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Lumea în care trãim!
În ce fel de lume trãim? Întrebarea nu e o noutate, ne-o
punem foarte des. Rãspunsuri sînt
destule, unele pline de optimism,
prevãzînd un viitor plin de strãlucire, în care omul va trãi îmbelºugat, apãsînd doar pe cîteva
butoane. Altele, dimpotrivã, ne
înspãimîntã cu perspectiva unei
realitãþi populate de roboþi, în care
omul nu mai prea are loc. ªi ni se
pare cã a evalua viitorul, uitînd cã
existã ºi un trecut, ajunge pentru
a rãspunde la orice întrebare.
Uitãm cã omul este un concreator
al lumii, cã Dumnezeu l-a hãrãzit
sã îmbogãþeascã creaþia, s-o dezvolte, sã-i descopere valenþe noi.
Dupã concepþia lui Friederich
Schelling, Dumnezeu Tatãl a îngãduit omului sã creeze lumea în
continuare. Cu o condiþie: creaturile înzestrate cu libertate sînt
datoare sã foloseascã corect
libertatea lor. Cu ajutorul limbajului, ele trebuie sã restabileascã între ele acelaºi raport de
recunoaºtere, pe care l-au avut
cu Dumnezeu, atunci cînd El le-a
dãruit autonomia. Cine respinge
acest pact cu Dumnezeu pãcãtuieºte, crede Schelling. Iar
Habermas completeazã cã este
pãcat dacã relaþiile dominatoare
le înfrîng pe cele de înþelegere,
dacã creatura înzestratã cu libertate nu alege calea de înþelegere, ci despotismul ºi folosirea
forþei, aºa cum se întîmplã deseori
în cursul istoriei.
La 16 iunie Jürgen Habermas,
cel mai de seamã filosof german
contemporan a împlinit 80 de ani.
(Toate mediile germane cu profil
mai mult sau mai puþin cultural au
consemnat evenimentul). Manifestîndu-se la început ca unul
dintre membrii ªcolii de la Frankfurt, curent filosofic orientat spre
stînga ºi care a avut un cuvînt
important de spus în prima jumãtate a sec. XX, Habermas s-a
detaºat treptat de multe dintre
opiniile acesteia, elaborînd un
sistem de gîndire propriu, caracteristic, în care unul dintre
aspectele importante este apropierea de religie, de bisericã, fapt
care i-a adus dezaprobarea multora
dintre componenþii ei, pentru care
creºtinismul era destinat ºi programat dinainte criticii lor.
Gîndirea lui Habermas se poate
caracteriza ca o gîndire cu contraziceri (a se vedea A gîndi cu
Heidegger împotriva lui Heidegger, de exemplu). El a gîndit ºi
gîndeºte pînã astãzi cu împotriva, aproape totdeauna cu
scopul de a demonstra o poziþie
moral-juridicã sau social-teoreticã.
Dinamica societãþii capitaliste, cu
progresele tehnice ºi ºtiinþifice
împing societatea înainte. Dar, din
aceste sisteme complexe rezultã
Lidia STÃNILOAE

(continuare în pag. 24)
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Roza vînturilor
Domnule preºedinte,
ªtii foarte bine cã toatã þara româneascã este
nemulþumitã de dumneata. Eºti destul de informat ºi
bãiat destul de mare ca sã ºtii lucrul ãsta. Atunci, de
ce sã continui sã stai la cîrma statului ºi sã indispui pe
toatã lumea? Mai bine þi-ai da demisia!...
Vreau sã mai spun un lucru: sînt sigur cã odatã ce ai
pleca de la putere, guvernul care ar veni în locul
dumitale þi-ar da voie sã pleci, dumitale ºi soþiei
dumitale...
Eugen IONESCU
(Mesaj de dincolo de timp pentru impostorii postcomunismului, ce
nu-ºi gãsesc vremea disponibilã mîrºãviei.)

Restituiri: Aventurã spiritualã

 o dramã ineditã a lui Mircea Eliade

Simt descãtuºîndu-se în
mine izvoarele creaþiei literare, atîþia ani secate sau
închise voluntar prin presiunile mele ºtiinþifice ºi filosofice. Dar, de data asta, n-am
sã mã mai zãgãzuiesc. Mã voi
lãsa antrenat numai de propria
mea imaginaþiei ºi voi scrie
numai ceea ce îmi place...
Ilustraþia copertei volumului Ionesco de André le Gall, Flammarion, 2009

Reevaluãri: Între Rinocerul ºi Rinocerii
Cea mai tezistã ºi cea mai lipsitã de har dintre piesele de teatru ale
lui Eugen Ionescu prezintã, sub raport istoric, un neaºteptat ºi
surprinzãtor succes de public, dublat de o redefinire ideologicã ºi
politicã, menitã sã instituie, parcã, un moment de amnezie totalã, ce
intrigã bunul simþ ºi situeazã dezbaterea dramaticã într-un cadru
fabulatoriu, cu stranie trimitere spre morala unui tîrzielnic La Fontaine.
Pare cã dramaturgul ar fi reinterpretat în piesa sa aspecte memorialistice
dintr-un trecut de care se simte vinovat ºi faþã de care nu gãseºte
ceva mai bun de fãcut decît sã-l scuze printr-o trimitere expresã la o
realitate tangibilã, asemãnãtoare cu aceea în care s-a lãsat sã cadã 
cum ar fi spus Mircea Eliade  într-un timp al istoriei, condamnat ºi
condamnabil totodatã.
Piesa, aºa cum a fost cunoscutã prin reprezentarea ei scenicã ºi, de
asemenea, prin tipãrire, se încheie,
de altfel, printr-o dramaticã negare a (continuare în pag. 4)
Nicolae FLORESCU
istoricitãþii, printr-o disperatã nevoie

Dialoguri esenþiale: Rinocerii de Ionescu
 Bune credinþe abuzate, rele credinþe înºelãtoare 
(Un portret-interviu al scriitorului de Jean Paul Weber)

Vocea lui Jean-Louis Barrault se
face auzitã, misterioasã ºi emoþionantã:

- Atenþie, toatã lumea! Miercuri
botezãm un rinocer! Unul adevãrat! Pãstraþi-vã seara liberã!
- Unde s-a nãscut ? La grãdina
zoologicã?
- Da, e drãguþ! ªi deja are douã
tone!
- Cum îl vom numi?

Uºoarã ezitare. La parterul Odéonului, aproape gol, liniºtit, cu fotolii
grena îmbrãcate în huse gri  Odéonul
repetiþiilor!  un uºor murmur îºi face
prezenþa. Cei cîþiva prieteni prezenþi
se consultã:

- Otorino? Colibri? Prometeu?
- Îl vom numi Eugen!
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Eugen! Evident! Cum de nu ne-am
gîndit imediat la asta? Mulþumirea se
regãseºte pe toate chipurile. Eugen!
Toþi se felicitã. Eugen! Ca Ionescu. Fiu
spiritual al lui Eugen, de ce nu l-am
numi tot Eugen?

- Eugen! Eugen! Ce pãrere ai
de canotierã?

Acel cap puþin chel, acei ochi triºti
ºi serioºi, acea faþã de actor îmbãtrînit,
le cunoaºteþi deja, le-aþi vãzut de sute
de ori în ziare, la emisiuni. Ionescu
este în salã, vorbeºte cu Jean-Louis
Barrault care îi regizeazã ultima piesã,
Rinocerii. M-a vãzut ºi îmi face
semne. I-am luat acum o sãptãmînã
un interviu lui Eugen Ionescu, ne-am
dat întîlnire la teatru ºi acum trebuie
sã îi arãt hîrtia.

- Fiþi foarte sincer, domnule
Ionescu, ce credeþi?

Ochii îi aleargã agili: a citit tot în
cîteva secunde. Se întristeazã ºi mã
priveºte descurajat.

- Nu e bine?
- Nu merge deloc. De ce spuneþi aici: Are faþã rotundã de
caporal ce cîntã la muzicuþã? Nu
e frumos. ªi, de altfel, eu nu cînt
la muzicuþã.... ªi de ce caporal? Nu, nu, vã rog, tãiaþi
caporalul. Voi pãrea un antimi(continuare în pag. 5)

Am bucuria de a încredinþa Jurnalului literar un nou text inedit.
În septembrie 1985, Mircea
Eliade mi-a dãruit dactilograma
piesei Oameni ºi pietre, permiþîndu-mi s-o public mai întîi într-o
revistã, apoi în volum 1 . Mi-a

înmînat atunci cîteva foi rãzleþe ºi
altele ilizible din Aventurã spiritualã, numite iniþial Euridice,
promiþîndu-mi cã-mi va expedia din
Chicago o fotocopie a întregului
text2. Dar, n-a fost sã fie! Am
aºteptat resemnat, ºi totuºi încrezãtor, 25 de ani. ªansa nu m-a
pãrãsit definitiv. Prietenul meu
Mac Linscott Ricketts a obþinut
recent o fotocopie a manuscrisului
original al Aventurii spirituale ce
se aflã în Eliade Collection 
University of Chicago Library,
Mircea HANDOCA
(continuare în pag. 12)

Procesul comunismului: Iluzii convertite...
în vechile mizerii de-altãdatã
Polonia? Am cunoscut-o în
curtea casei noastre, în anii sfîrtecãrii sale de cãtre naziºti ºi comuniºti.
Zeci de soldaþi ºi ofiþeri pribegiþi
se odihneau pe iarba ºi în florile
proaspete încã, ieºite din dragostea
grãdinarilor valahi, înaintea altor
cãrãri de bãtut, departe de þara care
i-a crescut mîndri  aºa cum îi ºtim
din poveºtile cu Sobieþki...

