea rebeliunii regionale (25
ianuarie 1941) atacã pe Eliade (folosind ghilimele ce încadreazã o afirmaþie rostitã de
acesta cu trei ani în urmã: Cioran îi spunea lui Bellu [Silber] cã «legiunea se ºterge
la cur cu þara asta». Cam acelaºi lucru îmi spunea Mircea în momentul represiunii
lui Cãlinescu: «România nu meritã o miºcare legionarã». Pe vremea aceea nu-l
satisfãcea decît dispariþia totalã a þãrii  p. 294). Mi se pare o calomnie, ºi nu una
obiºnuitã ci de-a dreptul monstruoasã. În memorialistica lui Eliade ºi în corpusul lui
epistolar nu vom gãsi o singurã expresie care sã confirme o astfel de judecatã.
Sebastian avea dreptate atunci cînd condamna articolele legionare ale lui Mircea
Eliade din 1937-1938. Nu trebuia însã sã fie indignat pentru cã fostul sãu prieten avea
alte idei decît cele ale sale. În 27 noiembrie 1935, dramaturgul nu putea concepe un
asemenea sacrilegiu: Poziþia sa de dreapta devine extrem de categoricã. Mi-a spus cu
nu ºtiu ce agresivitate directã o purã enormitate: «Toþi marii
creatori sunt de dreapta». Pur ºi simplu.  p. 41. Vintilã Horia
ne oferea, peste jumãtate de veac, o explicaþie: Nimeni n-ar fi
devenit legionar ºi nici mãcar de dreapta, ºi nici mãcar din
punct de vedere intelectual, dacã, de la rãsãrit, ºi chiar din
interiorul þãrii, nu ne-am fi simþit ameninþaþi de marxism, sub
forma lui cea mai virulentã, cea sovieticã. Nici chiar fascismul
nu s-ar fi nãscut în Italia, sau franchismul în Spania, dacã
oamenii de acolo n-ar fi avut conºtiinþa clarã a pericolului.
Vinovaþi la noi de extremism antiromânesc ºi antiuman n-au fost
militanþii dreptei, ci colaboratorii de la Cuvântul liber ºi membrii
partidului comunist. Acolo era de cãutat, ºi este încã, rãdãcina
rãului, nu în reacþiunea pe care rãul, în mod normal, psihosomatic, a produs-o. Faptul cã scriitorii cei mai strãluciþi ai
acestor timpuri au militat cum trebuie, este o dovadã clarã cã
ei nu puteau, prin însãºi stringenþa dramaticã a lucrurilor, sã se
comporte în alt fel. Ar fi fost, în acest caz, niºte trãdãtori, sau
niºte inconºtienþi. Sper ca odatã ºi odatã, în momentul cînd
scenariul istoric românesc va fi limpezit de resturile vampirului
marxist, cineva sã aibã curajul de a spune lucrurilor pe nume.
Eliade a fost pe aceastã linie româneascã, un model demn de a
fi iubit ºi admirat, atît ca romancier cît ºi premergãtor luminat.
(Convorbiri cu ºi despre Mircea Eliade, p. 170).

Mircea HANDOCA

20 Jurnalul literar
Între 1949 ºi 1951, cenzura
a fost condusã de un
director - Vasile Dumitrescu5 ºi doi directori-adjuncþi - Teodor Constantin ºi Hilel Barbu. În urma Hotãrîrii
Consiliului de Miniºtri nr. 77 din 1 februarie 1973, cel mai longeviv director al cenzurii,
Iosif Ardeleanu e înlocuit (pe motiv de pensionare, avînd vîrsta de 64 de ani) cu Ion
Cumpãnaºu (fila 1, dosar 6/1973). În 1977, ultimul an de existenþã a cenzurii, transformatã,
între timp (în 1975) din D.G.P.T. în C.P.T.6, instituþia e condusã de preºedintele Ion
Gãleþeanu (sau Gãlãþeanu). Toþi conducãtorii cenzurii au fost comuniºti de încredere care
au fost implicaþi ºi în alte activitãþi social-politice importante.7

Procesul comunismului

(urmare din pag. 5)

3. Adresa: DGPT îºi avea sediul în strada Roma nr.32-34, iar din 24 martie 1955
instituþia se mutã în Clãdirea Direcþiei Generale a Radiodifuziunii, nr. 31-35, cu intrarea
prin strada Timiºana, ultima adresã a instituþiei fiind Casa Scînteii.
4. Sarcina generalã, pe scurt: Sarcina generalã a delegaþilor D.G.P.T., precum ºi a
instructorilor ºi lectorilor constã în apãrarea securitãþii statului pe plan ideologic, pãstrarea
cu stricteþe a secretului de partid ºi de stat, apãrarea puritãþii liniei Partidului. (Din Dare
de seamã asupra activitãþii Direcþiei U20 în perioada 1 iunie 1954-15 februarie 1955,
45, 4/1955].
5. Direcþia personalului. Miºcarea cadrelor. În perioada înfiinþãrii (anii 1945-1950),
prima operaþie importantã a cenzurii a fost aceea de epurare a cãrþilor8, în anii 60
accentul punîndu-se pe controlul tipãriturilor. Vechii cenzori erau înlocuiþi treptat cu alþii
noi care trebuiau recrutaþi ºi formaþi. Pentru a apãra puritatea partidului ºi a poporului,
tovarãºii cenzori trebuiau ei înºiºi sã fie ireproºabil de puri. De fapt, pentru cenzurã
(re)educarea propriului personal (care apoi putea fi/era infiltrat în diverse zone) ajunsese,
la un moment dat, scopul principal al activitãþii.
Secþia Miºcarea cadrelor, compusã din 3 persoane, fãcea parte din Serviciul Cadre
(Direcþia Personalului) ºi avea obligaþia sã urmãreascã întreaga miºcare de personal a
instituþiei, sã vegheze la încadrarea justã a salariaþilor; sã organizeze o evidenþã clarã a
prezenþei ºi absenþei salariaþilor instituþiei prin condicile de prezenþã; sã alcãtuiascã
dosare caziere fiecãrui salariat în parte, care vor conþine actele de stare civilã ale
salariatului, soþului, copiilor, precum ºi carnetul de muncã. (Din Regulament de funcþionare
a Secþiei Miºcarea Cadrelor, 14 mai 1953). Activitatea acestei secþii indicã destul de
elocvent atmosfera din cadrul Direcþiei Generale pentru Presã ºi Tipãrituri. Reproducem
referatul din 7 iunie 1953 (am semnalat, între paranteze patrate, tãieturile ºi unele modificãri
fãcute, probabil, de un cenzor lector):
Referat
În legãturã cu disciplina în muncã care trebuie sã existe în orice domeniu de
activitate, se observã în instituþia noastrã unele abateri, pe cari le sesizãm spre a fi
combãtute ºi lichidate.
Ceea ce trebuie însã menþionat este cã unii ºefi de serviciu se plaseazã în fruntea
celor indisciplinaþi ca de exemplu: Tov. Chircoiaº Victor ºi Conh Rozia cari sosesc la
serviciu cu întîrziere apreciabilã.
Aceasta explicã de ce ei nu au autoritatea moralã sã combatã indisciplina oamenilor
din serviciul pe care-l conduc.
De exemplu tov. Puºcãºelu Gh., din serviciul Dif. Presei, a venit la servicu în ziua
de 5.VI.1954, cu o întîrziere de 45 minute. Tov. Chircoiaº Victor, pe lîngã faptul cã
nu ne-a sesizat de aceastã indisciplinã dar nici n-a combãtut-o. Aceeaº atitudine o
au foarte mulþi ºefi de serviciu, cari rãmîn indiferenþi faþã de asemenea încãlcãri a
disciplinei (ex. tov. Moraru Florentina).
În aceastã privinþã putem arãta aspecte ºi mai serioase ca de ex. tov. Moraru
Florentina a îngãduit tov. Mitroi Gh. Sã plece din producþie în ziua de 3.VI.1954, spre
a se duce la un mach de footbal. Noi credem cã asemenea lucruri se petrec foarte des
ºi la mai multe servicii, dar reuºesc sã ne scape controlului nostru, întrucît personalul
dela poartã nu-ºi face datoria ce îi incumbã.
Angajaþii noºtrii vin la servicu la ora reglementarã ºi apoi cu îngãduinþa ºefului
de serviciu sau fãrã, pleacã sã-ºi facã unele cumpãrãturi la coadã...
Aºa de ex.tov. Mohr Sidi a plecat, dupã ce a semnat condica la orele 14, sã-ºi facã
cumpãrãturi ºi s-a întors la orele 15 (în ziua de 5.VI.1954).
O altã metodã pe care o practicã unii salariaþi este ºi aceia cã îºi schimbã tura,
dupã cum le convine. Dacã un angajat cari trebuie sã vinã la tura de dimineaþã ºi
într-o întîmplare a adormit sau are anumite interese personale, vine sã lucreze în tura
de dupã prînz.
De ex. tov. Polos Mariana dela Serv. Difuzarea Presei, a trebuit sã vinã sã
lucreze în tura de dimineaþã ºi deºi ºtia cã în perioada aceasta de examene, au
fost puþini oameni, ea a lãsat serviciul descoperit, care a fost nevoit sã lucreze
numai în doi oameni.
Acest lucru a mai fost descoperit ºi la Servicliu Tipãrirea Presei Capitalei ºi credem
cã se întîmplã ºi la alte servicii.
Toate aspectele acestea sînt în general trecute cu vederea de cãtre ºefii de servicii,
care nu înþeleg sã ia poziþie ºi sã ne sesizeze nici pe noi. Se pare cã în general ºefii
noºtrii de servicii se pun în poziþia neprincipialã de a trãi în bune relaþii cu colectivul
fãrã a lua atitudine combativã faþã de lipsuri ºi devieri dela linia justã.
Munca în fiecare serviciu înceteazã cu cca. 20-30 minute mai de vreme de ora
reglementarã. Pe sãli ºi la lavoare este în continuu un dute vino, iar la orele 15 fãrã
cîteva minute majoritatea angajaþilor sînt pe stradã. Nu mai vorbesc de acei cari
lucreazã în turele de dupã masã cari nefiind controlaþi de nimeni: nu pleacã niciodatã
la orele reglementare. Considerãm cã în rîndurile unor angajaþi ai instituþiei noastre
s-a înrãdãcinat o tendinþã [Considerãm cã în instituþia noastrã s-a înrãdãcinat o atmosferã
nesãnãtoasã] de comoditate ºi indiferenþã faþã de bunul mers, de sustragere dela
îndatoririle elementare pe care trebuie sã le aibã omul muncii etalînd pretenþii ºi
revendicãri nejustificate ºi exagerate a unor drepturi inexistente. Unii angajaþi [angajaþii
noºtri] ignoreazã faptul cã ei sînt încadraþi pentru efectuarea unei munci nenormate ºi
cã în loc sã lupte pentru îndeplinirea cu stricteþe a muncii cel puþin în cele 8 ore de
program ºi sã se strãduiascã pentru mãrirea randamentului [producþiei] ºi ridicarea
productivitãþii muncii, ei se sustrag îndatoririlor producînd pagube în bugetul statului.
Discuþii pe sãli ºi în birouri ºi plimbãri nejustificate în timpul orelor de program sînt
foarte frecvente pe la toate etajele. Angajaþii sînt învoiþi prea des pentru interese
personale, lipsind ore întregi din producþie ºi nu se vede nici-o grije în a se aprecia
dacã aceste probleme nu pot fi rezolvate ºi în orele în afarã de program.
Am ajuns în situaþia cã unii angajaþi sã considere cã au numai drepturi dar datorii
nu. aºa de ex.tov. Calude Georgeta  Serv. Tipãrirea Cãrþii, avea pretenþia de a lucra
numai 3 ore iar restul de 5 ore sã-i acorde pentru alãptarea copilului.
Tov. Florea Gheorghe, Serv. Difuzarea Presei ºi-a arãtat nemulþumirea din cauzã
cã instituþia n-a fãcut nici un sacrificiu / atunci cînd s-a pus problema stagiului
sãu militar/?
Tov. Ilie Mariana, din Serv. Presa Externã, a cerut o învoire pentru a-ºi schimba
un pardesiu pe care ºi l-a cumpãrat.
Asemenea cazuri se mai pot arãta.
În ceea ce priveºte spiritul de vigilenþã de care trebuie sã fie pãtrunºi angajaþii
Direcþiei, lasã de dorit în unele cazuri. Aºa de ex. tov. Joltea Angelina, Serv. Difuzarea
Cãrþii, Manea Elena, Serv. Presa Externã, Mãnescu Maria, Serv. Documentare etc.,
declarã la policlinici unde se consultã, instituþia, serviciul ºi munca pe care o presteazã.
Prin aceasta se deconspirã activitatea ce se duce în cadrul instituþiei noastre. Se
poate presupune cã ºi în alte ocazii se întîmplã acelaº lucru.
În aceiaºi problemã putem arãta cã la poarta nr.2 vigilenþa este destul de scãzutã,
existînd posibilitatea strecurãrii unor elemente rãuvoitoare [duºmãnoase].