Insectar
Trei generaþii
Dacã în viaþa literar-artisticã
noþiunea de generaþie e foarte
relativã, nu o datã inoportunã, în
viaþa societãþii ea n-ar putea fi cu
uºurinþã ocolitã. Cu acidã ironie
Balzac numea generaþia scriitoriceascã o scenã umplutã de
patru-cinci mii de oameni, toþi
aceºtia voind a juca rolul principal! Pe plan social însã avem a
face cu categorii nu doar mult
mai numeroase ci ºi subsumate
unor condiþii obiective, circumscrise unui cadru istoric în
raport cu care ambiþiile per-

Mama ne-a trimis pe noi, copii
de-o ºchioapã, sã le ducem apã ºi
pîine; bidoane de apã ºi coºuri de
pitã... I-am simþit, cîteva clipe,
fericiþi... ºi noi, la rîndul nostru,
am încercat sentimente irepetabile
de bucurie.
Alexandru IONESCU
(continuare în pag. 22)

sonale nu sînt cele mai relevante.
Din acest punct de vedere, despre
cîte generaþii distincte am putea
vorbi azi în România? Am impresia cã despre trei. Mai întîi
generaþia celor a cãror tinereþe
se plaseazã în anii interbelicului,
prin forþa lucrurilor din ce în ce
mai restrînsã, apropiatã de dispariþie. Alcãtuitã din oameni care,
de regulã, au participat la rãzboi,
care, încã tineri fiind, au înfruntat
primul val, cel mai cumplit, al
terorii comuniste ºi nu o datã au
cunoscut temniþa din motive de
conºtiinþã sau pentru cã aparþineau unor categorii indezirabile
Gheorghe GRIGURCU
(continuare în pag. 4)

Meditaþii ortodoxe
Credincioºia unui mare scriitor
În cele ce urmeazã mã refer la cel
care aparþine pleiadei de reprezentanþi ai culturii româneºti cu care
ne putem mîndri. E vorba de Eugen
Ionescu, cunoscut dramaturg
francez de origine românã (Scriitori strãini. Mic dicþionar, Bucureºti, 1981, p.275). Chiar fiica lui,
Marie-France, îl considerã francez

(Cristian Teodorescu, Ionescu,
tinicheaua lui Ionesco, în Cotidianul, nr. 134, luni 13 iulie 2009, p.10).
Care-i este biografia?
S-a nãscut la Slatina în 26
noiembrie 1909. Tatãl sãu, român,
(continuare în pag. 24)
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Lecturi posibile
Înapoi la Aristarc  reevaluãri critice.
Vol. I: rezistenþa prin culturã.
Nicolae Florescu. Editura Jurnalul literar.
Bucureºti, 2009, 398 p.
Firul conducãtor al studiului este anunþat în titlu: revenirea la metoda actului critic
aºa cum a fost practicat de intransigentul
ºi perenul Aristarkhos: refuzul minciunii,
cãutarea neobositã a adevãrului  singura
cale de eliberare a omului  pãstrînd dreapta
mãsurã ºi bunul gust dupã modelele lãsate
de civilizaþia elinã. Aceastã
concepþie poate fi totuºi
luminatã ºi de indulgenþa
creºtinã care înþelege cã nu
orice om are vocaþia de
erou, de martir sau de ascet.
Or, fãrã aceste însuºiri,
rezistenþa absolutã, fie ºi
prin culturã, nu este posibilã. Studiul critic abordat
reflectã adevãrata profesiune de credinþã a autorului,
completatã de întrebarea
dureroasã a lui Vintilã Horia:
mã gîndesc mereu la... la
cum era, la cum ar fi fost
dacã.... Condus de aceste
considerente, Nicolae Florescu studiazã opera, acþiunea ºi destinul unor pesonalitãþi marcante
în cultura româneascã din perioada interºi postbelicã.
Ion Sîn-Giorgiu, înzestrat ca poet,
dramaturg, eminent germanist, ale cãrui mari
ambiþii au fost curmate brutal ºi prea
devreme, a sfîrºit în umilinþã, mizerie,
singurãtate  destin trãit de nenumãraþi
pribegi anonimi ºi uitaþi.
Sub o formã a autodistrugerii, destinul
lui George Cãlinescu, autorul monumentalei
opere a vieþii sale Istoria literaturii române
de la origini pînã în prezent care, prin
declaraþiile ºi unele scrieri mai mult decît
condamnabile, a alunecat pe panta sãpunitã
de specialiºtii comuniºti ai manipulãrii ºi
compromiterii. Cazul Blaga rãmîne ºi
astãzi misterios ca de altfel ºi personalitatea
filosofului, poetului ºi autorului Luntrei lui
Caron, care totuºi explicã multe ...
Ultimul Noica, durerosul Noica, cel întru
totul strãin într-o lume murdarã, cel care
zbãtîndu-se în pãienjeniºul întunecat al
vremurilor a cãutat  naiv fãrã îndoialã,
fidel unui ideal imposibil  o licãrire de
speranþã, dezamãgit amarnic desigur, rãmîne totuºi cel despre care neînduplecatul ºi
idealistul Virgil Ierunca a spus: de aceea
Constantin Noica nu poate sã nu fie

Gripa spaniolã
Se ºtie cã în antichitate înþelesul
cuvintelor era, adesea, diferit de cel cu care
ne-am obiºnuit. Cuvintele sînt ca timpurile,
necruþãtoare ºi capricioase, duioase ºi
luminoase, mai bãtrîne decît noi, cele mai
multe dintre ele nemuritoare. Ce este o
epidemie, ºtie oricine, mai ales în timpuri
cînd un virus înconjoarã iarãºi lumea. În
Grecia anticã, epidemia, în semnificaþie ei
iniþialã, era un prilej de sãrbãtoare: aºa se
numea vizita împãratului roman la Atena.
Înþelesul nu era neapãrat politic, ci mai
mult cultural. Epidemia însemna vizita unei
personalitãþi, a unui filosof, de exemplu,
într-o cetate strãinã. Transpunînd situaþia
la timpurile moderne unde starurile muzicale au înlocuit filosofii, se poate afirma
cã dacã Britney Spears ar vizita Rîmnicul
Sãrat, aceasta ar fi o epidemie. Dar, încã
din antichitate, epidemia a primit sensul
sanitar cu care sîntem obiºnuiþi. Hipocrate
denumea vizita unei molime, mai puþin
doritã, ca fiind tot o epidemie.
Gripa care se va numi spaniolã îºi
datoreazã celebritatea tot unei vizite, dacã
numim aºa debarcarea soldaþilor americani
pe frontul de vest al primului rãzboi
mondial. Un medic de þarã din Kansas a
publicat în primãvara lui 1918 în Public
Health Report un articol în care se arãta
îngrijorat de numãrul mare de bolnavi de
gripã. Este sigur cã mulþi dintre tinerii care
fuseserã înrolaþi pentru front erau deja
bolnavi cînd a sosit ordinul de îmbarcare
Cum entuziasmul lor pentru plecarea în
Europa era limitat, medicii militari s-au
hotãrît sã-i considere pe toþi bolnavii drept
simulanþi. Mai multe nave militare americane au ancorat în Spania, la San Sebastian,
porturile franceze devenind prea mici
pentru fluxul continuu de soldaþi. Imaginea
soldaþilor americani bolnavi care coborau
cu greu de pe vapoare a produs o impresie
deosebitã asupra populaþiei spaniole. Cam
6% din cei îmbarcaþi au murit pe mare.
Ziarele spaniole au început sã scrie pe larg

Constantin Noica. Sã nu uitãm cã Noica a
fost supus interogatoriilor, umilinþelor,
suferinþelor unei lungi detenþii... ºi va rãmîne
multã vreme neînþeles. O personalitate aparte
ne apare pe nedrept uitatul Theodor Scorþescu, reprezentantul rafinat al unei lumi
apuse exilat, ca mulþi alþii, ºi în exil. Vasile
Posteuca reprezintã modelul depãºirii de
sine. Poet al suferinþei, al dorului de þarã,
clarvãzãtor în scrierile politice din exil, eseist,
critic literar, a colaborat ades în acelaºi ideal
al dãruirii de sine cu Nicolae Petra. Sfîrºitul
lui tragic ºi misterios îl înalþã dincolo de
fiinþã cînd, pe patul de moarte, doreºte
iertarea creºtineascã a celor vinovaþi. George
Enescu, artistul desãvîrºit,
dezinteresat ºi modest, întruchipare a esenþei spiritualitãþii românesc conferã un
suflu unitar acestei prime
pãrþi a volumului.
Ultima parte, dedicatã exclusiv lui Mircea Eliade, este
conceputã într-un stil mai
polemic, justificat de virulentele campanii îndreptate
împotriva marelui scriitor. Acest capitol ar putea constitui
un volum aparte ºi va necesita
prezentarea altor mãrturii ºi
documente inedite întrucît
atacurile rãuvoitoare la adresa
lui Mircea Eliade nu înceteazã
încercînd sã relativizeze ºi alte
valori majore ale culturii româneºti.
Înapoi la Aristarc, bazat pe o impresionantã ºi minuþioasã documentare, trebuie definit ºi ca o operã literarã în sine,
prin pasiunea cu care autorul s-a dedicat
acestui studiu, nelipsind  cu toatã imparþialitatea sa  ºi anumite discrete mãrturii
personale. ªi dacã umbra protectoare a lui
Aristarkhos încruciºeazã din cînd în cînd
vizibil calea lui Nicolae Florescu, ea nu-l
împiedicã sã participe, nu numai intelectual
dar ºi sufleteºte, la confruntarea tragicã ºi
inegalã a celor invocaþi cu urgia vremurilor.
Autorul a conceput acest volum fidel ideii
de misiune, de sacerdoþiu, în cãutarea ºi
proclamarea adevãrului, pentru a fi de folos
urmaºilor, îndeplinindu-ºi astfel datoria de
vestitor într-un prezent încã îndoielnic.
În faþa unui text atît de bogat, sursã de
inspiraþie, de imbold spre acþiune, vom
recurge, ca încheiere, la un învãþãmînt de
bazã dat de Mircea Eliade studenþilor sãi:
mergeþi întotdeauna la sursã; pe scurt, în
cazul de faþã, citiþi fãrã întîrziere acest prim
volum, în aºteptarea urmãtorului.
Ioana PERSU (Bruxelles)
(Cãminul românesc, an 28, nr. 2, VI.2009, p.22)
despre gripã. Din aceastã cauzã ea s-a numit
în curînd spaniolã, deºi Spania nu purta
nici o vinã în propagarea virusului. Curînd
reportajele ziarelor au devenit dramatice,
cam doi din trei spanioli erau bolnavi. Chiar
ºi regele, Alfons al XIII s-a îmbolnãvit. Se
poate imagina care era situaþia pe front.
Germania pornise o ofensivã de anvergurã,
comandamentul german vorbea despre
ultima loviturã, cea pe care o spera
decisivã. Era vorba de acum sau niciodatã,
intrarea Statelor Unite în rãzboi spulbera
definitiv echilibrul de forþe de pe front.
Începutul ofensivei a fost favorabil, trupele
Kronprinzului au reuºit sã deplaseze
frontul. Ele au spulberat contingentul
portughez aºezat între liniile franceze ºi
engleze. Dupã ce au traversat rîul Somme,
populaþia Parisului a intrat în panicã. Dar
ofensiva ºi-a pierdut din vigoare, soldaþii
au rãmas fãrã mîncare ºi gloanþe. Gripa
depãºise linia frontului, se rãspîndea în
toate direcþiile, era o epidemie. În gara din
Frankfurt sute de vagoane aºteptau sã fie
încãrcate pentru front. Ele nu vor mai pleca
niciodatã. În tot oraºul nu mai era aproape
nimeni sãnãtos. Oamenii mureau pe stradã,
pe bãnci în parcuri. La Berlin ziarul Berliner
Zeitung publica o pozã cu un vatman de
tramvai care, cu o mascã pe faþã, încerca cu
disperare sã împiedice ca alþi doi bãrbaþi sã
se urce în vagon. Adesea cãlãtorii mureau
pe traseu, erau gãsiþi morþi la capãtul liniei.
În noiembrie, Germania a cerut armistiþiu.
Evident, au fost multe cauze care au dus la
înfrîngerea Germaniei, dar una dintre ele
a fost ºi gripa spaniolã. O epidemie ca o
veritabilã armã, dar ºi o teribilã realitate.
Nimeni nu s-a putut feri, nimeni nu putea
scãpa. La New York s-a interzis scuipatul de
stradã, circa 600 de persoane au fost arestate.
La Montreal preoþii împãrtãºeau muribunzii
pe stradã. În India au murit 17 milioane de
oameni, autoritatea britanicã a confirmat
cifra printr-un recensãmînt în 1921. Iar
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Viaticum: I. N. Manzatti - Oameni mari ºi mici
-XDelavrancea
Sub acest pseudonim se ascunde un
adevãrat mãnunchi de intelectuali, o
strãlucitã familie româneascã, familie care
a dat þãrii personalitãþi de vazã, dar mai
ales patrioþi.
Desigur, fruntaºul familiei Delavrancea
a fost Barbu. Cu adevãratu-i nume
ªtefãnescu, era copilul unor sãrmani
cãruþaºi din mahalaua Bucureºtilor,
nãscut în 1859. Dacã în Statele Unite nu
este surprinzãtor ca odrasla oropsitã sã-ºi
croiascã un drum important în viaþa
publicã, nu tot la fel se petrecea pe
vremuri în Þara Româneascã, unde, în
largã mãsurã, posturile politice erau
rezervate familiilor ce jucaserã un rol în
istoria naþionalã. Dar nu întotdeauna
copiii cãlcau pe urmele pãrinþilor, demni
înaintaºi. Se mai strecurau în parlament
ºi bîlbîiþi sau nãtîngi, pentru simplul fapt
cã purtau un nume sonor, aºa-ziºii filsà-papa, precum le spune francezul, sau,
mai pe româneºte, copiii babacului.
Nu fãceau altceva în decursul unei legislaturi decît sã strige Aºa e!, cînd
vorbea ºeful partidului cãruia aparþineau,
ori sã huiduiascã atunci cînd partidul era
atacat de opoziþie. Nu degeaba i-a ironizat
Caragiale mai bine ca oricare altul, în
operele sale teatrale, cu deosebire în
Scrisoarea pierdutã.
Barbu ªtefãnescu Delavrancea fusese
atît de talentat ºi predestinat unei mari
cariere, încît nici o forþã nu s-a putut opune
copilului de cãruþaº de a ajunge deputat,
primar al Capitalei sau ministru, de asemenea scriitor de frunte ºi eminent
avocat. Copil fiind, l-am auzit vorbind de
cîteva ori în parlament sau în adunãri
publice; un adevãrat iureº, ce te încrîncena
ca marea dezlãnþuitã. Oratoria sa avea ceva
de vrajã. El însuºi, înflãcãrat naþionalist,
transmitea auditoriului magnetismul momentelor rare.
A fost, de altfel, factor determinant în
pregãtirea opiniei publice pentru intrarea în
rãzboiul din 1916. Poporul, mai bine zis
oamenii politici, erau divizaþi, iar unii socoteau
de-a dreptul nebunie un rãzboi împotriva
Puterilor Centrale. Împreunã cu Tache Ionescu
ºi Nicu Filipescu, Delavrancea a fost factor
de seamã în a determina pe rege sã porneascã
la rãzboi alãturi de aliaþi.
Ziarist, scriitor ºi autor dramatic, a lãsat
o seamã de valoroase lucrãri ce ºi azi, sau
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mai ales azi, înflãcãreazã ca ºi acum
cincizeci de ani. Operele sale teatrale,
Viforul ºi Apus de Soare poartã pecetea
imensei sale dragoste de neam ºi de trecut,
avînd pasagii ce cutremurã prin frumuseþea
expresiei ºi puritatea iubirii de patrie.
Am asista la Iaºi, în 1918, de pe scãrile
Universitãþii, la trecerea cortegiului înmormîntãrii sale. Ne întorceam de pe front,
doborîþi, cu o pace jefuitã semnatã ãn
Bucureºtiul ocupat. Masiva dezertare
ruseascã prãbuºise rezistenþa. Zadarnice
fuseserã paginile de legendarã glorie de la
Mãrãºti ºi Mãrãºeºti.
În aceastã tragicã circumstanþã închisese ochii marele Barbu Delavrancea,
îndurerat cã visul sãu de aur se nimicise.
Însã, în scurtã vreme, dar prea tîrziu pentru
el, profeþia sa avea sã se dovedeascã adevãratã: doar la cîteva luni, în toamna lui
1918, trupele aliate de sub comanda
Generalului Sarrail spãrgeau frontul german în Balcani, obligînd Puterile Centrale
la capitulare. Victoria noastrã era sigurã,
iar România Mare, visatã de Delavrancea,
lua fiinþã.
Era vremea adevãraþilor profeþi, iar nu a
mincinoºilor prooroci de astãzi.
(Unirea, vol. 12, nr. 12, dec. 1961)

Zi-mi un aforism ºi-þi spun cine eºti
Aforismele sunt un material preþios de
studio pentru psiholog.
De ce suferiþa te predispune, mai mult, te
îndeamnã la meditaþie? Dificilã întrebare! Un
posibil rãspuns am putea gãsi în Dicþionarul
suferiþei - citate, aforisme semnat de Ionuþ
Caragea, Ed. Fides, Iaºi, 2008. Titlul dã
antologiei o adiere de filosofie existenþialã.
Multe din aforisme se caracterizeazã prin
maximã concentrare ºi metafore deosebite
care dau propoziþiilor o puternicã expresivitate ºi o impinge spre zona memoriei:
Prin gînd îmi trece un copil crescut la
periferia memoriei; Amintirile miros a
fîn cosit. Cele mai multe din propoziþii
îndeplinesc canoanele aforismului: Eu sunt
crucea mormîntului meu; Lumînarea îmi
rãmîne cel mai fidel cititor.
Moartea e o enigmã, pentru dezlegarea
ei curgînd multã cernealã fãrã finalitate. În
aceastã temã se înscriu unele din cugetãrile
ºi aforismele cele mai bune din cartea lui
Ionuþ Caragea. Ca valoare li se alãturã cele
din ciclul Poezii ºi Din cele despre iubire
am reþinut: Iubirea dãuneazã grav sãnãtãþii; Sã facem dragoste în rime
îmbrãþiºate, încruciºate, pînã cînd toate
nopþile vor deveni albe. Sînt de bãgat în
seamã ºi aforismele din ciclul: Dumnezeu,
Iisus. Îngeri. Ciclul are o tentã de meditaþie
existenþialã cu fine trimiteri spre realitãþile
de azi. Cred cã ocolirea mãrturisirii credinþei,
cale bãtutã ºi rãsbãtutã, roade bune a dat.
Volumul conþine ºi unele minusuri.
Frumuseþea ºi semantica aforismelor sunt
afectate de discursivitate. Un exemplu:
Sîntem toþi praf în ochii iubirii covîrºitoare numitã demenþã. Ideea este de
reþinut, dar scoasã din contextual poeziei
din care face parte, devine discursivã. În
astfel de cazuri (citatele extrase pe post de
cugetare) textul ar trebui puþin lucrat. În
acest sens mi-am permis un exerciþiu de

verificare: Sîntem microbii existenþei la
scarã miniaturalã (Ionuþ Caragea) / Sîntem
microbe ai existenþei; Sîntem suflete pierdute ca florile-n oceanul de furtunã (Ionuþ
Caragea) / Sîntem flori în furtunã.
Cuvîntul veºnicie încapsuleazã în el
sensuri grave filosofice, religioase, morale.
Prin urmare în aforismul: Veºnicia este o
afacere cu fîntîni în care se spalã banii
murdari, n-ar fi mai potrivitã forma negativã a verbului: Veºnicia nu este. Discursivitatea face ca încãrcãtura semanticã ºi
frumuseþea unor sintagme sã se dilueze
pînã la pierdere. În urmãtorul exemplu de
acest neajuns suferã nucleul cugetãrii:
clone nãscute din acelaºi cuvînt 
Sîntem ºase milioane de clone nãscute
din acelaºi cuvînt purtînd acelaºi rãzboi
de menþinere a propriei identitãþi. Propoziþiile extrase ºi date drept aforisme au un
rol ºi un înþeles în contextual originar. Noul
statut impune în unele cazuri o micã
ºlefuire sintacticã, în primul rînd. Astfel,
Destinul mã trage ca un cîine de lesa lui
invizibilã, ar putea deveni conform
observaþiei de mai sus: Omul  fiinþã în
lesa destinului.
ªi o ultimã observaþie, poate cea mai
subiectivã. Oare era nevoie de gruparea
tematicã? Nu era mai cu folos succesiunea
aleatorie ºi numerotarea care ar fi uºurat
trimiterea la text pentru evitarea abuzului
de citate în cazul unui comentariu? Identificarea temei meditaþei e treaba cititorului
ºi a cronicarului!
Plusurile în ceea ce priveºte construcþia
ºi expresia sunt mult mai multe ºi cu putere
de convingere. Le amintesc: simetria ºi
paralelismul, jocul de cuvinte, rime interioare, frînturi de versuri, definiþii metaforice,
metafore (în special verbale).
Ionel POPA
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Cronica literarã
Poezie punitivã
Oprirea (Editura Grinta, 2009) este
teoretizatã de Andrei Zanca drept percepþia
unei modificãri, ceea ce înseamnã implicit o
recunoaºtere a inconfundabilului sunet 
scîncetul din spatele rostirii  poetic,
care-l invadeazã în travesti  molecule, ce
vor cureiera trupul  aidoma aflãrii
esenþei fiinþei, pentru a-l modifica radical.
Accesul la starea de graþie îi imprimã o
conºtiinþã de sine orgolioasã, o supremaþie
a imuabilitãþii: chipul meu adevãrat nu
mi-l poate nimeni lua, fiindcã se exprimã
prin liniºtea vie ºi tãcere. Aceastã oprire
fecundã ascultã tãcerea fertilã dinlãuntru, beneficiind de transferul pe o punte
a inimii înmiresmatã. Oprirea devine
semnificativã urmãrind miºcarea ancoratã a arãtãtoarelor ornicului, care suprapun nemiºcarea cu punctul ºi sinele cu
sine, adicã ridicînd la putere. De aici se
deschide o viziune privilegiatã, pe care
autorul ne-o transmite, tranpunîndu-se în
ea, unic protagonist. Este o obsesivã
revenire care probeazã valabilitatea,
necesitatea ºi viabilitatea variaþiunilor
temelor majore  cum precizase în cartea
precedentã intitulatã Lumea, un limbaj al
invizibilului (2008), definind încã titular
aureola tãmãduitoare a regãsirii artei,
biruitoare în chiar eºecul ei conjunctural
(Azi se înalþã-n slãvi nu divinul, ci idolii,
starurile ºi vedetele  Lumea..., p.23).
Mai întîi, se întîmplã lovirea de neputinþã,
cu sfialã a nesiguranþei, cînd întreaga
tainã se presimte într-un fior, numit cu
ezitare, protejat de neputinþa de a-l rosti
cu tandreþea de odinioarã / a cãlugãrilor
în tãcerea / noduroasã a unei chilii.
Poetul tinde spre purificare prin îngemãnarea reflexivitãþii cu credinþa (nu atît
ruga, cît mai ales / pietatea de gînd),
garanþie a atingerii stãrii de graþie a unui
miez nicicînd adumbrit.
Andrei Zanca se reîntoarce, grav, la
esenþa stãrii poetice, ignorînd prin sinceritatea zicerii nepotrivirea cu capriciile rostirii
lirice de azi, adãpostite sub pretenþiile
cuprinzãtoare ale post-modernismului.
Poetul este profund ºi delicat în alegerea
discursului, palpînd necuprinsul (cîte nu
se ascund / în spatele unui / zîmbet?)
prin tentative retractile, pentru a nu-l pierde
(dacã þi-aº da un nume / cu siguranþã /
te-ai stinge). Acuza de inactualitatea nul sperie, fiindcã o ºtie caducã. Adîncimea
nu poate fi un subnutriment poetic, ea se
simte bine încapsulatã în boarea medievalã, ºtiind cã paseismul poate fi un
gîlgîitor izvor de poezie. Aceasta este adusã
în actualitatea comportamentalã liricã:
iniþiere în arta smereniei, rãbdare ce tinde
spre tandreþe, însufleþirea adevãrului,
detectarea indestructibilului de dincolo de
aparenþe. Totul este prins de o privire
înapoi, în conturul unui basm. Înþelesurile
de acolo sunt scopul întrezãririlor, cãci nu
e îndeajuns cã trãim, mai trebuie sã ºtim.
Andrei Zanca scrie o poezie a reflexivitãþii punitive prin alegerea reverberaþiilor
sufleteºti pe care i le produce contactul cu
implacabilitatea morþii. Aceastã reflexivitate
directã nu-i îngreuneazã starea poeticã,
pãstratã detaºatã prin decantare, prin
alegerea metaforicã a elementelor de
detentã. Aici stã graþia izvorîtã din disperare
omeneascã, prin buna pãstrare a raporturilor, încît poezia reflexivitãþii punitive pe
care o scrie este, înainte de orice, poezie,
cu toate cã, într-o gîndire repede ºi puþin
analizatã, termenul al doilea, cel al diferenþei
specifice, tiranizeazã întreg sensul sintagmei. Putem ca argumente detaºa culminaþii
ale scriiturii, chiar fãrã referire la motivele
declanºatoare. Iatã cîteva din succesele lui
poetice: ghinda, o implorare de arbore,
respirînd cu sfialã / splendoarea, parcul pustiu al unei duminici / rãsfrînte-n
tãcerea dintre lespezi, vînt ud, vizibil /
într-o înclinare de / fag ºiroind, ciocul
de cuc / în bãtaie de moarte fãrãmiþatã,
ca din granit m-a smuls surîsul tãu letal,
aroma înseratã a ramurilor de arþar,
tãcerea amfibie de sub runele negre ale
crengilor, decantat de un lan pãºesc,
islanda copilãriei, regatul lumînãrii /
în golul ferestrei, legat prin murmur /
de o nerostire, ºoapta / e o explozie de
pãsãri, o luãm agale prin / empatia
pãdurii, murmurul Nilului / în papirus,
ce temperare de Dumnezeu într-o ramurã, privighetoarea / cojind tãcerea /
dinaintea / zorilor etc.
Chiar tehnica detaºãrii, pe care o pune
în pagini poeziile lui, este numitã: sã