Particularii cari vin obþin accesul în cadrul instituþiei nefiind conduºi de cineva
ºi se pot plimba nestingheriþi în toatã direcþia.
Þinînd seama de cele de mai sus trebue sã existe o preocupare pentru remedierea
acestor dificienþe.
În general considerãm cã dificienþele pot fi uºor remediate numai cu concursul
ºefilor de servicii, cari trebuiesc sã se hotãrascã la introducerea unei discipline ferme
în colectivele lor. Pentru a sprijini munca noastrã în mod efectiv, ei vor trebui sã
urmãreascã ºi sã ne sesizeze orice abatere constatatã sã prelucreze ºi sã ducã muncã
de lãmurire ºi educare a oamenilor muncii, în spiritul devotamentului ºi abnegaþiei,
pe care trebuie sã-l nutreascã pentru regimul nostru.
ªefii de Servicii vor trebui sã instruiascã ºefii de turã ºi secþii în vederea unui
control permanent al desfãºurãrii muncii angajaþilor ºi a prezenþei lor la serviciu.
În cadrul colectivelor va trebui sã domine o atmosferã caldã tovãrãºeascã, de bunã
înþelegere, însã cu un fond sãnãtos ºi cu caracter principial. În acest scop va fi cerut
sprijinul membrilor de partid din fiecare serviciu precum ºi a U.T.M.-iºtilor.
Dacã în centrul preocupãrilor noastre va exista o grijã permanentã faþã de om ºi
dacã aceastã grije se va traduce în fapt, noi vom reuºi a da un nou impuls activitãþii
ºi muncii din instituþia noastrã ºi vom contribui la bunul ei mers.
DIRECTOR ADJUNCT CADRE,
[filele 16-18,10/1953]
6. Exemple din activitatea cenzorilor din provincie. În general, cele trei categorii de
documente mai importante pe baza cãrora se poate restabili activitatea cenzurii sînt
rapoartele (individuale, ale sectoarelor, ale serviciilor, ale DGPT adresate Consiliului de
Miniºtri, ale delegaþilor din provincie), procesele-verbale (ale ºedinþelor tuturor serviciilor,
ale consfãtuirilor generale cu cenzorii din þarã, unele foarte lungi, depãºind 50 de pagini)
ºi notele (emise de cenzori, de directorii serviciilor, simple sau informative). Am selectat
cîteva note scurte (din dosarul 14/1952) din activitatea cenzorilor-delegaþi ai DGPT în
toate oraºele româneºti, unde apãrea vreun ziar, existau tipografii, biblioteci ºi librãrii.
Liliana COROBCA
Notã informativã
În cursul lunii Decembrie 1951 a apãrut în localitatea Focºani un afiº cu titlul Ne
ameninþã tifosul exantematic redactat de cãtre secþia sanitarã a Sfatului Popular.
Afiºul a fost vãzut ºi dat bun de imprimat de cãtre tov. Rãdescu Eugen, delegatul
Direcþiei Generale a Presei ºi Tipãriturilor, în Focºani.
Tov. Rãdescu este ºeful Direcþiei Învãþãmînt la Sfatul Popular Putna.
Este membru de partid din 1945.
Este fiu de profesor.
Este absolvent al Facultãþii de Drept ºi Muzicã.
În munca de delegat pe care o executã din 1949 se prezintã slab. A fost avertizat
în mai multe rînduri de slabã activitate.
Bucureºti, 8.I.1952
*
Notã informativã
În legãturã cu imprimatele Diplomã de beþiv ºi Rãvaºe de plãcintã de anul
nou, delegatul nostru m-a informat cã a anunþat organele locale de securitate,
care cerceteazã.
Respectivele imprimate n-au fost tipãrite în anul trecut.
Director Adjunct,
12.I.1952
*
Notã
Printr-o convorbire telefonicã, tov. Maldeº Ion  delegatul Direcþiei Generale din
oraºul Galaþi ne-a comunicat cã în ziarul Viaþa nouã din ziua de 2 Septemvrie 1952
a scãpat o greºalã gravã, în urma cãruia întreg tirajul a fost rebutat.
În acest ziar în loc sã aparã fraza Politica externã a P.C.R.  spune Proiectul de
Constituþie  este o politicã de pace a apãrut fraza Politica externã a P.C.R. 
spune Proiectul de Constituþie  este o politicicã de pace.
Greºala fiind gravã ºi de naturã tendenþioasã, propun ca un tov. instructor sã se
deplaseze imediat la Galaþi pentru a ancheta cazul. Pãrerea mea este cã acest caz nu
mai poate fi vorba de o greºalã de neatenþie.
3.IX.1952.
[ss indescifrabil]
[sus, în dreapta: Va merge sã ancheteze cazul tov. Micu Bucur. 3.IX.952 ss
indescifrabil]
Note:

1. Istoria României în date, coord. Dinu C. Giurescu, Editura Enciclopedicã, Bucureºti,
2007.
2. Toate documentele prezentate aparþin fondului Comitetul pentru Presã ºi
Tipãrituri, Arhivele Naþionale Istorice Centrale.
3. George Ivaºcu.
4. Atribuþiile acestor servicii ºi direcþii
sînt reproduse de Bogdan Ficeac, în Cenzura
comunistã ºi formarea omului nou, prefaþã
de Daniel Barbu, postfaþã de Petru Ignat,
Ed. Nemira, Bucureºti, 1999.
5. În mod eronat se considerã cã Primul
director al D.G.P.T. a fost Iosif Ardeleanu.
(Cristina Diac, Instituþia cenzurii în România
obsedantului deceniu, 1949-1958, în
Arhivele Totalitarismului, nr. 1-2, 2006, p.
105).
6. Comitetul pentru Presã ºi Tipãrituri
nu se deosebeºte prea mult de Direcþia
Generalã a Presei ºi Tipãriturilor dupã
restructurãrile ultimilor ani.
7. Vasile Dumitrescu (n. 1915) a fost
ambasador în Elveþia (1963  1968), Ion
Cumpãnaºu (n. 1928) a fost redactor ºef la
Scînteia (1983-1984), preºedinte al Departamentului Cultelor (1984-1989), Ion Gãlãþeanu - Secretar de Stat la Consiliul Culturii
ºi Educaþiei Socialiste (1978 - 1979), instituþie
unde au migrat cei mai mulþi cenzori.
8. Cea mai importantã ºi mai completã
listã a publicaþiilor interzise a fost tipãritã
sub coordonarea lui Paul Caravia, în
volumul Gîndirea interzisã. Scrieri cenzurate.
România 1945-1989, Ed. Enciclopedicã,
Bucureºti, 2000.

* O variantã a acestui articol a apãrut în
revista electronicã www.asymetria.org
L. C.

La apariþie, cartea a fost însoþitã de urmãtorul
autograf al autorului: „Orice «completare»
este mai mult decît bine venitã.”
Adrian Marino. Cluj, 12 iulie 2000
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MOARTEA, PRIETENA MEA
- dramã în XV tablouri -

(urmare din pag. 13)

se dã, nu se poate vinde. Trebuie sã aibã
cineva un suflet prea ticãlos ca sã facã altfel.
EA: ...sau sã împingã pe alþii.
ROMANCIERUL: Exact.
EA: Bagã de seamã cã-i spun mãtuºei.
ROMANCIERUL: Mai întîi cã i-am spuso eu adineaori ºi pe urmã faþã de mine ai
putea sã nu-i mai spui mãtuºã. Rubedenia
asta improvizatã îi ºade bine ei, dar þie nuþi sade bine.
EA: Ce bîigui dumneata?
ROMANCIERUL: Nu þi-i rudã, cum nu
þi-s eu tatã.
EA: Ascultã, ceea ce îmi spui acum e
mai primejdios decît îþi închipui.
ROMANCIERUL: Adevãrul ºi atîta tot.
ªi nu-s eu de vinã cã ajungem aici. Ea a
vrut. Nu trebuia sã revolte un suflet ca al
meu cu lucruri pe care nu le pot admite.
EA: Hotãrît lucru, pe ziua de azi þi-ai pus
în gînd sã mã uimeºti.
ROMANCIERUL: Asta tot trebuia sã se
întîmple odatã. A vrut ea sã fie azi, cã azi
mi-a spus de planurile ei... Iatã rezultatul...
EA: Iartã-mã dacã fac vreo greºealã, dar
spune-mi, vorbeºti serios? Poþi dumneata
sã fii de partea mea? Sã mã bizui pe ajutorul
dumitale? Iartã-mã dacã te-am jignit, dar
sînt o fire prea bãnuitoare ca sã pot crede
aºa de mult de-odatã.
ROMANCIERUL: Bãnuieºte tot ce vrei...
ºi ai sã vezi cum se desfãºoarã lucrurile.
EA: Dar atunci ar însemna...
ROMANCIERUL: Ar însemna ce?
EA: Ar însemna cã nu þii la ea...
ROMANCIERUL: N-am þinut niciodatã
la ea... Mã dezgustã.
EA: E înspãimîntãtor. ªi atunci, cum de
ai putut sã te însori cu ea?
ROMANCIERUL: Nu sînt însurat cu ea.
Ar fi fost monstruos. E cu cincisprezece
ani mai mare decît mine.
EA: Dar atunci, stai sã-mi adun minþile.
Atunci ce rost are legãtura asta?
ROMANCIERUL (dã din umeri larg):
Iaca marea întrebare.
EA: Da... E adevãrat... Sînt în viaþã
lucruri aºa de întunecoase.
ROMANCIERUL: Nu, nu e vorba de nici
un lucru întunecos. E poate prea limpede.
Dar nu pot, nu pot sã spun. Þie nu.
EA: Nu înþeleg. Mi-ai spus atîtea pînã
acum...
ROMANCIERUL: Da, numai cã þi-am
spus lucruri care nu puteau sã mã osîndeascã, nu puteau sã mã arate într-o luminã,
care o fi naturalã, dar nu... nu...
EA: Dacã nu se poate, nu mai cer... Dar
atîtea lucruri pe care le credeam definitiv
fixate, capãtã o luminã aºa de nouã, încît
îmi pare rãu cã rãmîne ceva în umbrã.
ROMANCIERUL: ªi poate cel mai însemnat. (o clipã de ezitare) Ei bine, tot am sãþi spun. Dacã nu totul, mãcar o parte. Vãd
atîta prietenie în tine, cred cã am sã gãsesc
ºi o inimã înþelegãtoare. E o dragoste... Da!
O dragoste absurdã, aproape monstruoasã.
Trebuie s-o ocrotesc ºi s-o ascund ºi nu
puteam sã fac altfel... Am vrut sã mã scutur,
sã scap de obsesia ei, a fost inutil. M-a
îngenunchiat. ªi de ani de zile mã þine rob.
ªi cu fiecare an creºte prãpastia ºi creºte
desnãdejdea din mine.
EA: N-aº fi crezut niciodatã.
ROMANCIERUL: Nu-i aºa? Un om
bãtrîn ca mine, prins de asemenea patimã
stupidã de liceean. Ah! De cîte ori n-am
pus mîna pe revolver sã termin... Da, da, sã
termin... Am fost laº, n-am putut.
EA: Dar e absurd ce spui! Eºti un om în
floarea vîrstei!
ROMANCIERUL: ªi mã simt mai sãnãtos
ºi mai tînãr decît oricînd...
EA: Atunci?
ROMANCIERUL: Ei! Fetiþo dragã! Un
inconºtient ºi un om fãrã sensibilitatea mea
ar trece uºor peste orice. Dar mã vezi tu pe
mine spunînd unei fetiþe vorbe de dragoste?
EA: Doamne, doar n-o fi vorba de-o
copilã de doisprezece ani...
ROMANCIERUL: Nu, ea mai are zece
ani pînã sã ajungã în culmea vieþii, ºi eu în
aceºti ani cobor cu fiecare zi... Crezi tu cã
o fatã cu douãzeci de ani mai tînãrã decît
mine ar putea sã asculte vorbele mele de
dragoste?
EA: Dar nu înþeleg de ce nu... Ce fatã nu
doreºte sã fie iubitã ºi ce fatã n-ar fi
simþitoare la atîta dragoste...
ROMANCIERUL (îi ia mîna): Ascultã,
nu da inimii acesteia speranþe amãgitoare.
EA: Dar spun ce gîndesc. Spun ce simt...

ROMANCIERUL: Faþã de un om ca mine,
de vîrsta mea... Ai putea tu sã ai mãcar un
pic de prietenie?
EA: Dar ºtiu atîtea femei...
ROMANCIERUL: Stiu ºi eu atîtea altele...
ªi totuºi mã îndoiesc... Spune-mi...
EA: Dar fãrã îndoialã.
ROMANCIERUL (îi ia mîna ºi i-o
sãrutã): Iartã-mã dacã... nu mai pot vorbi...
mã îneacã emoþia... mulþumesc...
EA: Dar...
ROMANCIERUL: Ce? Întreabã... Acum
rãspund la orice...
EA: Nu vãd ce legãturã e între mãtuºã
ºi dragostea asta.
ROMANCIERUL: Dar tot n-ai înþeles?
EA: Ce sã înþeleg?
(ROMANCIERUL se scoalã ºi se duce
la fereastrã)
EA (stãruie): Ce sã înþeleg?
ROMANCIERUL: De ce te joci cu inima
mea?
EA: Eu?
ROMANCIERUL: De ce m-ai umilit
degeaba?
EA: Dar nu înþeleg... Ascultã! Dibuim
într-o conversaþie care m-a dus din uimire
în uimire ºi care schimbã faþa unei lumi
întregi. Mã simt prinsã într-o reþea de
gînduri ºi de sentimente care mã încurcã ºi
mã tulburã. Trebuie sã-mi spui limpede... E
dincolo de puterea mea sã fac luminã... De
ce nu vrei sã rãspunzi? Cum mã joc cu
inima dumitale?... Cum te umilesc?... Ce rost
au toate astea? ªi de ce tocmai acum cînd
mã vezi împrietenitã ºi sînt cu toatã inima
lîngã dumneata? Spune!
ROMANCIERUL: Ascultã, niciodatã de
ani de zile n-am stat atît de vorbã. Nici nu
ne-a lãsat ea. Adã-þi bine aminte cã
niciodatã n-am fost singuri în casã. ªi
servitoarea e plecatã...
EA: Ce vrei sã spui?
ROMANCIERUL: Ca sã ajung aici a
trebuit sã vie ziua de azi. Vreau sã te apãr.
Ca sã rãmîi singur cu tine a trebuit sã
fãgãduiesc... Nu, nu pot spune ce a trebuit
sã fãgãduiesc... Înþelegi?
EA: Dumnezeule! Dar de ce?
ROMANCIERUL: Tot n-ai înþeles? Nu,
nu pot spune limpede... E în mine o febre
care mã înnebuneºte. Dar oarba ce eºti, nu
înþelegi cã te iubesc?
EA: Pe mine?
ROMANCIERUL: Pe tine... numai pe
tine... De ani de zile port în mine otrava
asta care m-a adus aici ºi mã þine aici în
cloaca asta groaznicã în care stau... Cã
numai pentru tine am stat, numai pentru
tine am fãcut tot ce am fãcut...
EA: Dar nu mai continua... Te rog...
ROMANCIERUL: Acum s-a isprãvit. Nu
mai pot împiedica nimic... Trebuie sã mã
laºi sã vorbesc. Sa spun tot... Tot... Am sã
þip ºi n-ai sã poþi sã þipi mai tare decît
mine. Trebuie sã mã asculþi..
EA: Ei bine, te ascult. Doamne Dumnezeule, într-adevãr, ãsta-i un vis rãu. Cum aº
vrea sã fie un ceas rãu... Acum înþeleg tot!
Ce mã priveºti aºa? E limpede tot jocul...
ROMANCIERUL: Joc? Aveam nevoie de
joc cînd am braþele astea?
EA: Nu mai ºtiu nimic. Te ascult.
ROMANCIERUL (calm): Te iubesc. (EA
tace, el repetã mai tare.) Te iubesc! (EA
tace.)
EA (pauzã) Spune.
ROMANCIERUL (dã din umeri, nu mai
gãseºte nimic): Asta-i tot! (EA, dupã ce a
mãsurat distanþa pînã la uºã, se repede
sã fugã. Dintr-un salt, el îi iese înainte,
þipã.) Nu! Nu vreau sã te pîntãreascã... (o
prinde în braþe cînd ea se zbate) Te
iubesc... Te iubesc... (repetã aceeaºi vorbã
pînã o lipeºte de el ºi o sãrutã pe gurã.
EA izbuteºte sã serupã de dînsul, îºi ºterge
gura ºi-i dã o palmã ameþitoare. El se
clatinã, apoi ca în faþa altei femei, calm,
ameninþãtor, alt bãrbat ºi el) A, Foarte
bine! Eram un om bãtrîn ºi tu o fetiþã. Palma
asta ne-a nivelat! Pesemne cã asta ai vrut!
Cu atît mai bine! Voiai sã fugi la el? E tînãr
ºi-l iubeºti... ªi eu te iubesc! ªi am dreptul
celui dintîi! N-ai vrut sã fii a mea toatã. Îmi
iau ce pot lua.
EA: Lasã-mã sã ies de-aici...
ROMANCIERUL: Da! Pe urmã!
EA: Eºti beat!
ROMANCIERUL: Am fost ani de zile...
Ai izbutit sã mã trezeºti cu o palmã.
EA: Eºti nebun!
ROMANCIERUL: Poate! De-ai ºtii ce
frumoasã eºti...

EA: Nu te uita aºa... Mã înspãimînþi...
ROMANCIERUL: E prea tîrziu sã mã mai
rogi... Acum eºti a mea! (ªi dupã o goanã
nebunã ºi scurtã în care toatã mobila se
rãstoarnã, o prinde dintr-un salt cum ºiar prinde o fiarã prada.)
EA: Lasã-mã... Lasã-mã...
ROMANCIERUL: Te doresc de cînd team vãzut întîi... De cînd purtai ciorapi scurþi.
Atîta dorinþã am înãbuºit în mine ºi-am
aºteptat clipa asta... Palma asta... Cã nu
mai trãgeam nãdejde s-o ajung...
EA: Dã-mi drumul, cã þip... Laºule!
ROMANCIERUL: A! Nu, fetiþo!... Pînã
acum am fost, azi nu mai sînt. Ce frumoasã
eºti!... EA: Dã-mi drumul! Ajutor!
ROMANCIERUL: Nu mai striga zadarnic!
Nu te-aude nimeni! Nu-i nimeni!
EA: Ajutor!
ROMANCIERUL: Dar nu înþelegi, neroado, cã de-acum nu mã mai opreºte nimic?
Þipã cît vrei... De n-o fi azi... mîine poimîine
tot a mea ai sã fii. Tot a mea... (Vrea s-o
ducã spre canapea, dar nu izbuteºte ºi
atunci o trînteºte pe jos. Cînd glasul ei
slãbeºte într-un început de leºin, uºa se
deschide ºi dau nãvalã EL ºi canceroasa.)
Scena VI
ROMANCIERUL, EA, EL, CANCEROASA
opritã în uºã
EL (se repede la ROMANCIER): Bestie!
(Dar cu o simplã zmuciturã, ROMANCIERUL îl zvîrle la pãmînt. EL se scoalã, dar
romancierul îl aruncã ca pe un pachet în
pragul uºii. De acolo, cu o izbiturã de picior
datã cu nemila unei fiare, îl scoate dincolo
de uºã) Afarã! Afarã! Apãrãtorul! (EL ameþit,
se tîrîie cu greu ºi dispare. ROMANCIERUL
dã cu ochii de Canceroasã.)
CANCEROASA: Zvîrle-mã ºi pe mine
afarã... Haide! Zvîrle-mã ºi pe mine
ROMANCIERUL (dîndu-se înapoi): Ce
cautã Canceroasa aici? Daþi-o afarã!...Daþio afarã! Nu vreau sã o vãd.
CANCEROASA: Zvîrle-mã ºi pe mine
afarã... Zvîrle-mã! (apoi îngenunchiazã
lîngã fata buimãcitã ºi care a vãzut totul
ca printr-un vis rãu ºi o mîngîie) Ce-i,
fetiþa mamei? Ce-i?
EA (de-odatã izbucneºte în plîns la
pieptul Canceroasei): Apãrã-mã... Apãrãmã... (dar douã bãtãi de ceasornic jumãtate de orã - opresc brusc ºi plînsetul
ºi vorba. Cu o miºcare violentã dã bãtrîna
la o parte. A zãrit pe jos cartea de vizitã
a bancherului.) Lasã-mã! (Se scoalã ºi-i
spune Canceroasei aproape mecanic.)
Degeaba! Dacã nu-i azi... e mîine... poimîine... (Încet se apropie de cartea de vizitã,
vrea sã plece ºi nu poate. Canceroasa o
ridicã, citeºte si i-o întinde.) Dar dumitale
de ce-þi tremurã mîna?
CANCEROASA: Nu ºtiu!
EA: Dacã nu-i azi, mîine... tot nu scap!
(apoi îºi pune pãlãria, pune cartea de
vizitã în poºetã. CANCEROASA s-a întors
pînã la uºã. Ar vrea, s-o opreascã. Ea se
opreºte într-adevãr, dar pe uºa deschisã
intrã mãtuºa, dînd la o parte pe Canceroasã. O zãreºte pe EA, înþelege totul. Ar
vrea s-o sãrute parcã.)
Scenã finalã
Aceiaºi, MÃTUªA
MÃTUªA: Fetiþo scumpã!...
(EA a dat-o la o parte ºi a plecat.
MÃTUªA cearcã sã se mai întoarcã odatã,
dar renunþã. Mai ºopteºte o datã în gol:
fetiþo, ºi rãmîne cu ochii la CANCEROASA
care pleacã încet dupã fatã.)
Cortina

Ion Pârvulescu*
IO
roata morii se-nvîrteºte,
Domnu adoarme cãtînd peºte 
urcã roata ºi coboarã
neamurile se omoarã 
denia inimii adîncã
alde Petru însãºi cîntã,
cãci aºa le fu cuvîntu
sã se chieme cînd stã vîntu 
ºease lespezi preste vis
una sînt sub cer deschis,
ºi spãrgînd oglinda ceþii
s-aratã stãpîna vieþii
unde beau nãmol mistreþii 
ºi-i zise maica Fecioarã,
prefãcutã cãprioarã,
ce-i bea somnul singurea
ºi-l momea pe Domn sã bea
dintr-o gurã de Blachernã ajungi domn la Þarigrad
ºi-n Siculia împãrat,
inima de-þi daureºti
cu legendele nemþeºti,
ºi cu zãpezi de pe Agnita
care stoarse dau amrita,
ºi fruntea de-þi limpezeºti,
nu cu lacrimi ci cu sîngiuri
nu din Moarte nici sub mîine
ci cînd din puþul cu Pîine
cîinile o sã se-arate
ce vã e Tatã ºi Frate,
cãci tu vii dupã Alexandru 
ºi-n trei vieþi se þine hangu.
Lãcrimînd de luminare,
Domnu Petru curagiu are
sã-i grãiascã cu durere
Mamã! nu gãsesc muiere 
fiindcã singur eu nu pot
ca sã trec Letea îndãrãpt,
fiindcã vieþuind în mine
dînsa-i roza cu albine,
ºi cînd s-o ofili miezu
la ce mai e bun botezu?
sîmburele arde-n foc
ciasu sfînt e cu noroc 
cãci o stã cinci zeci ºi trei
în nãvod sînt peºtii cei
care-ntro taftã ocultã
potrivit-au ora sfîntã!
Chiar aºa va fi sã fie!
zise roºcata Mãrie,
într-o romîneascã mîndrã
ca ºi îngerii s-audã ºi pe-Arhanghel sã-1 întrebe
de nu-i coaptã astã vreme,
ca sã dea semnal din cer
Sîngelui Rãzbunãtor:
fetru peste fetru arde,
un treiºpe din ceruri cade 
slobozit e peste plai
cîinele lui Adonai 
Adonai! Adonai! Adonai!
Notã: Poet ºi poem antologaþi de
Vintilã Horia în Poesia Româneascã
Nouã, colecþia Meºterul Manole,
Salamanca 1956, pp. 135-137