amuþim / spre a grãi / cum se cuvine sau
poate ar trebui o vreme / sã ne prefacm
surzi / spre a auzi din nou. De aici ºi o
anume detaºare care stãruie în pagini, la
înãlþimea distilãrii încruntãrii în firesc.
Poetul e un virtuoz al amînãrii (oprirea e
un fel de amînare), stabilind distanþa dintre
evidenþele banale ºi sensul lor lãuntric de
locul unde rãmîn evidenþele firave rãsfrînte
în cuvinte, o dacantare lãuntricã, despovãrare. Aici, la acest nivel, intervine o
nouã concentrare, exclusiv poeticã, o nouã
sintezã datã de evidenþa poematicã a
scrierii. Uneori, aceastã nouã sintezã ia
formã apoftegmaticã, proclamînd seninãtatea poematicã (nu eu þes pînza vieþii
/ sunt numai un fir în ea / unde cea mai
mare putere / este seninãtatea în faþa /
morþii). Acolo sunt audibile ºoapte
rãsfînte din improvizaþie de pasãre /
suspin de fulg în primul ghiocel, lãsînduse încîntat de splendoarea ce scurtcircuiteazã cuvintele, degajîndu-le intimitãþile
asemenea sunetului clopotului / ce / mai
unduie / în firul de mãcriº, care învioreazã
o adiere de cimbru. În aceastã rarefiere
prin selecþie, poetul se ataºeazã de soarta
celor apropiaþi, nouã transmiþîndu-ne o
colocvialitate previzionarã (nu-i aºa, mi-a
spus fiul meu, odatã / ne vom plimba
laolaltã descuþi printre stele).
Adevãratul poet îºi continuã echilibristica pe un fir de luminã, înaintînd cu

ce este dincolo de titlul cãrþii.
Poezia titularã fixeazã reflexivitatea
autorului între mîhnire ºi scîrbã: mîhnirea
este datã de vieþuirea în obiºnuinþe ºi
repetiþii nesemnificative (aceleaºi lichele
/ pãlãvrãgesc în ziare despre adevãr ºi
dreptate), iar scîrba reiese din toate,
neînvinsã de nimic, un fel de greaþã
sartrianã produsã de realitate. În acesa
condiþii nefavorabile, poezia se retrage în
somnul poeþilor duºi ºi nu se simte decît
adierea maculantã a morþii care uzeazã chiar
peisajele stelare. Neliniºtea îl impresoarã
ca un roi de fluturi galbeni: este asaltat
de crepuscul, amintirile îmbucurãtoare se
îndepãrteazã, lãsîndu-l biet chiriaº pe
cîteva hectare de melancolie. Aspiraþia
ieºirii din marasm este transmisã elementelor (În timp ce vîntul se sfîºie ºi plînge
/ pe umãrul arborelui / implorîndu-l sã
rãmînã arbore). Simte cum, celebrînd falºii
idoli, pustietatea se întinde.
Reflexivitatea se coaguleazã în jurul
termenilor de bazã, cuvintele folosite sunt
dependente de fermitatea punitivã: înverºunare, grosolanã eroare, mort celebru, timpul
feroce, strãveche durere, prizonierii din
Siberia, rãtãciþii în ceaþã, cuvinte mototolite,
stîlpii putreziþi, oraº pustiit de dogme ºi
retori, timp sigilat al uitãrii, valurile delirului,
proxeneþi ai puterii, rãsplãteºte minciuna
cu medalii, hoþii au devenit cetãþeni de
onoare, demagogi electorali etc. Fermitatea
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bãgare de seamã, cãlãuzit de o anume
smerenie, prinzînd în auz pasul tãu celest
pe strãzile obscure, ºtiind sã sãrbãtoreascã un fîlfîit de pleoape. Pe cît este de
reflexiv, pe atît este ºi omagial ºi peste tot
se consumã  se mistuie într-o neîncetatã tandreþe. ªi totul se ve întîmpla pînã
va cãdea în genunchi lîngã oprirea care
nu este altceva decît o prelungire a
visului. Cînd amintirile sunt definitive, nu
mai e lesne sã mori / în limba maternã,
cînd eºti învãluit în lumina... amînatã. ªi
astfel se declanºeazã perpetuumul poetic,
fiindcã întotdeauna într-un cînt mai este
un cînt, iar lumina însãºi se îndoaie / în
presimþirea alteia adînci.
P.S. Mircea Muthu, într-un interviu din
Vatra (nr. 4/2009), îl numeºte pe Nicolae
Florescu cel mai onest ºi valoros istoric
literar de astãzi ºi apreciazã cã campania
lui de restituire a valorilor diasporei
româneºti se face cu eforturi de-a dreptul
eroice în Jurnalul literar, cu toate acestea
el cade victimã ignorãrii din neºtiinþã sau
umorii alcãtuitorilor de tabele mendeleevice ale literaturii române actuale. Adaug
ºi confirmarea constatãrilor mele, între care
ºi publicarea acestui text despre unul dintre
cei mai importanþi poeþi ai exilului românesc.
*
Mult mai agresiv, evitînd echivocurile
prin numirea directã a rãului pricinuitor de
suferinþe, se dovedeºte a fi Ion Cristofor
ºi în aceastã directitate a numirii vedem ºi
asimilarea stilului bolovãnos al lui Aron
Cotruº, de care autorul s-a ocupat prin
studii amãnunþite realizate monografic.
Noroc cã Ion Cristofor îºi explicã titlul
obscur al recentei sale cãrþi de poezii,
Angore et taedio (Editura Casa cãrþii de
ºtiinþã, 2009), spre sfîrºitul ei, dînd expresia
lui Juvenal în traducere: Mîhnire ºi scîrbã;
dar cum, mai ales pentru ardeleni, apelul la
limba latinã este totdeauna prilej de mîndrie,
nu putem nici noi strecura nemulþumiri
filologice privind încifrarea. Dar sã vedem

lui este punitivã prin inclemenþã terminologicã. Poetul face parte dintre acei care-ºi
iau lumea în cap, chir cãlãtorind imaginar
în peisaje exotice (Noi ne-am luat lumea
în cap pe nepusã masã / rãtãceam ca
vulturii vãzduhului / cuprinºi de o beþie
albastrã / pe strãzile labirintice ale
oraºului La Paz // Atunci am îngãimat am
rãcnit din toþi rãrunchii / înduraþi-vã de
mine rãtãcitul / necunoscuþi nenãscuþi
poeþi ai Boliviei / sã dau de pace în oraºul
acesta limpede / ca o luminiþã se seu
rãsãrind / în umbra creierului unui copil
rãposat odatã cu zorii). Experienþele sale
beneficiazã de o aurã poetizantã, dar redusã
la cîte o sugestie: Rãtãceam la braþ cu
domniºoara iluzie / eram subþiri ºi palizi
ca doi crini. Latifundiar al iluziei, poetul
stãpîneºte atîta melancolie cîtã i se vede
pe faþã ca pe o mototolitã hîrtie. De aceea,
muzele ºi sacrele datorii ne cautã din ce
în ce mai rar, lãsînd loc reglãrii conturilor
cu propria, precara, eternitate. Poetul
prizeazã realitatea reunind secvenþe disparate (Vremuri isterice ca o vãduvã cu
hormonii neconsumaþi / tineri smintiþi
ascultînd o muzicã zgomotoasã / cãlãtori
rãtãcind prin miasmele mlaºtinilor / ºi
slujbaºi alergînd în jurul marelui ºef / ca
niºte lilieci înspãmîntaþi).
Scîrba este procuratã de cei vituperaþi
prin numiri contondente: farsorii, agramaþii,
hoþii, tîrfele de lux º.a., ceea ce-i provoacã
migrarea poeticã în alt anotimp, cu rîndunelele ºi lãstunii, acolo unde naturalitatea
binecuvîntatã îi eliminã de la sine. Aura
poeticã, la aceste numiri directe, apare ca
un reflex al normalitãþii care s-a refugiat în
spaþii abstracte. Sunt, deci, douã regimuri
diferite de numire: directã ºi punitivã,
abstractã ºi poematicã, unde cel de al
doilea oferã deschiderile în care îºi pune
speranþã. Însã, în unele locuri, circumscrierea unor realitãþi rãmîne la formularea
lor jurnalisticã, deci prozaicã, ternã, cu tot
adevãrul de fond (de pildã: grãbeºte-te sã
dai / votul tãu entuziast domnului preºedinte); sau o prea tranºantã, militãroasã
separaþie de sens (iubitele o iau la