Ilustraþia textului de Victor Ion Popa
(continuare în numãrul viitor)
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Uitînd cã am învãþat sã uitãm
stîrnit reacþia ateilor
britanici, are o porþie
consistentã de umor involuntar. Astfel pe
mai multe stadioane, tabela de afiºaj a
arãtat urmãtorul text : Trebuie sã stãm
de vorbã, semnat Dumnezeu. Nu este
foarte clar de ce organizaþia neo-protestantã care a iniþiat campania ºi-a dorit ca
afiºele ei sã aparã pe stadioane. Nu ºtiu
cine simte nevoia unui dialog cu Dumnezeu
în timpul unui meci de fotbal. Suporterii
echipei care a pierdut, sau cei care sãrbãtoresc echipa învingãtoare? Trãim aici o
formã bizarã de teoretizare a fenomenului
percepþiei prin informaþia comercialã.
Dintr-o asemenea logicã Dumnezeu este
vãzut ca product ºi trebuie sã fie
prezentat ca atare publicului. Logica
reclamei este aceea de a atrage atenþia
prin contrast, deci prezentarea lui Dumnezeu pe stadion poate avea, chiar prin acest
antagonism, o rezonanþã pozitivã. Paradoxul este cã afirmaþia voit creºtinã este,
în sine, atee. Se porneºte de la premiza cã
de facto nimeni, sau aproape nimeni dintre
cei prezenþi pe stadion nu este credincios.
În acelaºi timp, rãspunsul ateist de pe
autobuze comportã datoritã acelui faimos
probabil o ambivalenþã care nu exclude
existenþa lui Dumnezeu. Dezbaterea în
sine este mai periculoasã decît mesajul de
pe autobuzele britanice ºi exerciþiul
infantil al autorilor diferitelor campanii.
Punctul de plecare al controversei presupune ºi implicã o absenþã deplinã a fenomenului sacru. Dialogul cu divinitatea este
deplasat ºi apoi aºezat într-o sferã superficialã, a unui joc de societate fãrã mizã.
Este de presupus cã vor circula cîndva
ºi prin Bucureºti autobuze pe care scrie
cã Dumnezeu nu existã. Evident, dacã ne
gîndim la verile dîmboviþene s-ar putea ca
un cãlãtor oarecare, dupã ce a aºteptat
vreo douãzeci de minute un autobuz pe un
soare necruþãtor, sã se gîndeascã mai
degrabã cã a fost pãrãsit de Dumnezeu.
Însã, lãsînd gluma la o parte, se meritã a
ne întreba dacã orice iniþiativã occidentalã
trebuie preluatã ca necesitatea absolutã
de adaptare la un mod de viaþã cãruia îi
sînt supraevaluate avantajele ºi diminuate
neajunsurile. Dezbaterea devine esenþialã
atunci cînd se cere, în numele unei alinieri
europene, renunþarea la tot ceea ce ne-a
fost pînã acum important, la tot ceea ce
ne-a ajutat sã supravieþuim spiritual de-a
lungul deceniilor de disperare. Fãrã echivoc, ne propunem, în discurs intelectual
elocvent, sã renunþãm la credinþã, la
istorie, la ceea ce s-a sedimentat în inimi.
Cu siguranþã, unele valori au fost exploatate diabolic în diferite ocazii. Este vina
lor cã au fost folosite de dictatori?
Deformarea lor, la fel de gravã ca ºi
tentativa de a le arunca la gunoi, se înscrie
într-un circuit similar de superficialitate.
În arheologie se ºtie cã adesea aurul este
aºezat sub un strat de lut. Fãrã ca el sã se
deformeze sau sã-ºi piardã strãlucirea.
Ajunge o loviturã de ciocan pentru ca
podoaba sã reaparã în minunata ei înfãþiºare care nu se ºterge niciodatã. Mai rãu
este cînd bijuteria este aruncatã din tezaur
sau aurul topit dintr-o inconºtienþã iremediabilã. Cînd s-a zvonit cã avem ºanse de
a fi integraþi în NATO ºi în Uniunea
Europeanã s-a dezlãnþuit o veritabilã
furtunã, un imens uragan al renunþãrii.
Pasagerii unui dirijabil care pierde fatal
din înãlþime aruncã în panicã tot ceea ce
poate fi împins peste bord. Cu aceeaºi
asiduitate ne-am propus a zvîrli credinþã,
istorie, culturã, specific, tradiþie, peste un
hotar imaginar de unde fugeam. Ne arãtãm
noilor prieteni, pe care-i visam de mult,
goi, fãrã nimic, gata de a fi ca oricare
dintre ei, acceptînd prima propunere
venitã, în graba de a arãta o forþã de
adaptare capabilã sã preia orice model,
fericiþi cã primim, poate, vreunul. Ironia
situaþiei este cã dezbaterea a fost una
eminamente internã, noi între noi. Noi am
hotãrît cine ºi ce este bun pentru Europa,
noi am fãcut curãþenia aruncînd comorile
la gunoi, noi ne-am impus cenzura ºi am
declarat interzis tot ceea ce odatã consideram a fi mîndria noastrã colectivã.
Nimeni din NATO nu a fãcut din spiritualitatea româneascã ortodoxã o dilemã
strategicã, iar Uniunea Europeanã nu near trimite vreodatã o scrisoare albastrã
pentru Eminescu, de care ne-am temut cã
ne va da înapoi mai mult decît justiþia sau
agricultura. Ne-am dorit mult sã ajungem
(urmare din pag. 1)

aici, ºi este bine cã am reuºit, în fine, sã
fim membrii unor organizaþii internaþionale de prestigiu. Dar de ce auto-mutilarea
cînd nimeni nu înþelegea de ce o facem?
Acum cîþiva ani un episcop român, care
îºi fãcuse un doctorat remarcabil în
Grecia, îmi vorbea despre implicarea
intelectualilor greci în Bisericã ºi sprijinul acestora în apãrarea spiritualitãþii
proprii. Observasem ºi eu în timpul ºederii
mele la Atena acest lucru. Pe atunci
Grecia tocmai întrase în Uniunea Europeanã dupã o dictaturã militarã care
durase aproximativ ºapte ani. Sentimentele
erau împãrþite, se spera o îmbunãtãþire
economicã, care se tot promitea, dar care
nu a venit niciodatã. Toþi cei pe care-i
întîlneam se simþeau mai siguri dar, o
rosteau rãspicat, trãiau ºi mãrturiseau
spiritualitatea ortodoxã greacã ca fapt fãrã
vreo legãturã cu orice alianþã politicã,
semnatã undeva în Europa. De asemenea,
poeþii ºi pictorii erau pãstraþi ºi iubiþi,
nimeni nu se ruºina cu ei dacã nu erau
conformi cu vreo modã apuseanã trecutã
care încet-încet ajungea ºi la Atena. ªi-mi
spuneau într-o francezã de vis, fãrã accent,
elegantã, cã singurul lucru important este
cã sînt greci ºi vor rãmîne aºa. Se miºcau
într-un spaþiu de echilibru spiritual pe
care-l invidiam. Orice succes personal era
datorat grupului. Aici în acest perimetru
puteau risca orice, orice experienþã
intelectualã era posibilã. Ei se simþeau
spiritual, ontologic, la adãpost.
O ancorare în coordonatele specifice
este un act de auto-apãrare spiritualã.
Paradoxal, practicînd-o, am face aºa cum
fac ºi au fãcut-o, alþi europeni. Indirect,
dezbaterea unei alinieri negative, prin
renunþãri, este eminamente izolaþionistã,
deci ineficientã. Ea reflectã doar enunþarea
unor afecte personale valabile exclusiv la
nivel particular. Este normal, de exemplu,
ca o poezie sã displacã unui alt poet. O
formã esteticã naºte, în mod normal,
controverse. Poþi nega o operã, un poet,
mai mult chiar, o concepþie de viaþã sau o
spiritualitate de milenii. Acesta este un
avantaj al timpurilor moderne. Dacã tot
trãim singuri ºi izolaþi, dacã murim
anonim într-un apartament ºi ceilalþi îºi
dau seama de aceasta dupã cîteva sãptãmîni, mãcar sã nu mai existe constrîngeri
ale grupului asupra individului. Dar, tot
ca avantaj al modernitãþii, nici individul nu
are cum sã transforme antipatia personalã
în normã de supravieþuire a naþiunii.
Un docent de la o universitate germanã
îmi mãrturisea, întors dintr-o cãlãtorie
lungã prin România, cã a trãit o veritabilã
transfigurare, o redeºteptare, o înnoire
pe care ºi-o dorise, dar pe care o percepuse, timp lung, ca o utopie. De aceea,
sensibilitatea lui pentru universul românesc este diametral diferitã de a noastrã.
Noi nu ne-am cîºtigat-o prin trãire, am
moºtenit-o.  nu-l mai vreþi pe Eminescu. Pãcat ! mi-a spus cu un surîs trist
pe buze. Mi-a venit o idee nebunã, sã-l
întreb dacã Germania anilor 60, cînd se
dezbãtea aprins, mai aprins decît în
România de acum, problema integrãrii în
structurile europene, ar fi renunþat la
Hölderlin, ca dar benevol adus aderãrii.
M-a privit mirat: Nu, n-a existat nici o
dezbatere în acest sens. Noi l-am dãruit
pe Hölderlin Europei. Dupã o logicã a
compromisului, Germania ar fi trebuit sã
renunþe la foarte multe. Ea dorea sã se
reintegreze dupã ce, datoritã ei, lumea
toatã fusese aruncatã într-un dezastru fãrã
precedent. Dar Germania a intrat în alianþã
fãcînd cadou un poet despre care se ºtie cã
a fost nebun, unii susþin pînã azi cã a fost
doar un simulant care a vrut sã scape de
consecinþele unei poziþii politice devenitã
periculoasã. Nimeni nu l-a dus la azil,
pentru cã s-a gãsit cineva care i-a dat
adãpost într-o clãdire ciudatã, cu un turn,
la Tübingen. Iar noi? Dacã ne-am dus poeþii
la balamuc, e logic cã trebuie sã-i ºi
renegãm. Dacã se supãrã cineva în Scoþia
pe Eminescu ºi nu ne mai vor în Europa?
Dar, cum am scãpat de anii aderãrii ºi
scoþienii nu ne-au declarat incompatibili
din punct de vedere liric, se meritã a ne
întreba, dacã asemenea nemþilor, nu s-ar
cuveni sã venim ºi noi în Europa cu un
cadou. Un dar care sã nu arate ca al
celorlalþi. ªi acesta, în contextul în care,
vezi docentul german de care vorbeam,
mulþi ºi-au luat deja cadoul, fãrã a aºtepta
ca noi sã decidem dacã mai existã ceva în

cultura noastrã de care nu ne e ruºine.
Cãutînd acest ceva ajungem inevitabil la
întrebarea cine sîntem?. Fiindcã acum,
ajunºi la adãpostul pe care l-am meritat
prin atîta suferinþã putem, în fine, sã ne
mãsurãm exact, sã ne evaluãm.
Auzind de cartea lui Dan Puric, mi-am
închipuit titlul ei ca fiind întrebarea ce ne
preocupã. Acum, dupã ce am citit-o, ºtiu
cã acest cine sîntem este mai mult decît
îmi închipuiam cã ne putea aduce interogaþia. O întrebare retoricã comportã
riscul rãspunsului simplificator. Cine
sîntem, înþelegem de la Dan Puric, este
începutul unei iniþieri. Cine sîntem
formuleazã proiecþia în viitor a trecutului
spiritual ºi cultural de care am fost
despãrþiþi. S-ar fi gîndit cineva sã propunem europenilor pe Dimitrie Gusti sau pe
Simion Mehedinþi? Pot cu uºurinþã sã
enumãr aici patru sau cinci personalitãþi
germane care au avut o carierã ºi o metodã
asemãnãtoare cu a celor doi. Aceºtia au
intrat în conºtiinþa europeanã prin ucenicii
lor. Este vina lui Dimitrie Gusti cã fost
dat uitãrii prin decret? Dacã nu, sã-l
readucem în cuget, ºi sã facem acum ceea
ce urmaºii lui direcþi nu au mai avut voie.
Vedem cã nu sîntem în faþa lumii aºa de
goi precum pãream. În sens figurat Dan
Puric este un arheolog care readuce la
luminã ceea ce am avut ºi a fost îngropat
prin teroare. El face ceva ce ar fi trebuit
sã constituie un act normal de restaurare.
Mai mult, reevaluarea cîºtigã în intensitate tocmai pentru cã nu e arheologie în
sensul primar al termenului. Ea devine la
Dan Puric trãire, profesiune de credinþã.
Monumentele nu sînt doar dezgropate ºi
puse la pãstrare într-o muzeu imaginar,
ci luate în braþe ºi cinstite ca sfinte. În
acest fel patrimoniul devine esenþial,
folosibil ºi uluitor de modern. Noi ne
prezentãm lumii printr-o spiritualitate
creºtin-ortodoxã care este compatibilã cu
orice model teoretic de integrare europeanã. Spiritualitatea creºtinã a românului
este rezolvarea la care am visat, fiindcã
specificul neamului nostru este viaþã cu
frica de Dumnezeu, unde semenii tãi sînt
respectaþi ca fii ai Domnului, unde ceea
ce ai învãþat trebuie împãrtãºit ºi celorlalþi, pentru ca ºi aceia sã se bucure de
cele bune. Nu putem sã ne arãtãm aºa
Europei? Dar, ca paradox evident, calea
care ne-ar duce la reuºitã este greu de
definit. Am fost învãþaþi sã uitãm ceea ce
este al nostru. Ne simþim bine uitînd, ca un
reflex nefiresc, pe care l-am repetat atît de
mult, încît am ºi uitat cum e sã nu mai uiþi.
În consecinþã Dan Puric cheamã la reîntîlnirea cu memoria, la retrãirea în ea, la
exercitarea ei ca model firesc de autocunoºtere: Memoria ca re-îndrãgostire
de poporul român, ca eliberarea noastrã
din iadul uitãrii ºi ca reîntrupare a
neamului întru Hristos!. Trebuie sã ne
considerãm fericiþi cã în timpuri cînd pe
autobuzele londoneze stã scris cã Dumnezeu probabil nu existã, la Bucureºti un
actor important, recunoscut internaþional,
ne cere sã învãþãm a ne aduce aminte ºi sã
fim credincioºi aºa cum au fost oamenii la
noi de douã milenii. Cum a fost ºi mai ales
cum am fost. Pentru a intui cum vom
fi. Sau pentru a putea cu adevãrat sã fim.
Cînd a erupt vulcanul St. Helen, lava ºi
cenuºa au acoperit ºi distrus pe sute de
hectare pãdurea secularã care înconjura
muntele. Totul s-a schimbat în deºert ºi
multora le-a fost teamã cã sub lava stinsã
nu va mai apãrea niciodatã ceva verde.
Dupã un timp a apãrut un arbust ºi odatã
cu el specialiºtii au fost siguri cã pãdurea
distrusã va reapare ºi va înconjura din
nou vulcanul capricios. Dan Puric este
asemenea acestui arbust, o patã de culoare
în mijlocul pustiului. ªi poate vom trãi
momentul cînd totul va fi din nou verde,
cum era. Prin el, ca pe o scenã imensã,
visul zboarã din decorul utopiei ºi pare
posibil.
Dacã vulcanul nu erupe din nou
Dumitru Horia IONESCU

Cãrþi ºi scriitori strãini:
Motto: Înainte sã luãm în considerare asemenea ecouri ale amintirii favorabile lãsate unora de
defunctul Nero, trebuie sã realizãm cã aceastã nostalgie era
favorizatã nu doar de credinþa
popularã cã el se va întoarce, ci ºi
de faptul cã mulþi învãþaþi ai
vremii recunoºteau faptul cã
«maleficul» împãrat avusese ºi
pãrþi bune (Edward Champlin)

Dacã am face o retrospectivã a istoriei
romane a primului veac creºtin, vom
constata cã între Octavian Augustus ºi
Traian (14  98) s-au succedat la cîrma
Imperiului Roman, cu unele excepþii (Tiberius, Vespasian, Titus), ºi împãraþi decãzuþi
(detracaþi), mai mult înclinaþi spre desfrîu
ºi alte preocupãri decît menirii de a redresa
imperiul aflat deja în plinã crizã. Între aceºti
împãraþi, figura lui Nero (în limba sabinã
Nero înseamnã tare, puternic) continuã
sã fascineze ºi astãzi prin pasiunile sale de
cîntãreþ la lirã, actor ºi conducãtor de care.
Indiscutabil, Nero (38  68) ºi-a trãit efemera
viaþã în speranþa unei glorii nepieritoare
care sã-i dãinuiascã ºi dupã moarte.
Comparat cu Alexandru cel Mare (356 
323), alt personaj istoric cu o glorie ce a
strãbãtut secolele, apoi, cu Periandru
(tiranul Corintului în secolul al VI-lea î. Hr.),
Nero mai poate fi alãturat întrucîtva lui
Ahile, deºi Nero n-a fost un imperator care
a condus armate la victorie. Cînd Ahile ºia pus problema de a pleca la Troia a avut
de ales între o viaþã lungã ºi obscurã ºi
moartea în plinã tinereþe, cu consecinþa
notorietãþii. E drept, cã întîlnit de cãtre Ulise
în Infern, Ahile mãrturiseºte cã ar fi preferat
prima alternativã: De moarte / Sã nu-mi
dai mîngîiere, tu, slãvite. / Mai bine-aº
vrea sã fiu argat la þarã, / La un sãrac cu
prea puþinã stare / Decît aci în iad sã fiu
mai mare .
Cu aceste gînduri am început lectura
monografiei consacrate lui Nero de cãtre
profesorul american, de la Universitatea din
Princeton, Edward Champlin: Scopul pe
care mi l-am propus, în lucrarea de faþã,
a fost unul foarte strict: sã explic ce a
dorit de fapt Nero sã dovedeascã, prin
gesturile care i-au adus notorietatea, timp
de atîtea secole (p. 227). Structuratã în
opt capitole, urmate de un Epilog ºi
susþinute de o bibliografie exhaustivã (între
autorii citaþi sînt menþionaþi ºi doi cercetãtori români Ceauºescu P., cu dubii dacã
prenumele nu este Gheorghe ºi Eugen
Cizek, savant ce figureazã cu cinci titluri
de lucrãri), în care izvoarele antice  Tacitus,
Suetonius ºi Dio Cassius , sînt reinterpretate, iar scrierile moderne sînt, de
asemenea, menþionate ºi comentate, lucrarea lui Edward Champlin se impune ca o
exegezã de prestigiu.
Ajungînd pe tronul Cezarilor, în anul 54,
domnia lui Nero a fost bogatã în fapte
scelerate, care i-au asigurat o posteritate
defãimãtoare: asasinarea propriei mame
Agrippina (astrologii caldeeni i-au prezis
cã va domni, dar o va ucide, Agrippina a
rãspuns: Sã mã ucidã, dar sã domneascã, p. 89), cu care fusese bãnuit cã se
culcase, uciderea, la o crizã de nervi a soþiei
sale Sabina Poppaea (femeie cultã, preocupatã de iudaism, dupã cum împãratul
Claudiu fusese interesat de etrusci), dupã
ce, mai înainte, s-a dispensat tot printr-un
asasinat de Octavia (prima soþie), ºi-a
asasinat mãtuºa Domitia, a violat-o pe
vestala Rubria, l-a obligat pe Seneca sã se
sinucidã, l-a otrãvit pe Britannicus, s-a
cãsãtorit cu libertul Sporus dupã ce l-a
castrat, apoi, cã se dorea mare interpret al
unor roluri mitologice, cã a cîntat la lirã
cînd Roma ardea (anul 64), cã a condus la
Jocurile Olimpice un car tras de zece cai, în
fine, cã ºi-a construit pentru propria-i
desfãtare o uriaºã Casã de Aur. Spre
deosebire de majoritatea împãraþilor romani,
care au excelat în cariera militarã, Nero sa voit un artist complet: cîntãreþ ºi actor,
participant la marele curse de care, care
presupuneau multã mãiestrie, Nero ºi-a
permis sã schimbe data unei olimpiade
tradiþionale ca sã poatã sã concureze,
Edward Champlin scrie cu acest prilej: Mai
mult, reuniunilor atletice tradiþionale leau fost adãugate, pentru prima oarã în
opt secole, întreceri artistice incluzînd
performanþe teatrale ºi concursuri de
cîntat, în onoarea împãratului (p. 60),
informaþie ce trebuie primitã cu
rezervã, deoarece în Hippias Minor,
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Edward Champlin, Nero (Traducere de
Gabriel Tudor, Editura BIC ALL, 2006)
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ºtie cã succesul guvernãrii
Reconstituirea vieþii lui Nero Traian
depinde în egalã de chestiunile grave,
Socrate îi reaminteºte lui Hippias: lipseºte mãsurã. La pagina 97 trebuie citit
⇐ Dar mai spuneai cã ai venit acolo precum Alexandru cel Mare sau Pompei,
cu poezii, epopei, tragedii, ditirambi
ºi multe ºi felurite cuvîntãri în prozã (v.
Platon, Hippias Minor, 368 c,d). Abstras
din problemele cotidiene ale imperiului, pe
care le neglija, cu bunã ºtiinþã, Nero era
dotat cu doze inepuizabile de umor. Atunci
cînd a aflat de rãscoala lui
Vindex, Nero le comunicã
senatorilor ºi cavalerilor
reuniþi spre consultãri cã
Am descoperit în sfîrºit
cum pot face o orgã hidraulicã sã scoatã sunete mai
puternice ºi mai melodioase! (p. 10), promiþînd ºi o
demonstraþie practicã, evident, dacã  adãugase el,
ironic  Vindex i-o va
permite . Mai tîrziu, în
timpul fugii disperate, Nero
este nevoit sã bea apã
dintr-un eleºteu exclamînd:
Iatã rãcoritoarele lui Nero. În fine, s-a fãcut mult
caz de sintagma lui Nero dinaintea morþii:
Ce artist piere odatã cu mine!, Edward
Champlin reuºind sã demonstreze cã Nero,
de fapt, voia sã spunã cu totul altceva: de
cît amatorism pot da dovadã în clipa
propriei mele morþi!, p. 57, iar mai jos,
Edward Champlin adaugã cã expresia
respectivã nu a fost niciodatã spusã ºi
nici mãcar nu reprezintã ceea ce am putea
bãnui cã acesta ar fi spus.
Conºtient cã zilele îi erau numãrate, Nero
era dispus sã renunþe la toate binefacerile
rangului de imperator ºi sã se retragã în
Egipt, cîºtigîndu-ºi existenþa ca actor ºi
cîntãreþ. Surprinde deci voga postumã de
care s-a bucurat Nero, cît ºi apariþia unor
falºi Nero ºi speranþa în revenirea sa, iar
Edward Champlin scrie: Dar existã indicii
solide menite sã sugereze faptul cã sursele
noastre principale i-au creat lui Nero un
portret voit fals, generînd imaginea unui
monstru dezechilibrat psihic, egoist,
criminal, imagine întreþinutã de o propagandã creºtinã ostilã, care a dominat
tradiþia occidentalã vreme de douã
milenii. Realitatea este de fapt mult mai
complexã (p. 58). Sigur, în decurs de
decenii, secole, milenii, informaþiile asupra
unor oameni ºi evenimente pot fi reinterpretate, dar rãmîn faptele nude. Incendiul
petrecut la Roma în timpul sãu a constituit,
de asemenea, un prilej de investigaþii pentru
istorici încã din timpul vieþii sale ºi pînã în
vremurile moderne. Toate aceste fapte
petrecute în timpul vieþii lui Nero sînt
examinate fãrã pãrtinire de cãtre istoricul
american Champlin, care în Epilog scrie:
Nu am cãutat sã-i justific faptele sau sãl reabilitez ºi de pe altã parte nu am
încercat sã descopãr în aceste fapte
simboluri ale vreunui vast plan politic
sau artistic. Am pornit de la premisa cã
acþiunile sale au fost unele raþionale, cã
nu a fost un psihopat sau un scelerat ºi cã
lucrurile pe care le-a fãcut au avut un
ecou mult mai favorabil în contemporaneitate decît ne-ar face sã credem autorii
ostili ce au scris despre el (p. 227).
Incendierea Romei nici astãzi elucidatã
întru totul l-a înspãimîntat pe însuºi Nero,
care se afla în acel moment la Antium, de
unde soseºte în grabã. Mãsurile luate au
potolit pentru un timp focul, reizbucnind
cu mai multã violenþã, Nero profitînd astfel
de a se rãfui cu primii creºtini (care sînt
folosiþi ca torþe umane vii), ºi sînt acuzaþi
ca fiind autorii Marelui Foc, iar Petru ºi
Pavel sfîrºesc ca martiri din ordinul lui Nero,
care este identificat cu Antichristul ºi cu
numãrul Fiarei (666). S-a scris, în concluzie,
mult despre acest incendiu devastator care a
mistuit multe cartiere insalubre, unde chiar ºi
soldaþilor imperiali le era teamã sã pãtrundã,
iar Edward Champlin rezumã astfel tragicul
eveniment, dupã ce mai sus îl absolvã pe
Nero de rãspundere: Cu alte cuvinte,
trãgînd o linie, se pare cã Nero a fost totuºi
responsabil de incendiul din 64, aºa cum
au afirmat criticii sãi, motivul fiind cel deja
enunþat, anume reconstruirea oraºului dupã
planurile neroniene (p. 186). În final, ce sar mai putea adãuga? Decît cã, în pofida
talentului de actor, cîntãreþ, sportiv, de bun
cunoscãtor al operelor clasice, a mitologiei,
toate aceste disponibilitãþi culturale ºi
sportive sînt umbrite neîndoios de faptele
sale reprobabile.
Cîteva observaþii: la paginile 65 ºi 119
folosirea incorectã a numeralului doisprezece ture ºi doisprezece secole, corect
douãsprezece. La pagina 68, în sintagma