dreapta, îngerii-n stînga). Tot aºa, nu
face bine în poezie aducerea aproape a
mitologiei de elemente ale modernitãþii (zeii
cei palizi ai televiziunii). Nici mai fericitã
nu e specificarea în consecinþã, previzibilã
ca orice urmare directã (morþii tac mîlc /
cei vii doar ºoptesc pe la colþuri), nici
consecinþa ieftinã a unei constatãri (Purtãm cu toþii ceasuri pe mînã / dar timp nu
avem niciodatã).
Forþa poeticã a lui Ion Cristofor se
intensificã atunci cînd coboarã în derizoriul
cotidian termeni genarali ºi de o altã naturã:
estetica (Atîta doar cã zevzecul ãsta
umblã pe stradã / cu capul spart / ºi asta
stricã domnilor / toatã estetica mãreþei
noastre urbe), timpul (te miºti precaut
printre mesagerii portocalii ai vidului /
printre gureºii artizani ai nenorocirii),
destin (cã suferinþa ne pãstreazã vieþile
/ pentru un destin mai bun), jurnal
(Arborii în rugãciune pe culmi / îþi refuzã
bucuria / de a boteza oraºul tristeþii)
º.a. Comparaþiile/metaforele animante izbutesc o altã performanþã a autorului (un
singur exemplu: Ca o cãruþã cu morþi trece
anotimpul peste piaþa pustie, ºi încã unul,
totuºi: Lumina stinsã a pietrelor / cînd
arborii încep sã-ºi legene lampioanele).
Încleºtarea dintre poet ºi mîhnire duce
firesc la întrebarea rostului acestei lupte,
între plînsul lui înfundat ºi generozitatea
nopþii pline de stele. Ceea ce constata
autorul este suficient argument: roua e
plinã de sumbre prevestiri, iar braþele
ridicate ale bãtrînilor copaci se roagã spre
lumina îndepãrtaþilor aºtri. Dar totul se
terminã la jumãtatea drumului, fiindcã
nici o speranþã nu mai înmugureºte în
gîndurile devastate de toamnã, din moment ce repede se face uitat adevãrul.
Scurta memorie încurajeazã revenirea, nu
vindecarea. În fond, poetul nu gãseºte nici
o soluþie, sau dacã o vede ezitã sã o
numeascã, în complexul de factori agresivi
care, pentru un om de bun-simþ, o fac atît
de îndepãrtatã ºi improbabilã; ºi-atunci
plîngi neºtiut de nimeni / cu ochii
încãrcaþi de puzderia de stele, neauzit
de nimeni sub vînturile þinutului natal.
Mîhnirea ºi scîrba au, în poezia lui Ion
Cristofor, o formulã alternativã, mai pregnant legatã de realitate: obosealã ºi umilinþã.
Poetul îºi gãseºte rostul doar ca reprezentant al elementelor de continuitate, chiar
umile: Eram ambasadorul firului de iarbã
/ umilul nemuritorul fir de iarbã, invadat
de tristeþi de inimã albastrã. Între
elementele umile dar stabile (dealul, pietrele,
greierii) poetul îºi gãseºte rostul, dar nu ºi
menirea, cînd reinventeazã tãcerea.
Adãpostul e fragil ºi pricinuitor de suferinþe, dacã nu se redefineºte sensul istoriei.
Deocamdatã, este o retoricã a suferinþei, în
aºteptarea reabilitãrii dimensiunii umane.
Titu POPESCU
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regimului totalitar. A fost generaþia marilor frustrãri, a marilor traume care au
marcat sfîrºitul normalitãþii în þara
noastrã. Mulþi din exponenþii sãi au
dispãrut înainte de vreme, dacã nu uciºi
cel puþin reduºi la tãcere, ori, atunci cînd
au avut posibilitatea, au apucat pe calea
exilului. Ea a dat cel mai greu tribut
represiunii comuniste care implica pentru
întreaga obºte mizeria, îndoctrinarea
obligatorie, cenzura, surparea întregului
sistem de valori pe care s-au clãdit
civilizaþia ºi cultura în România. Cei cîþiva
seniori ai acestei vitregite la culme
generaþii, din rîndul intelectualitãþii, care
se mai aflã între noi sînt în mãsurã a aduce
mãrturiile cele mai avizate asupra unor
vremuri cumplite: Neagu Djuvara, Rãdulescu-Zoner, Boldur-Lãtescu, Marcel Petriºor
ºi chiar N. Balotã (cititorii îºi vor da seama
sper de ce am introdus acest chiar).
A doua generaþie pe care o putem avea
în vedere e compusã din persoane nãscute
în jurul anilor rãzboiului, nescutite nici
ele cîtuºi de puþin de experienþa durã a
comunizãrii care a început prin a le umbri
perioada copilãriei. Aceastã împrejurare
le-a fãcut uneori mai vulnerabile la ispitele
compromisului cu oficialitatea. Din care
pricinã numãrul celor din sînul acestei
generaþii secunde care a semnat, într-un
fel sau altul, ceea ce s-a numit pactul cu
Diavolul, a fost mai mare decît cel al
membrilor generaþiei imediat anterioare.
Nu intenþionãm a trece cu vederea conºtiinþele remarcabile, curajoase pînã la a
deveni pilduitoare din categoria în cauzã
(Paul Goma, Dorin Tudoran, Bujor Nedelcovici etc.), dar adaptaþii au fost
legiune. S-a afirmat cã experimentul
Piteºti, acea oribilã mutilare a conºtiinþelor pentru cã a fost dusã cu sadism
pînã la ultimele consecinþe, ar fi, la un
mod mai puþin izbitor, caracteristic pentru
societatea noastrã în ansamblu. Psihanaliºtii numesc fenomenul în cauzã
identificarea cu agresorul. Cînd eºti supus
unei mari presiuni, cedezi, îi faci pe plac
acesteia. Semnificativ, nu puþini dintre
foºtii deþinuþi politici, fie cã au suferit
efectiv spãlarea creierului, fie cã nu,
au devenit colaboratori ai Securitãþii. La
fel, mulþi cetãþeni care n-au trecut prin
Gulag s-au vãzut puºi în situaþia de a face
compromisuri pentru a supravieþui. S-au
raliat mecanismelor propagandei oficiale,
au aplaudat oratoria cãpeteniilor, au
devenit membri de partid, chiar au dat note
informative sinistrelor organe ale
poliþiei politice. Frecvent, din dorinþa
imundã a profitului, adicã a avansãrii în
carierã, a plecãrilor (ºi îndelungatei
ºederi) în þãrile putrefiatului Occident, a
unor beneficii pecuniare etc. Nu de supravieþuire pur ºi simplu putem vorbi în
asemenea circumstanþe, ci de arivism,
lãcomie, turpitudine. Alteori însã oamenii
au fost supuºi unor presiuni cumplite,
smulgîndu-li-se consimþirea de cooperare
cu Securitatea prin ameninþãri cu condamnarea la închisoare ori chiar cu
moartea, la adresa nu doar a lor ci ºi a
familiilor lor. Cunosc asemenea cazuri.
Cei ajunºi într-o atare diabolicã menghinã
pot fi oare socotiþi vinovaþi sau mai curînd
victime? Întîmplarea (?) face ca în anii de
dupã 1989 sã aibã loc o rãfuialã cu aºanumiþii generic turnãtori, oferiþi vindictei
publice fãrã a se þine seama de specificul
fiecãrui caz, de cãile deseori monstruoase
ale racolãrii ºi de ce i s-ar putea imputa
fiecãrui împricinat în parte. De acord, au
fost multe canalii, dar se cade sã-i vîrîm
pe toþi informatorii în acelaºi sac? ªi,
oricum, nu sînt cu toþii doar niºte marginali ai sistemului abuziv? Personal, am
o mare reþinere în a arunca blamul asupra
nefericiþilor care au trecut prin cercurile
infernale ale puºcãriilor comuniste,
indiscutabil cele mai dure din cîte a
cunoscut vreodatã România ºi poate cele
mai terifiante, dacã þinem seama de
experimentul piteºtean, din tot lagãrul socialist. Unor Alexandru Paleologu, ªtefan Aug. Doinaº, Ion Caraion, Dan
Amedeo Lãzãrescu  floarea intelighenþiei
noastre  am simþãmîntul cã se cuvine a
li se recunoaºte o fibrã eroicã. Numai cine
s-a aflat în preajma focurilor Gheenei
comuniste are dreptul moral de a-i sancþiona eventual sever, de a-i da eventual la o
parte din zona consideraþiei noastre, ce
altminteri se cade a fi comprehensivã, nu
fãrã o notã compasionalã. ªi un alt caz ce
ne-a stupefiat, cel al Monei Muscã. Om
politic carismatic, cu o clarã orientare