la pagina 103 existã un dezacord  este
cã Nero ºi nu inamicii sãi a ales. La
pagina 106, în sintagma La ºase ani de la
moartea mamei sale, la începutul verii lui
62, Nero, pe atunci în vîrstã de 27 de ani,
ºi-a ucis din neglijenþã soþia, Sabina
Poppaea, existã trei inexactitãþi: Nero ºi-a ucis mama în
anul 59, în anul 62 avea 24 de
ani, iar soþia ucisã era Octavia,
pe Sabina Poppaea a ucis-o în
anul 65 (p. 107). La pagina 110,
în sintagma În final, cînd
amanta s-a strecurat în încãperea învãluitã în beznã, ,
prepoziþia în trebuie înlocuitã cu din. La pagina 157, în
sintagma sãracii sînt rãsfãþaþi cu plãceri rezervate pînã
atunci doar plãcerilor aristocratice, plãcerilor trebuie
înlocuit cu pãturii. La pagina
158, în sintagma ar putea mai
mult decît obiºnuitã, lipseºte
verbul a fi. La pagina 205, în sintagma
Traseul, avînd forma unei largi elipse,
nu era mai lungã (corect lung), la
paginile 290 / 291, nota 42, în sintagma ar
fi încredinþat oare împãratul comanda
trupelor unui om cãreia (corect cãruia) îi
jignise atît de josnic familia?.
*

Constantin ºi imperiul
creºtin
Comparat cu Alexandru cel
Mare, cu Scipio Africanul, cu
Iulius Caesar, cu Traian ºi cu
«împãraþii cei buni» nu numai de
cãtre istoricii creºtini dar ºi de
cei pãgîni, Constantin trebuie
plasat printre cei mai celebri
bãrbaþi ai Antichitãþii
(Charles Matson Odahl)

Între împãraþii romani, Constantin cel
Mare (273  337) ocupã un loc distinct prin
durata domniei, de peste trei decenii,
anvergura proiectelor culturale (inclusiv
inaugurarea Constantinopolului la 11 mai
330), a campaniilor militare ºi nu în ultimul
rînd ca promotor al creºtinismului ºi reformator al moralei. Deºi viaþa ºi guvernarea
lui Constantin au constituit încã din
Antichitate subiecte de exegezã atît pentru
creºtini cît ºi pentru pãgîni  în secolele al
XVII-lea ºi al XVIII-lea studiul sãu este
reluat de cãtre cardinalul Baronius ºi
Edward Gibbon, iar în perioada modernã se
disting trei direcþii de interpretare a epocii
constantiniene, p. 250  , ele continuã ºi
astãzi sã trezeascã interesul specialiºtilor,
care au realizat noi lucrãri de referinþã.
În aceastã categorie de exegeþi se aflã ºi
Charles Matson Odahl profesor la Boise
State University, care i-a consacrat lui
Constantin cel Mare aceastã monografie,
dupã o meditaþie asupra textelor clasice ºi
moderne ºi cercetãri pe teren, timp de trei
decenii: Astfel, în acest studiu biografic,
am cãutat sã construiesc pe temelia
cercetãrilor predecesorilor ºi contemporanilor mei ºi sã prezint un portret al lui
Constantin cît mai detaliat posibil, folosind toate documentele disponibile relevante de la începutul secolului XXI (p.
251). Aºadar, o monografie clasicã secþionatã în 12 mari capitole, ce sînt susþinute
de ilustraþii, hãrþi, cronologie, un bogat
aparat de note cu trimiteri la cãrþi pe diferite
probleme de studiu, o bibliografie exhaustivã ºi un indice de nume. Traducerea de
faþã* apare în colecþia Împãraþi Romani a
Editurii BIC ALL, colecþie din care fac parte
ºi monografiile consacrate lui Caligula,
Hadrian, Traian, Nero.
Am început lectura cu o vãditã curiozitate. Epoca ºi realizãrile lui Constantin ne
erau, în bunã parte, cunoscute din lecturi
precedente, avînd totodatã convingerea cã
împãratul roman Constantin, figurã carismaticã ºi fin diplomat, ºi-a dat seama cã
supravieþuirea Imperiului Roman nu se
putea realiza decît sub egida creºtinismului,
a sprijinit noua religie prin exemplul
personal (la care s-a adãugat autoritatea
mamei sale Elena) ºi o masivã acþiune de
construcþie de edificii de cult creºtin, la
Roma, Ierusalim ºi Constantinopol. Nãscut
în timpul lui Aurelian  27 februarie 273 la
Naissus , ca fiu al lui Flavius Constantius
ºi al Elenei (de obîrºie modestã, de care
Constantius se va despãrþi în momentul
cînd va deveni Cezar în Apus, în favoarea
fiicei lui Maximian, Theodora) viitorul

împãrat va primi o educaþie pe mãsurã,
asistînd neputincios la criza profundã de
care era zguduit Imperiul Roman: invazii
nenumãrate ce provocau un declin economic ºi cultural. În acest secol al III-lea
(veacul anxietãþii, p. 41), instabilitatea
la tronul imperial se accentuase, împãraþii
romani trebuie sã facã faþã presiunii crescînde a populaþiilor germanice la Nord ºi
duºmanului secular la Est (perºii). Sub
Shapor, împãratul roman Valerianus ajunge
captiv la perºi servind ca scaun uman de
pe care se urca Shapor în ºa, apoi a fost
jupuit. La toate acestea s-au adãugat intensificarea persecuþiilor contra creºtinilor,
care luaserã astfel locul evreilor. Tertulian
în Apologeticum nota: Dacã Tibrul inundã
zidurile cetãþii sau dacã Nilul nu udã
terenurile agricole, dacã cerul nu aduce
ploaie sau dacã pãmîntul se cutremurã,
dacã e foamete sau vreo molimã, de îndatã
se aude un strigãt: «Creºtinii sã fie daþi
la lei!», p. 46. Aceastã stare de lucruri
este curmatã în anul 284, cînd Diocliþian
(care nu va diminua persecuþiile creºtinilor),
ajunge la cîrma imperiului reuºind timp de
douã decenii sã conducã lumea romanã, în
pofida dificultãþilor crescînde. Realist,
înþelegînd cã imperiul nu mai poate fi
condus de o singurã persoanã, Diocliþian
îºi asociazã pe Maximian (întîi Cezar la
Milano, în 285, apoi co-August în 286), iar
din 293, diarhia devine tetrarhie (dominat),
prin adoptarea lui Galerius ºi Constantius,
noii Cezari cãsãtorindu-se cu fiicele lui
Diocliþian ºi Maximian, iar Imperiul Roman
dispunea acum de patru reºedinþe (Nicomedia, Thessalonic, Milano, Trier) ºi 12
dioceze. În fine, în 305, Diocliþian ºi
Maximian au abdicat, iar Constantius ºi
Galerius devin Auguºti. Cezari ajung
Maximin Daia ºi Severus. Maxentius (fiul
lui Maximian) ºi Constantin (fiul lui
Constantius) au fost excluºi. Între cei doi
Auguºti (Galerius ºi Constantius) sînt
deosebiri de educaþie, comportament ºi
tratament al supuºilor ºi creºtinilor. Dupã
intervenþii repetate la Galerius, acesta
acceptã în 305 sã-l trimitã pe Constantin în
Apus, la tatãl sãu Constantius. Sosire
oportunã, cãci Constantius se va stinge
curînd (306), dîndu-i urmãtorul sfat fiului
iubit: luptã cu forþã împotriva duºmanilor
ºi trateazã-þi supuºii cu blîndeþe (p. 86).
Prin moartea lui Constantius, Constantin
devine August spre nemulþumirea ºi ura
lui Galerius, care-l sprijinea pe Severus.
Continuînd politica tatãlui sãu, Constantin
reuºeºte sã împodobeascã oraºul Trier cu
multe edificii publice, stîrnind admiraþia
supuºilor, la curtea sa adãpostindu-se în
306 Lactanþiu, iar creºtinii nu sînt persecutaþi (Totuºi, asemeni lui Gallienus,
Claudius Gothicus ºi Constantius, pare
cã a înþeles cã tolerarea credinþei creºtinilor însemna o politicã mai bunã decît
prigonirea Bisericii Creºtine Faptul cã
Galerius a încercat sã-l înlãture pe
Constantin cam în aceeaºi
perioadã în care încerca
sã distrugã creºtinismul la fãcut probabil pe tînãrul
împãrat sã se identifice cu
cei persecutaþi (p. 89). La
paginile 270  271, nota 27
este citatã ipoteza lui Elliot,
care considerã cã persecuþia
din anul 303 a fost momentul hotãrîtor în evoluþia lui
Constantin spre creºtinism,
nu convertirea din 312. Situaþia se complicã în 306,
cînd Maxentius este aclamat la Roma ca imperator.
Fostul August, Maximian, îl
ademeneºte pe Constantin,
dîndu-i de soþie pe fiica sa Fausta, devenind astfel August. În 308, Licinius este
promovat August pentru Apus, imperiul
avînd urmãtoarea conducere: Galerius,
Maximin Daia, Licinius, Constantin, iar
Maxentius ºi Alexander erau uzurpatori. În
310  311 ies de pe scena politicã Maximian, Galerius ºi Diocliþian (p. 100 ºi p.
282, nota 35 se precizeazã cã Diocliþian
murise în anul 311, deºi în Micul Dicþionar
Enciclopedic, 1972, p. 1197 este dat anul
morþii lui Diocliþian 316). Maxentius declarã
rãzboi lui Constantin, la Torino (312), prima
confruntare între cei doi, Constantin adoptã
tactica lui Iulius Cezar (ulterior la Nicopole,
Baiazid va proceda identic cu cavalerii
cruciaþi), permiþînd cavaleriei duºmane sã
pãtrundã în mijlocul armatei sale, Constantin obþinînd o victorie clarã. Au continuat
Charles Matson Odahl, Constantin ºi
Imperiul Creºtin (Traducere de Mihaela Pop,
Ed. BIC ALL, 2006)