democraticã ºi cu mari ºanse de eficienþã,
d-sa a fost intempestiv scoasã din viaþa
politicã, dupã toate probabilitãþile, ca efect
al unei malefice lucrãturi. Stînjenitoare
prin marea popularitate dobînditã dar ºi
prin ameninþarea ce-o reprezenta pentru
actualele încrengãturi ºi aranjamente ale
fostei poliþii politice nu chiar defuncte,
s-a pomenit izbitã de-o acuzaþie lãþitã la
culme pentru colaborarea cu Securitatea
din epoca Ceauºescu. N-am putut afla
exact ce lucruri infamante a sãvîrºit, însã
acel angajament semnat poate din naivitate juvenilã, neavînd aerul a constitui
altceva decît o eroare limitatã, a fost
utilizat ca un document decisiv pentru
a-i justifica execuþia. Mona Muscã a fost
pusã la stîlpul infamiei, exclusã din viaþa
publicã precum ultimul dintre ticãloºi.
Inclusiv prin contribuþia pamfletarã a unui
reputat intelectual elitist, ale cãrui
furori justiþiare n-au, din pãcate, un suport
al consecvenþei.
ªi asta în ce context? Într-unul în care
marii trãgãtori de sfori din sfera partidului
unic care era-n toate, torþionarii Securitãþii hãlãduiesc fãrã grijã, bucurînduse de pensii impudic de copioase, de
locuinþe de lux. Nimeni nu-i deranjeazã
cu nimic. Prezidentul Bãsescu a rostit, e
drept, o teatralã condamnare a comunismului în faþa Parlamentului, dar ce
preþ ar putea avea aceasta cînd, bunãoarã,
nici un fir de pãr de pe creºtetul odiosului
general Pleºiþã nu s-a clintit? Bine cã ne
rãfuim cu cîþiva intelighenþi, cã o excomunicãm pe Mona Muscã! Nu-mi dau
seama ce joc face CNSAS-ul, dar, spre a
ne folosi de-o analogie, lucrurile stau cam
aºa: se pune la cale o, chipurile, grandioasã operaþie de stîrpire a corupþiei,
grangurii, escrocii de mare calibru,
devalizatorii de bãnci sînt lãsaþi în pace,
toatã atenþia îndreptîndu-se asupra celor
vinovaþi de furturi mãrunte, uneori din
nevoia de-a avea ce mînca. Ne putem mîndri
cu aºa ceva? Nu e o nedreptate strigãtoare
la cer? ªi unde mai pui cã asupra trecutului,
dupã destule indicii cu implicaþii securiste,
al unor personaje la ora actualã cu rang
înalt în stat, se aruncã vãlul tãcerii, desigur
din motive patriotice!
În fine, cîte ceva despre a treia generaþie. Alcãtuitã din actualii tineri, deci
din indivizi nãscuþi în ultima parte a
epocii de aur, ea ar trebui sã facã, cu
deplinã luciditate, bilanþul ultimelor trei
sferturi de veac din istoria României ºi sã
anunþe cu dignitate intrarea într-o nouã
erã. Este o generaþie care apare pe ruine,
de la care ar fi de dorit proiectul, dacã nu
ºi efectuarea unor noi edificii. Se prezintã
ea la înãlþimea aºteptãrilor? Mã tem cã
nu. În loc de-a schimba scara axiologicã
viciatã a regimului totalitar cu alta validã,
dã prea adesea dovadã de o derutã în care
putem desluºi fãrã dificultate sechelele
vremurilor antedecembriste. Comunismul
a reprimat, a împins în subconºtient
aspiraþii umane fireºti precum dorinþa
unei vieþi decente, libertatea relaþiilor
dintre sexe, bucuria de-a cãlãtori în
strãinãtate etc., ceea ce a fãcut ca ele sã
izbucneascã la un moment dat cu o mare
forþã, dar ºi încãrcate de impuritãþi.
Distorsionate, încãrcate de tare morale.
Timpul îndelungat în care n-au putut ieºi
la suprafaþã le-a alterat. S-au rãzbunat în
acest fel denaturat, grotesc, privaþiunile,
interdicþiile, mistificãrile ºi mortificãrile
deceniilor cîrmuirii nelegiuite. Nãzuinþa
la o viaþã mai bunã s-a deversat în lãcomie,
libertatea sexualã în libertinaj ºi obscenitate, desfãtarea cãlãtoriei în asaltul
meleagurilor vestice cu scopul cãpãtuirii
fãrã scrupule. Din Occident am împrumutat cu grãbire deficienþele acestuia,
deºeurile, noroaiele. Recunoaºtem: existã
destui tineri de bunã condiþie, excelent
pregãtiþi, oneºti, dar încercãm a desprinde
o linie generalã, care, vai, nu e în favoarea
ultimei generaþii ivite în arenã. Absenþa
unor repere etice, a unor modele de bunã
calitate a condus masiv la conturarea unui
individualism egoist, grosier, generator de
hoþie, violenþã, anomie. Decuplatã socialmente, prea puþin interesatã de culturã
(repet, cu unele excepþii ce însã nu fac
muzica), ultima promoþie de tineri e
dezorientatã, nestructuratã în autismul sãu,
împinsã de curenþi aleatorii cãtre un mîine
ce n-o preocupã, dupã cum n-o intereseazã
nici trecutul. Se pare cã e încã un dar
funest pe care ni-l face comunismul.
Gheorghe GRIGURCU
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Între Rinocerul ºi Rinocerii

de antemporalitate, ce trimit la rîndul lor, aºa cum observa, la premiera francezã a
Rinocerilor, Monica Lovinescu, spre La Peste a lui Camus, dar, cum þinem sã observãm
noi la o relecturã de ultimã orã a textului, nu mai puþin spre o capodoperã mai recentã,
însã nesesizatã atunci de tulburele spirit stîngist parizian, precum Noaptea de Sânziene
a lui Mircea Eliade, cu care, deºi lipsitã de dimensiune metafizicã, fabula ionescianã þine
sã se confrunte în semnificaþiile ei moderne.
Bérenger nu contemplã lumea ºi nici nu aspirã sã iasã din vreme precum ªtefan Viziru,
bunãoarã. Dar o neclintire a sa din miezul timpului, un refuz metodic al transformãrii ºi
al situãrii în conjuncturã indicã o opoziþie totalã la cerinþele maleabile ale istoriei ºi
relevarea într-o permanentizare a atitudinii benefice, care constituie justificarea sa umanã,
într-un cadru imuabil, veºnic acoperit de iluzii, ce surpind realitatea prin neputinþa de
a le zãdãrnici impulsurile de nuanþã istoricã, politicianismul nãscocit peste timp tocmai
din dorinþa de a modifica statornicirea. Disperarea eroului piesei lui Eugen Ionescu, cel
care nu vrea sã accepte integrarea în turmã, confuzia tragicã a pierderii identitãþii, þine,

fãrã nici o îndoialã, de refuzul totalitarismului, însã, oricît ar fi dorit Elsa Triolet sã
împingã metafora ionescianã ºi lecþia ei spre condamnarea nazismului, povestea
Rinocerului, multiplicat pe parcursul a aproximativ doi ani pînã la reprezentarea
Rinocerilor, vizeazã cu claritate înregimentarea în turmã, condiþia comunizãrii masive
prin spãlarea de creier ºi înscrierea în partidul unic, ceea ce judecã ºi condamnã situaþia
rezistentului pe care îl atemporalizeazã Béranger, excluzîndu-l din istorie. Împotriva
tuturor am sã mã apãr, împotriva tuturor am sã mã apãr! Sînt ultimul om, am sã rãmîn
om pînã la capãt! Nu capitulez!
Problema Rinocerului este problema comunismului atotstãpînitor pînã spre sfîrºitul
deceniului ºase din secolul trecut al existenþei noastre. ªi, dintr-o datã, sensul difuz ºi
confuz al piesei se radicalizeazã în conºtiinþa liber-cugetãtoare a cetãþeanului occidental
ºi nu numai, ce nu-ºi gãseºte înþelesurile profunde ale dramei sale existenþiale. Eugen
Ionescu, cel care intuia mereu în mesajul scrisului caragialesc o anume viziune
existenþialistã, aduce în prim-planul piesei la care ne referim, sub chipul ºi numele lui
Bérenger, un cetãþean turmentat, din lumea scrisorilor pierdute, anonim, dar definit
dupã miros, atîta vreme cît îºi pãstreazã onestitatea de-a întoarce mersul istoriei, restituind
scrisorica andrisantului. Lumea tîrgului trebuie ºi ea intuitã aici, cãci nicãieri eroii
intelectuali ai comediei franceze nu ar fi fost capabili sã-ºi trãiascã metamorfoza, aºa
cum o surprind sub sau prin cãldurã mare consumatorii de bere ºi ºvarþ ai lui Eugen
Ionescu. Toanta cu pisica expiatã sub copitele rinocerilor, lumea cea pestriþã ºi
nesemnificativã vin dintr-o altã sferã decît cea a burgului occidental, determinã o altfel
de înþelegere a vieþii ºi un alt mod de a eluda istoria. Apoi, iatã aici ºi Logicianul, cel
menit taifasului public, adept al silogismului aberant (toate pisicile sînt muritoare.
Socrate este muritor. Deci Socrate este o pisicã.). Iar Jean, la rîndul lui, are un
comportament foarte asemãnãtor cu cel al amicilor caragialeºti (Disearã am întîlnire
cu niºte prieteni la berãrie. [ ] Am fãgãduit sã merg. ªi îmi þin fãgãduielile).
Este semnificativ faptul cã Rinocerii a fost prima piesã a lui Eugen Ionescu jucatã
ºi pe scenele româneºti în perioada comunistã, iar Monica Lovinescu, în volumul ei prim
de memorii, La Apa Vavilonului (Humanitar, 1999) îºi amintea iritarea ºi exasperarea
dramaturgului în faþa modului primitiv în care comunismul francez al epocii, prin
comentariul Elsei Triolet mai ales, încerca sã deturneze sensul dramaturgiei ionesciene
spre o criticã acerbã a societãþii burgheze, în principal aluziile toate lãrgindu-se în
consideraþii plecînd tocmai de la Rinocerii. Dintr-un poet al deriziunii cum îl prezentase
de la bun început critica literarã ºi cea teatralã francezã, Eugen Ionescu începe sã domine
scena prin impunerea tipologiei, destul de conformiste, a tragicomediei în care Paul
Gordeaux în France-Soir, din 24 ianuarie 1960, surprindea doar o fabulã, e o comedie
molièrescã, un sketch de music-hall, e o viitoare piesã clasicã, e, mai ales, trecerea
de la micile sãli pe scena oficialã a Odeonului, în prezenþa întregului Paris, repede
cucerit. ªi mai consecvent în descrierea politicã a semnificaþiilor textului ionescian în
cauzã se dovedea a fi, în Combat, din 25 ianuarie acelaºi an, Marcele Capron, care se
întreba: Piesã cu tezã? Piesã alegoricã? ªi-ºi rãspundea prompt: Dacã vreþi. Dar
nu mai puþin arzãtoare pentru acest motiv. Alegoria unei fabule care povesteºte pentru
a spune ceva. Ionescu ajunge de la satirã, la luarea de poziþie. De la observaþie la
luptã. Aceeaºi atitudine þinea sã o sublinieze, în Liberation, aproximativ în aceeaºi zi,
ºi Paul Morelle: Rinocerul reprezintã totalitarismul. Toate totalitarismele, poate spre
a se apropia ºi în acest mod de punctul de vedere ideologic al Elsei Triolet. De altfel,
Virgil Ierunca, fãcînd o trecere în revistã a cronicilor cu care spectacolul parizian a fost
întîmpinat atunci, observa pertinent, în România Muncitoare (an VIII-IX, nr. 92-93, Paris,
dec. 1959-ian. 1960, pp.24-27) cã singurul articol axat pe recunoaºterea viziunii autorului
a fost cel semnat de Gabriel Marcel, în Nouvelles Littéraires, cam tot pe atunci filosoful
francez situînd rinocerita în limitele Uniunii Sovietice. În Le Figaro Littéraire  tot
Ierunca remarca  Lesmarchands avea meritul de-a fi întreprins o radiografie psihologicã
ºi sociologicã a criticilor care reproºeazã azi lui Eugen Ionescu de a fi pãrãsit un gen
de teatru pe care, ieri, nu-l apreciau în nici un fel.
O asemenea politizare a textului ionescian asupra cãruia ne-am oprit aici atenþia
marcheazã o rupturã de nivel, deschizînd, pe de o parte, drumul succesului în faþa marelui
public al unui dramaturg ce se bucurase pînã atunci doar de o stimã strict intelectualã,
iar, pe de altã parte, l-a silit pe Eugen Ionescu sã adopte, dupã o micã ºi
nesemnificativã oscilaþie, poziþia corectã ideologicã, ce acordã o profundã schimbare
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litarist. Voi avea probleme cu dreapta.
- Dar e doar un mod de a o spune... o
imagine... ªtiu foarte bine cã muzicuþa...
Bine, voi tãia faþa rotundã ºi caporalul,
domnule Ionescu.
- ªi apoi aici, povestea primei mele
piese, scrise la doisprezece ani... Pro
Patria... Nu, nu vreau: faceþi din mine un
naþionalist, un ºovin, voi avea probleme
cu stînga!
- Bine, tai Pro Patria, prima dvs. piesã,
scrisã la doisprezece ani... Sunteþi mulþumit
acum?
- ªi fotoliul ãsta? De ce scrieþi: Fotoliu
grena, sau mai degrabã un cadavru de
fotoliu, învechit, prãfuit, cu arcele ca niºte
coaste, cu braþele distruse, un fotoliu chel
ca o cîntãreaþã, dezagreabil ca o lecþie, mai
halucinant decît scaunele, pe scurt, o
adevãratã victimã a datoriei?... Aºa îmi
vedeþi deci mobilierul?
- Vreþi sã tai fotoliul?
- Nu, lãsaþi-l, asta e.
- Dar picioarele lui Dumnezeu, domnule
Ionescu, asta merge?
- Picioarele lui Dumnezeu?
Citesc pasajul cu voce tare: Întrebare:
Aþi avut crize în viaþã? De exemplu, o crizã
religioasã?  Rãspuns: Vorbeam cu un
bãiat. Zicea: «Eu nu cred în Dumnezeu».
M-am indignat. El a explicat: «Dacã
Dumnezeu ar fi existat, am fi ºtiut-o dupã
picioarele Lui, care ar fi trecut printre nori.
Dar noi nu vedem picioarele lui Dumnezeu.
Deci Dumnezeu nu existã». - Întrebare:
Aºadar ideea unui Dumnezeu olog i se
pãrea prietenului dvs. contradictorie?
- Merge.
- Dar înconjurul corniºei?
- Înconjurul corniºei?

Deodatã, o muzicã ciudata... Era ca ºi cum
s-ar fi bãlãcit, melodios, într-o mlaºtinã uriaºã,
sute de bivoli, mii de antilope... Gîlgîieli
armonioase ca niºte vaiete, bãlãceli, lovituri de
apã, ca un fluviu de lapte ºi zahãr... Copite
smulgeau sunete din nãmol cu o plãcere
animalicã... Apoi o idee de marº militar, un imn
viril al mugetelor... Unde, cînd voi fi auzit eu
aceste marºuri marþiale ºi biologice?

- Ce-i asta? Cine a fãcut muzica asta?

Omul jurnalist se trezeºte în mine, cu
impetuozitatea unui hipopotam.

- Un anume muzician... Philipot... Da, p,
o, t. Aºa era.
Readuc discuþia la interviul nostru.

- Dar asta, domnule Ionescu?
- Care?
- Întrebare: Ce pãrere aveþi de teatrul lui
Ionescu?  Rãspuns: Cã este o stare
sufleteascã.  Întrebare: Care?  Rãspuns:
Voi spune cã înfricoºeazã sã vã facã fricã.
- Sunteþi sigur cã asta am spus, domnule
Weber?
- Ã... poate cã am stilizat-o puþin. Mi sa pãrut a fi teribil de ionescianã. Dar ºi
dacã n-aþi spus-o, aþi fi putut s-o spuneþi...
- Nu sunt de acord. Mi se pare cã am
zis: Teatrul meu se joacã de-a fãcut frica.
Vedeþi deosebirea?
- Este oare o deosebire aºa de mare?
- Categoric. O deosebire categoricã.
Voi spune cã înfricoºeazã sã vã facã
fricã: provoc fricã de douã ori; fricile se
adunã, îºi cumuleazã efectele: panicã.
Teatrul meu se joacã de-a fãcut frica:
jocul ºi frica se anuleazã, îºi distrug
reciproc efectele: rîs. Înþelegeþi?
- Pe scenã pentru al treilea act!

Imediat se dezlãnþui vacarmul... Pe o limbã
necunoscutã, miorlãituri ºi mugete dialogau cu
o bucurie mare cît pãmîntul... Rîsete se degajau,
rîsete de gorile sau bivoli... Toatã jungla ºi-a
dat întîlnire la teatru, pentru a ne distra pe noi!

- Nu-i nimic. Mai avem puþin timp. Poate
vreþi acum sã îmi puneþi alte întrebãri?
- Una singurã, domnule Ionescu...
Rinocerii... De ce aþi scris piesa asta, de ce
aþi ales tocmai pahidermul ãsta dintre toate
sãlbãticiunile care se ofereau imaginaþiei
dvs. creatoare?
- Vreþi sã ºtiþi de ce? Bine, vã voi spune.
Dar nu aici: este prea multã lume; ºi este
un secret... Staþi un pic, am gãsit: sã
mergem în foaier, vã voi face aceastã
mãrturisire între patru ochi... Pe aici...
Urmaþi-mã.
În foaier nici o cîntãreaþã, în schimb douã
scaune. Sînt uºor încordat. Voi afla de ce...

- De ce rinoceri? Din cauza unui Petit
Larousse...

Creºte puþin tonul, ca sã acopere clipoceala

Încã stilizaþi?
- Puþin...
- Rinocerul! În sfîrºit, visul era gata,
îmi vedeam visul materializîndu-se, concretizîndu-se, devenind realitate, substanþã. Rinocerul! Visul meu... Animalul
viseazã pentru a exprima...

Mugete puternice ºi vesele îi acoperã vocea
lui Ionescu. Dar, îngrozit, am înþeles deja:

- Domnule Ionescu! Repede! Repede!
Sînt rinoceri pe scenã! Vã rog, repede! Oh!
Simt cã devin ºi eu unul! Cã o sã devin ºi
eu unul din rinocerii dvs.! ªi nu vreau asta!
Nu vreau! Vreau sã fiu ultimul om! Vai!
N-am strigat fraza asta, ci am mugit-o!
Domnule Ionescu! Salvaþi-mã! Simt cã mã
transform! Oh!...
Alergãm de-a lungul culoarelor, coborîm în

siguranþã, cred cã vreau sã rãmîn om.
- Nu, nu asta voiam sã spun... Dar nu
conteazã. Nu vreþi sã-l vedeþi pe JeanLouis Barrault? Mai aºteptaþi cîteva
secunde. E sfîrºitul.
Încã trei urlete; douã urlete; un urlet. Da,
este sfîrºitul. Rinocerii au cîºtigat. Epuizat, JeanLouis Barrault coboarã în salã.

- Aº putea sã vã întreb...

Sunt foarte intimidat. Ce îi voi zice? A! De
ce n-oi fi pregãtit eu interviul ãsta...

- ... ce pãrere aveþi de piesa lui Eugen
Ionescu?

Jean-Louis Barrault scoate un rãget de rege
Lear:

- O URÃSC!

Rîsete. Trebuie, evident, înþeleasã ca antifrazã.

- Nu, nu scrieþi asta.
- Sunteþi mulþumit de regia dvs., domnule
Barrault?
- Ce interviu ciudat! Noi suntem ca niºte
olari: trebuie sã trecem opera prin foc; în
cazul nostru, focul rampei...
- ªi... voiam sã vã întreb, de asemenea...
Care sunt piesele care v-au plãcut sezonul
ãsta, la Paris?
- ªtiþi, vãd puþine piese... N-am timp sã
merg la teatru... Eu sînt un þãran de Paris...
Cap-de-aur cred cã nu a fost rea...
- Jean-Louis Barrault, þãran de Paris?
Barrault n-are timp sã meargã la teatru? E
oare un paradox?
- Nu e un paradox! E o nenorocire!

Ionescu, lîngã noi, surîde liniºtit ºi puþin
distrat. Ionescu are toate motivele sã fie
mulþumit. Ionescu e avantajat, îºi creeazã
discipoli, pentru cã însuºi Jean-Louis Barrault
ionescianizeazã.

Poet? Sursolog? Autor
dramatic?
Imagine din spectacolul teatrului Odéon din Paris, în regia lui Jean-Louis Barrault

ºi rîsul pahidermelor care se aud pînã aici. Dar
dupã chipul sãu grav, aproape solemn, simt cã
îmi va vorbi cu sinceritate.

- Petit Larousse, maestre?
- Da, vedeþi dvs., am trãit, acum mult
timp, experienþa fanatismului. Unde?
Cînd? Nu conteazã. Nu spuneþi asta.
Cititorii vor înþelege imediat.
Eu notez: Sã nu spun unde sau cînd dl.
Ionescu a trãit experienþa fanatismului.

- Ei bine, era groaznic, groaznic... Am
observat cã fanatismul desfigureazã oamenii... îi dezumanizeazã... Aveam senzaþia
tangibilã cã aveam de-a face cu fiinþe care
nu mai erau oameni, cu care nu te mai
puteai înþelege. Sau erau lucizi, dar de
rea credinþã...
Notez: A mic. Categoria lucidã. Rea credinþã.

- De rea credinþã, în interesul religiei lor...

Notez: Dupã dl. Ionescu, credinþa duce la
rea credinþã.

- Sau chiar îºi schimbau mentalitatea...

Notez: B mic. Categoria inconºtientã. Dupã
dl. Ionescu, buna credinþã duce la animalitate.
ªi, deodatã, stiloul îmi cade dintre degetele
emoþionate.

- ªi de aici... de aici... aþi avut ideea de
a portretiza sub caractere animale aceºti
oameni cãzuþi în animalitate, aceste bune
credinþe abuzate, aceste rele credinþe
abuzante... Asta era?
- Rãspunsul meu este: da, spune Eugen
Ionescu cu fermitate. Sper cã nu vã veþi
amuza stilizîndu-l.
- Dar... rinocerii?
- Aici intervine Petit Larousse-ul. L-am
luat ºi am vrut sã imaginez o alegorie.
Aveam nevoie de un animal. Am privit
fizionomiile animalelor din Petit Larousse.
Mi-am spus: care va fi alegoria mea? Mã
gîndeam. Taurul? Nu: prea nobil. Hipopotamul? Nu: prea blînd. Bivolul? Nu:
bivolii sunt americani, fãrã aluzii politice.

⇒

de macaz în afirmarea ºi receptarea operei sale.
Comentînd nr. 29 din Caiete, numãr editat de Teatrul Odeon,
unde compania teatralã Jean-Louis Barrault  Madelaine Renaud
prezentase premiera parizianã a Rinocerilor, acelaºi Virgil Ierunca cita,
în sprijinul dramaturgului român o serie de articole provenind de la
scriitori ca William Saroyan, André Breton, Jean Annouilh, pînã la un
actor ºi regizor reputat ca Orson Wells, toate axate tocmai pe
recunoaºterea mondialã a piesei în cauzã, dar, sesizînd cu o versatilitate
atitudinalã trecerea în condamnarea generalizatã ºi extrem de vagã a
totalitarismelor, indiferent de tonalitãþile intrate în joc, ceea ce, pînã
la urmã, înseamnã ºi o semnificativã deturnare a înþelesurilor dramei,
pierdutã undeva, la mijlocul transferului ei spre comedie. Aspectul
acesta l-au sesizat încã de la premiera francezã ºi ruºii, cei care, spre
a monta la Moscova sau aiurea în marea uniune textul ionescian, i-au
solicitat autorului, dupã cum se ºtie, o sumedenie de intervenþii, tinzînd
sã îngroaºe viziunea publicului asupra traumelor nazismului. Nu este
de mirare cã Eugen Ionescu a refuzat invitaþia comunistã ºi ºi-a
pãstrat astfel condiþia onestitãþii de om ºi scriitor.
*
Rãmîne sã mai punem în discuþie o problemã: valenþele nocive ale
propagandei cominterniste ºi comuniste franceze în jurul piesei
menþionate. Am comentat cu o altã ocazie incidentul Vichy din biografia

trombã cãtre parter, ca o turmã de pahiderme
cãtre apele verzi ale Congoului...
Vocea lui Jean-Louis Barrault este obositã.
Patru ore de repetiþii...