luptele din faþa Veronei, apoi bãtãlia
decisivã (28 octombrie 312), de la Pont
Mulvius (Roma), Constantin dispunînd de
ajutorul divin (Întru acest semn vei
învinge, p. 106), iar Maxentius, încrezãtor
pãrãseºte zidurile întãrite ale Romei, este
învins ºi se îneacã în Tibru: Constantin
era desigur un mare general, asemeni lui
Traian, un constructor uimitor, asemeni
lui Hadrian, un om profund religios ca
Antonius ºi un gînditor profund precum
Marcus Aurelius; dar nu mai credea în
zeii romani aºa cum fãcuserã înaintaºii
(p. 109). În memoria acestei victorii,
Constantin a ridicat la Roma un impunãtor
Arc de Triumf. Constantin o cãsãtorise pe
sora sa vitregã, Constantia, cu Licinius.
Acesta reuºeºte sã-l învingã pe Maximin
Daia, care se sinucide, iar la cîrma Imperiului
Roman rãmîn astfel Constantin ºi Licinius.
În acest context al unei aparente acalmii ºi
echilibru politic, Constantin gãseºte rãgazul
studierii doctrinei creºtine, intervine în
disputele Bisericii ºi serbeazã primii zece
ani de domnie (Decennalia), fãcînd din
Roma sediul Scaunului Apostolic. Totodatã,
dupã o lungã absenþã, Constantin îºi
revede mama ºi fiul Crispus (mama acestuia
Minervina murise), în schimb, noua soþie a
împãratului Fausta este mai rezervatã, iar
fosta soþie a tatãlui sãu (Constantius),
Theodora cu cei ºase copii este trimisã
departe de Trier. Interesante moravuri:
Constantius (tatãl) ºi fiul Constantin se
cãsãtoresc cu douã surori, Theodora ºi
Fausta, devenind astfel cumnaþi, iar mama
acestora (Eutropia) l-a declarat pe fiul
Maxentius dupã ce fusese învins de Constantin ca fiind bastard (p. 143). Dupã o
scurtã perioadã de relaþii cordiale, Constantin
ºi Licinius ajung sã-ºi dispute supremaþia,
cei doi sînt diferiþi ºi din punct de vedere
religios: Constantin devenise creºtin, iar
Licinius rãmîne adept al pãgînismului ºi
aflat sub influenþa filosofului Iamblichos
din Apameea. În urma a douã bãtãlii îndîrjite
(316  317), Licinius este învins ºi nevoit
sã negocieze cu Constantin, dar curînd se
contureazã un nou rãzboi, cauzat de motive
politice ºi religioase. Confruntãrile din 324,
pe uscat ºi pe mare, se încheiarã în
favoarea lui Constantin. Prin intervenþia
Constantiei, Licinius ºi Martinianus obþin
viaþa în schimbul abdicãrii. Sînt exilaþi, iar
peste un an sînt condamnaþi la moarte. Din
acest moment, Constantin a rãmas singurul
împãrat  titulatura oficialã Victor Constantinus Maximus Augustus -, a proiectat noua
reºedinþã oficialã pe ruinele anticului
Byzantium, iar creºtinismul devine religia
oficialã a imperiului.
În 325, la Niceea se desfãºoarã primul
conciliu ecumenic al Bisericii ce rezolvã
erezia lui Arie ºi problema fixãrii datei
Paºtelui (p. 184). Tot în 325, Constantin
serbeazã Vicennalia, dar anul respectiv se
terminã tragic prin moartea lui Crispus ºi a
Faustei. În 330 (11 mai) are loc inaugurarea
Constantinopolului (Noua
Romã). În iulie 336, Constantin
serbeazã Tricennalia, ocazie
pentru funcþionarii imperiali,
ierarhia militarã ºi Bisericã sãl felicite, iar ambasadori ai
statelor limitrofe i-au adus
daruri celui mai renumit împãrat al epocii. În fine, se
poate spune cã împãratul
Constantin cel Mare a murit
în culmea gloriei.
Dupã Tricennalia, Constantin a continuat studiul
cãrþilor sfinte, în februarie 337
ºi-a serbat a 64-a aniversare,
totodatã plãnuind o campanie
militarã contra perºilor, pe care
o începe, dar o boalã intempestivã avanseazã
rapid, împãratul dîndu-ºi obºtescul sfîrºit
pe 22 mai 337 (Rusalii).
Suplimentar, doritorii pot citi capitolul
dedicat epocii respective de cãtre
istoricul român Dumitru Tudor în Figuri
de împãraþi romani, vol. III, 1975.
Cîteva inadvertenþe: la pagina 86 Constantin cã a observat , la pagina 103,
dupã nota 4 urmeazã nota 22, la pagina
141 din explicaþiile Hãrþii 4 lipseºte cifra
4. La pagina 166 Doar patru corãbii
ale lui Licinius au fost distruse sau
capturate în cele douã bãtãlii navale
din strîmtoarea Hellespontului, în loc
de Licinius trebuie citit Crispus, fiindcã
mai sus cu cîteva rînduri se precizeazã
cã în cele douã bãtãlii navale Licinius a
pierdut multe corãbii, iar amiralul
Abantus a scãpat înotînd spre þãrm. La
pagina 322, nota 14 cu explicaþiile
respective lipseºte.
Ionel SAVITESCU
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O veste tristã mi-a parvenit de
la Freiburg im Br., în prima jumãtate a acestei luni extrem de
capricioase: Doamna Carmen Mureºanu a plecat, la începutul
primãverii ce se anunþã, sã-ºi
regãseascã, dincolo de fire, mediul
românesc al existenþei sale. Pentru cel care încearcã sã descopere
în lumea exilului anticomunist tot
sensul profund al unei jertfiri care
ne elibereazã de toatã mizeria, nu
numai fizicã, dar ºi moralã, în care
am crescut ºi ne-am pervertit sub
un regim de teroare ºi de sclavizare a conºtiinþei, întîlnirea cu
Doamna Carmen Mureºanu, în in-

timitatea bogatã în semechilibrului spiritual, o
nificaþii istorice a Biconºtientizare a capacibliotecii Române din
tãþii noastre ca români
Freiburg, pentru existenþa
de a ne salva din ingraºi îmbogãþirea cãreia luptitudine ºi din pãrãsirea
tase în mod real în ultiobligaþiilor faþã de tramele decenii, însemna un
diþie, faþã de lumina ce
privilegiu pe care numai
ne scotea din întuneric.
cultura ºi dimensiunea
Doamna Carmen Muspiritualã þi-o pot oferi ºi
reºanu m-a ajutat sã
asigura. Exista întotdeaînþeleg cã oamenii, chiar
una, în astfel de discuþii,
ºi în timpul nostru, pot
Mainz, 1973,
oscilînd între o memo- împreunã cu soþul ei sã trãiascã în deplin erialisticã bogatã ºi claritatea chilibru cu ei înºiºi, aºa cum vieexpunerii asupra oamenilor ºi þuiesc florile, pe care aº vrea acum
ideilor pe care niciodatã nu le sã le culeg ºi sã le risipesc în
evitase, o ºansã a restabilirii amintirea ei. (N.F.)

Corespondenþã de la Paris: Livres de Roumanie la Salonul cãrþii
Parc des Expositions, Porte de
Versailles din Paris, a gãzduit la
începutul primãverii (13-19 martie 2009) unul dintre evenimentele culturale majore din
Europa: Le salon du Livre,
ajuns la cea de-a 29-a editie. În
cele 500 de standuri au fost
prezente cca. 1200 edituri, un
numãr imens de cãrþi semnate
de peste 3000 de autori. Literatura mexicanã, bogatã ºi diversã,
s-a bucurat de statutul de invitat
de onoare la aceastã prestigioasã sãrbãtoare a cãrþii.
În standul organizat de Ministerul Culturii, Cultelor ºi Patrimoniului National am reîntîlnit-o
pe doamna Ana Andreescu, responsabila standului românesc, de
aceastã datã oarecum contrariatã
de o schimbare previzibilã:
În anul acesta, cum se întîmplã cam de 30 ani încoace,
Ministerul Culturii organizeazã
standul naþional al României.
La Salonul cãrþii de la Paris sînt
prezente cãrþi ale nu mai puþin
de 33 edituri din þarã. S-au
invitat scriitori care au citit în
francezã ºi românã din operele
lor, ideea fiind sã susþinem promovarea culturii scrise române
în strãinãtate. De altfel, Ministerul Culturii are un program ºi
un buget special pentru aceastã
activitate. Ministerul a organizat
anul trecut standuri naþionale la
zece tîrguri internaþionale de
carte
Lucrurile însã se vor
schimba, de anul viitor, pentru
cã printr-un protocol cu Institutul Cultural Român, de exemplu,
tîrgul de la Paris nu va mai fi
fãcut de Ministerul Culturii ci
de Institutul Cultural Român.
În replicã, poeta Magda Cîrneci, directoarea Institutului
Cultural Român din Paris, a þinut
sã precizeze:
Anul acesta este pentru prima datã cã Institutul Cultural
Român are propriul sãu stand
alãturi de standul Ministerului
Culturii. E o avanpremierã a
anului viitor, începînd de cînd
Institutul Cultural Român îºi va
asuma în întregime reprezentarea României la Salonul Cãrþii
de la Paris. Deci, ceea ce vedem
acum, aici, sub egida Ministerului Culturii, va trece sub egida
Institutului Cultural Român, dar
va fi tot România cea care va fi
pusã în valoare. Sperãm noi ca
într-un mod cel puþin la fel de
profesionist, avînd în vedere
echipa de la Institutul Cultural
Român, care s-a specializat în
organizarea de tîrguri de carte
mai peste tot în lume. Dupã
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tîrgul de la Londra, preluat de
Institutul Cultural Român, cel de
la Madrid ºi din alte cîteva
capitale europene, va urma
Parisul, începînd cu 2010.
Despre ambianþa tumultoasã
din pavilionul expoziþional al
cãrþii, scriitorul Nicolae Prelipceanu este de-a dreptul încîntat:
Eu sînt pentru prima oara la
«Salon du Livre». Sînt încîntat cã
pot sã vãd aºa ceva. E un tîrg de
carte mai suportabil, poate ºi
pentru cã limba francezã e predominantã ºi e o limbã în care, de
bine de rãu, mai poþi citi. Cum sã
zic? E o bogãþie a cãrþii care
parcã ignorã criza în care toatã
lumea traieºte. În fapt, sã ºtiþi cã
ºi cartea este atinsã de aceasta
crizã. În România a început sã se
vîndã mult mai puþinã carte literarã, pentru cã primul lucru la
care poþi renunþa e cultura Mã
bucur, spun, cã e atît de frumoasã
efervescenþa literarã, culturalã,
aici, pe care am simþit-o încã din
metrou. Cam cu cinci staþii înainte
am constatat cã e o altã lume decît
într-un metrou obiºnuit, toþi se
dãdeau jos la staþia Porte de
Versailles, la deschiderea Salonului cãrþii, pe 13 martie Este
o lume, din pãcate, condamnatã,
cred eu, lumea culturii ºi lumea
care iubeºte cultura Viitorul va
demonstra cã întoarcerea spre
culturã va fi tot mai dificilã vom
fi un fel de sectã cum de altfel am
ºi început sã fim; un fel de sectã
de ciudaþi, aºa, cãrora le plac
cãrþile, ºi nu cãrþile tehnice, nu
cãrþile medicale, ci culmea!...
ficþiunea. Înþeleg cã România n-o
sã mai aibã un stand fãcut de
Ministerul Culturii, poate cã nici
nu-i rãu. Institutul Cultural Român are ºi de data asta un stand
mai mic, dar mai viu: vinde cãrþi,
oferã mai multe pliante ºi cred cã
de la anul va servi mai bine
literatura românã decît o poate
face acest stand al Ministerului
Culturii, încã destul de trist ºi cu
cãrþi care nu sînt ultima actualitate, cã sã zic aºa. Am senzaþia,
nu vreau sã-i critic - m-au invitat
totuºi aici, la o lecturã - cã se
putea face ceva în plus, se puteau
aduce portrete de scriitori, se
puteau aduce ediþii mai recente
de la edituri mai de prestigiu
Faþã de producþia de carte, încã
aºa, cu criza din România, e foarte
puþin ce poate vedea un vizitator
aici Sînt foarte puþine materiale
informative pentru cei care vin
Am vãzut români care traiesc aici
ºi vor sa aibã pliante din care sã
ºtie tot ce se întîmplã în zona
asta Nu sînt destule ºi Ministerul Culturii nici nu trebuie sã
gestioneze aºa ceva. Asta e treaba
Institutului Cultural ºi mã bucur
cã el o face bine ºi cã o va face,
probabil, de la anul ºi mai bine.
Prezent în standul românesc,
dramaturgul Matei Viºniec, care
trãieºte la Paris, a afirmat:
Pentru cineva, sã zicem, care a
venit sã viziteze Salonul cãrþii
acum zece ani ºi mai revine
acum, diferenþa este ºocantã, în
sensul cã în acest timp prezenþa
româneascã s-a ameliorat, a
ajuns aproape la nivelul occidental. Exigenþa în ceea ce priveºte calitatea cãrþii, frumuseþea
cãrþii, respectul pentru copertã,
pentru format, pentru marketing ºi aºa mai departe. Adicã

în materie de prezentare de carte
îngrijitã, românii nu mai au
mare lucru de învãþat. Sigur cã
între timp s-au multiplicat ºi
titlurile, s-au multiplicat traducerile, s-a întîmplat ceva în România acestei vieþi ºi anume
evaluarea de conºtiinþã, în sensul
cã unii responsabili politici ºiau dat seamã cã fãrã banii
investiþi în traduceri, în promovarea culturii, nu poate trece
cultura românã de graniþele
României. Deci faptul cã acum
cineva poate cumpãra la Salonul
cãrþii autori români traduºi în
francezã ºi chiar în spaniolã, sau
în italianã sau portughezã, e un
lucru extraordinar
Însã faþã
de alte standuri, care au acelaºi
spaþiu, remarc totuºi faptul cã
în standul organizat de Ministerul Culturii sînt cãrþi foarte
puþine. În România este uluitor
cînd intri într-o librãrie ºi vezi
cîte carþi pot sã scoatã numeroasele edituri. Aº spune cã multe
edituri nu sînt prezente cu artileria grea, cu ceea ce au ele acolo
în þarã. Nu ºtiu din ce motive
directorii de edituri ignorã puþin
Salonul de carte de la Paris.
Criticul literar Dan Cristea
Enache, care a participat la o masã
rotundã, alãturi de Gabriela Adameºteanu ºi Dumitru Þepeneag,
cu tema La littérature roumaine
en contexte européen 1989-2009
a avut amabilitatea de a-mi acorda
un scurt interviu:
E pentru prima oara cînd vin
la «Salon du livre». M-a impresionat ce am gasit aici ca dimensiune ºi, ca sã spun aºa, flux de
public interesat de carte. Participînd la asemenea tîrguri internaþionale îþi dai seama de rolul
pe care îl ocupã România în
polifonia generalã; un rol încã
destul de mic pentru posibilitãþile noastre! Standurile sînt
agreabile - cel al Institutului
Cultural Român ºi cel al Ministerului Culturii - dar evident nu se
aflã în vreunul din centrii nervoºi
ai Tîrgului. Este important sã
existe un program coerent ºi de
la an la an aceastã participare
româneasca sã cîºtige în dimensiune ºi în substanþã, sã
organizeze mai multe dezbateri
ºi mai multe întîlniri cu autorii
români. Dezbaterea la care am
participat mi s-a pãrut interesantã, dar este cam singura din
program. Ar trebui ca asemenea
tip de eveniment sã fie multiplicat, astfel încît sã se vadã
mai bine ce se întîmplã din
punct de vedere literar ºi cultural în România.

Meditaþii ortodoxe
(urmare din pag. 1)

voastre. Iar ei s-au învoit cu el
în treizeci de arginþi. Iatã însã
ºi completarea oferitã de Sfîntul
Evanghelist Luca (XXII, 3): ªi a
intrat Satana în Iuda, cel numit
Iscarioteanul.
Cu epitetul de trãdãtor Iuda
a rãmas în conºtiinþa creºtinilor de
totdeauna. ªi noi românii îl percepem doar ca trãdãtor. Drept urmare,
cînd vrem sã categorisim pe un
semen de-al nostru care încalcã
anumite reguli ale bunelor relaþii
sau care nu mai þine seama de
unele principii, îi atribuim repede
calificativul de trãdãtor, asemenea
lui Iuda. Pînã la urmã va trebui
totuºi sã ne revizuim opiniile. În
acest scop o împrejurare recentã
ne îmbie la adîncã reflecþie.
E vorba despre ceea ce s-a
descoperit înainte cu treizeci de
ani într-un mormînt din Egipt, ºi
anume manuscrisul unei Evanghelii necunoscute, pusã pe seama lui Iuda. În realitate este de
fapt o Evanghelie gnosticã, mai
nouã decît Evangheliile numite
canonice, dar care relateazã totuºi
viaþa ºi învãþãtura Mîntuitorului
Iisus Hristos într-un mod aparte.
Ceea ce surprinde în cuprinsul
respectivului text este felul în care
e prezentat Iuda, nu ca un personaj inspirat de cel rãu ºi nici ca pe
trãdãtorul însetat de avere, ci ca
pe singurul ucenic care l-a înþeles
cu adevãrat pe Iisus ºi care I-a
îndeplinit voia (Simona Chiþan,
Evanghelia pierdutã a lui Iuda,
în Evenimentul zilei, nr. 348 (5483),
duminicã 29 martie 2009, p. 20).
Trebuie sã recunoaºtem cã
avem de-a face cu o perspectivã
nouã din care trebuie sã-l privim
pe trãdãtorul Iuda. Evident nu
se pune în discuþie realitatea
contribuþiei lui la darea Mîntuitorului pe mîna celor care îl
vrãjmãºeau. Ceea ce necesitã o
precizare mai accentuatã este însã

Comentarii critice

(urmare din pag. 19)

urmare schimbãri profunde în structura politicã, socialã ºi economicã a
þãrii noastre. Mai mult, nu a existat
nici o posibilitate de a opri sau de
a anula aceste schimbãri, deoarce
Uniunea Sovieticã, în pofida prevederilor tratatului de pace ºi a
declaraþiilor fãcute de unii conducãtori sovietici cã U.R.S.S. nu
are intenþia de a incorpora vreo
parte a teritoriului român sau sã
schimbe ordinea socialã existentã
a impus României un sistem similar
celui din Rusia2.
Partidul comunist român, care
pînã atunci fusese aproape inexistent pe scena politicã, susþinut
ferm de armata sovieticã ºi hotãrît
sã-ºi atingã cu orice preþ obiectivul, a preluat pas cu pas aparatul politic ºi administrativ al
statului. La 6 martie 1945, cînd
coaliþia guvernamentalã condusã
de Generalul Rãdescu a luat sfîrºit,
cercurile politice democratice ale
þãrii încã mai sperau ca România
ar putea sã iasã din greaua încercare ºi sã-ºi îndrepte paºii spre
un regim similar a celuia din
Finlanda, dupã sfîrºitul celui deal doilea rãzboi mondial. Dar, aºa
cum au arãtat memoriile lui Winston Churchill, soarta României ºi
a celorlalte þãrii din Europa de Est
fusese pecetluitã la Yalta ºi la alte
întîlniri ale ºefilor guvernelor
aliate, prin împãrþirea în zone de
influenþã. Uniunea Sovieticã obþinuse chiar de la început o influenþã de 90% în România. Puterile
vestice nu mai mult de 10%, cu
toate cã se gãseau încã pe teritoriul þãrii noastre. Cele 10% rãmase
Vestului au devenit neînsemnate
dat fiind cã Uniunea Sovieticã
instala regimuri satelite ºi refuza
sã împartã zona ei de influenþã cu
oricare alta dintre marile puteri
occidentale. Evoluþia influenþei
(A consemnat Ilie MIHALCEA) sovietice pînã la situaþia de monoAcest numãr s-a tipãrit cu sprijinul reprezentanþilor exilului românesc anticomunist
de la Paris, de la Freiburg, de la München ºi de la Bruxelles

pocãinþa lui pentru sãvîrºirea
trãdãrii. Din nou vom recurge la
textul din Evanghelia dupã Matei:
... vãzînd Iuda cã Cel pe care La vîndut a fost osîndit la moarte,
s-a cãit ºi a adus înapoi arhiereilor ºi bãtrînilor cei treizeci de
arginþi zicînd: Am greºit vînzînd
sînge nevinovat. ªi aruncînd
arginþii în templu a plecat ºi
ducîndu-se s-a spînzurat (Matei
XXVII, 3-5).
Ceea ce s-a descoperit recent
ºi vrem sã punem din nou în
luminã este aºa-zisa Evanghelie
pierdutã a lui Iuda ºi care oferã
o nouã perspectivã despre trãdare
ºi trãdãtor, Iuda apãrînd ca unul
din Apostolii care l-ar fi înþeles cu
adevãrat pe Iisus.
Evident acest mod de a percepe
ºi înþelege comportamentul ºi
fapta lui Iuda este oarecum nou,
dar în orice caz dã de gîndit. Ceea
ce este cert e faptul cã Iuda s-a
pocãit ºi, simþindu-ºi cu adevãrat
vinovãþia, s-a spînzurat, prin
aceasta dorind sã demonstreze
asumarea marii sale vinovãþii ºi
dorinþa de a-ºi rãscumpãra pãcatul trãdãrii. Cu tot ce a fost ºi a
fãptuit Iuda a intrat în legendele
ºi literatura tuturor popoarelor. În
acest sens putem cita Haller
Passionspiel (Misterul Patimilor
de la Halle) din 1430, Sterzinger
Passionspiel (Misterul Patimilor
de la Sterzing) din 1420-1475,
Passions dAngers (Patimile de la
Angers) din 1486, etc. Nemaivorbind de alte reprezentãri în literaturã, muzicã ºi artele plastice.
În felul acesta, chiar ºi dacã
reþinîndu-se în exclusivitate pãcatul trãdãrii, Iuda a rãmas prezent
în conºtiinþa tuturor. E poate însã
vremea ºi sã-l reconsiderãm plecînd mai ales de la pãrerea de rãu
ºi pocãinþa dovedite în final.
Chiar dacã acestea s-au finalizat
în sinucidere - cu care nu putem
fi de acord - pocãinþa sa meritã so reþinem ºi la nevoie s-o aplicãm
ºi noi atunci cînd este cazul.
Mitropolit Nicolae CORNEANU
pol absolut a dus la abolirea
monarhiei ºi la crearea republicii
populare române la 30 decembrie
1947. Petru Groza, ºeful unui mic
partid agrar, o organizaþie criptocomunistã, a slujit în acea fazã de
tranziþie drept unealtã utilã ruºilor.
Un alt instrument a fost aºa numitul
bloc al partidelor democrate, o
creaþie ad-hoc a partidului comunist, alcãtuit din resturile altor
partide politice. Dupã înscenarea
alegerilor generale din noiembrie
1946, partidul comunist român, (care
se autointitulase pe atunci Partidul
Muncitoresc Român, fiindcã încorporase un numãr de reprezentanþi
ai Partidului Social Democrat) în
urma proclamãrii Republicii Populare ºi promulgãrii constituþiei din
13 aprilie 1948, a început sã transforme instituþiile þãrii dupã modelul
sovietic. Printre instituþiile ce aveau
sã se conformeze noii structuri a
statului au fost ºi Bisericile ºi
confesiunile.

Octavian VUIA

Note:
1. R. Wurmbrand, In Gods Underground, London, 1968
2. C. Viºoianu, Captive Rumania,
New York, 1956

(Versiune româneascã de R.M.)
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