- Nu! Nu! Mergi prea repede!

Spectacol monstruos, uluitor! Un rinocer se
plimbã prin fosa orchestrei. Adevãrul e cã nu
i se vede decît cãpãþîna: e verde, elegantã, aflatã
sub o canotierã ºi un corn, ea deasupra acestuia,
ea acoperindu-l, el strãpungînd-o... Cãpãþîna se
cufundã, revine, avanseazã, se unduieºte, face
o pauzã...

- Mergi prea repede!

Rinocerul ezitã, se întoarce ºi ajunge de unde
plecase...

- Prea încet acum! ªi prea rigid! Eºti
un rinocer! Eºti plin de viaþã, de vervã,
de fantezie, un flecar, înþelegi? Eºti un
estet, un intelectual cu canotierã, un
logician la promenadã, înþelegi? ªi tu, tu
te plimbi ca o doicã însãrcinatã...
- Bine, bine... Scuzaþi-mã, spune rinocerul
ºi îºi reia dresajul...

Pe scenã  este actul III, care marcheazã
Victoria pahidermelor ºi transformarea ultimilor
oameni în mugitoare,  trei personaje: JeanLouis Barrault, cu un bandaj alb în jurul capului,
îl joacã pe Bérenger; dl. Catan joacã pe unul din
ultimii oameni; ºi Simone Valère, care, în final,
va alege ºi ea, în pofida dragostei pentru
Bérenger, pãºunea verde ºi pisicile strivite de
copite. Catan este în vervã ºi foarte sigur de sine.
Simone Valère, într-o scurtã rochie primãvãraticã,
este plinã de graþie. Barrault este Barrault.
Decorul, rinoceri verzi, vast. Un picnic este
improvizat pe o masã de bridge. Bérenger
toarnã-n el ca într-un vas spart, soarbe coniac
dupã coniac. Toate astea sunt extrem de plãcute
ºi poetice. Bastonul lui Catan, în special, este un
poem veritabil: uºor, sãltãreþ, cornut, el rimeazã
cu toþi rinocerii din lume ºi de peste Rin...

- Deci, îmi spune Eugen Ionescu, aveþi
impresia cã trupa... cã turma...
- Nu, mulþumesc, domnule Ionescu. Mã
simt mai bine. Nu mai vreau sã mugesc. Cu

Eugen Ionescu recunoaºte cã foloseºte
douã folcloruri. Vrea sã spunã douã culturi
 ambele latine, de altfel. Cu ascendenþã
francezã din partea mamei, el se naºte la
Slatina, în România, pe 26 noiembrie 1912.
Vine (sau, mai degrabã, este adus) în Franþa
la vîrsta de un an ºi se întoarce în þara
natalã la paisprezece ani. Acolo face solide
studii universitare, care îl conduc la o
licenþã în litere. Îmbogãþit de acest bagaj,
predã franceza în România o perioadã ºi
revine în Franþa în 1938, pentru a se stabili.
La început, viaþa la Paris este nemiloasã cu
el, fiind necesar, pentru a supravieþui, sã
devinã corector la tipografie. Cãsãtorit, el
este tatãl unei fete de paisprezece ani.
Poet al bizarerismului? Sursolog al
sub-realului? Dialoghist al absurdului?
Este dificil de etichetat Eugen Ionescu
ca ºi autor dramatic. Sã spunem cã scoate
dintr-o punere în scenã selectivã ºi foarte
elaboratã banalitatea efectelor de ºoc de
cel mai mare comic sau de o profunzime
bulversantã. (G.V.)
(Le Figaro Littéraire, 23 ianuarie 1960)

Versiune româneascã de Liviu SOLTUZU

lui Eugen Ionescu, ca ºi urmãrirea scriitorului de cãtre factorii activi ai
propagandei moscovite dupã 1946, ceea ce a ºi determinat rezerva
atitudinilor anticomuniste ale dramaturgului român în etapa anilor 50,
cînd situarea în exilul românesc se atenua tocmai prin adeziunea francezã
la originile sale materne (Vezi: Eugen Ionescu spre regãsirea
dimensiunii politice, în vol. Întoarcerea proscriºilor, Ed. Jurnalul
literar, 1998, pp.31-42).
Rinocerul a marcat eliberarea din politrucism a dramaturgului ºi, pe
bunã dreptate, Monica Lovinescu remarca în memoriile sale: Eugen
(...) începuse sã ne ajungã din urmã în anticomunism visceral. ªi,
mai mult decît atît: Se împãca încetul cu încetul cu inadmisibilele,
pentru el, rãdãcini româneºti.
Ceea ce a urmat în destinul regãsirii naþionale a lui Eugen Ionescu
se cunoaºte, iar actualitatea invitaþiei ceauºismului la posibila lui
scãpare în exil îºi pãstreazã ºi astãzi semnificaþia mesajului din preajma
lui 89 pentru poporul suveran, invocat adesea cu neruºinare ºi, aº
spune chiar, ticãloºirea fiinþei de chiriaºul penibil, grosolan ºi analfabet
de la Cotroceni. Acum, în ajunul alegerilor prezidenþiale, aveþi grijã
români sã vã uitaþi încã o datã responsabilitatea umanã ºi sã treceþi cu
uºurinþã peste prezenþa rinocerului în toatã familia lui, mai mult sau
mai puþin europeanã. Scena are toate ºansele
sã se joace, în fine, acum, chiar ºi la Moscova. Nicolae FLORESCU
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Pagini de prozã
Matei ºi cu ªerban, înarmaþi, primesc
ordinul sã meargã pe terasã*. Aici sînt patru
rãniþi ºi doi morþi. Rãniþii sînt în stare gravã,
îºi pierd cunoºtinþa, unul este împuºcat în
abdomen, tunica i-a devenit roºie de sînge,
altul a fost împuºcat la baza cefei, altul în
gît. Trebuiesc transportaþi urgent la spital,
dar reîncepe focul; ªerban, ca ºi ceilalþi, nu
pot înþelege de unde, din ce parte se trage.
Este un tir diabolic, executat de trãgãtori
parcã fãrã corp, invizibili, care-ºi schimbã
continuu poziþia. Sînt însoþiþi de doi soldaþi,
un alt civil ºi... este ºi o fatã. Se adãpostesc
iute sub un acoperiº de tablã de la intrarea
pe terasã, în care se înfig gloanþele. Au
scãpat... Focul înceteazã. Dar, de la o
grenadã aruncatã din elicoptere, la etajul
XIII a izbucnit focul. Acesta se extinde la
bibliotecã, la etajul XII ºi mai apoi, nu se
înþelege bine cum, la etajul X. Din fericire,
la etajul XI, unde este centrul decizional,
comandamentul, nu ajunge. Se apeleazã
disperat la pompieri, dar aceºtia nu sosesc.
Se zvoneºte cã centrala telefonicã din
Floreasca ar fi sãrit în aer ºi Televiziunea a
rãmas debranºatã. Între timp, se încearcã a
se împiedica întinderea incendiului, scoþînd
uºile, dulapurile, documentele, mobilierul,
tot ce-ar putea arde, de la etajele incendiate,
se face un ºir care transportã gãleþi de apã,
saci cu nisip, din subsoluri, spre a îngrãdi
focul. Este un efort imens, cãruia oamenii
obosiþi, surexcitaþi de evenimentele ce
trãiesc, la limita dintre viaþã ºi moarte, i se
dedicã cu abnegaþie. Ei alcãtuiesc un lanþ
uman, care în acel moment leagã sorþile lor
de soarta þãrii. Reuºesc astfel sã opreascã,
sã þinã în loc incendiul, pînã cînd, dupã
douã ore, reuºesc sã vinã pompierii. Spre
searã, totul pare a fi mai liniºtit, aproape
nu se mai trage... Dar este o liniºte înºelãtoare... Rãniþii au fost transportaþi cu douã
salvãri, de cãtre cei de pe terasã, care au
putut coborî, în timp ce alþi militari, mai
bine antrenaþi, le-au luat locul. ªerban
împreunã cu Matei, au rãmas într-o vilã din
dreapta clãdirii Televiziunii, pentru a întãri
postul de prim ajutor instalat acolo, asupra
cãruia s-a tras. Sînt împpreunã cu alþi trei
voluntari, dintre care doi sînt studenþi în
medicinã, sosiþi la apelurile lansate la
televiziune ºi cu fata brunetã, frumoasã, de
mai înainte, care, foarte curajoasã, cu un
spirit de organizare înãscut, conduce
punctul sanitar. Beau ceai cald, se pare cã
au o clipã de rãgaz, s-a fãcut searã, ascultã
ºtirile de la un aparat de radio, cînd aud
vestea cã Ceauºescu ºi nevastã-sa au fost
prinºi în timp ce cãlãtoreau într-o Dacie pe
un drum de þarã, pe lîngã Tîrgoviºte, ºi au
fost arestaþi. Se ridicã în picioare, bat din
palme, strigã toþi în cor Ole, ole, Ceauºescu nu mai e, se simt dintr-odatã eliberaþi
de teribila nesiguranþã ºi primejdie de
moarte. Ole, ole, Ceauºescu nu mai e!
Revoluþia a învins! Matei se gîndeºte sã
se întoarcã acasã la pãrinþi, ªerban este
parcã încã neîncrezãtor, nehotãrît între a-ºi
lãsa camarazii ºi a se întoarce la maicã-sa.
Dar abia trec cîteva minute, cã focurile de
armã, pîrîiturile ºarjelor de mitralierã, alungã
scurta pauzã de liniºte. Se înteþesc, cîteva
minute lungi cît o veºnicie, cu o intensitate,
o violenþã nemaipomenitã, pentru ca apoi,
brusc, sã se termine. Este ca un rãzboi de
fantasme, cu fantasme... Telefonul la post
sunã; sînt chemaþi urgent la Televiziune
pentru a da primul ajutor, sînt rãniþi, care
sînt luaþi de douã ambulanþe ºi purtaþi la
spital. Situaþia pare a se mai liniºti pînã spre
miezul nopþii, se sperã cã cel puþin pînã
mîine vor putea petrece o noapte în pace.
Dar pe la miezul nopþii sînt chemaþi
urgent la Televiziune, unde situaþia dintr-o
datã s-a agravat.
Între timp, cîþiva indivizi îmbrãcaþi în
uniforme ale gãrzilor patriotice, se prezintã
la post, zicînd cã au ordin sã apere postul
sanitar. Îi someazã sã-i lase sã ocupe etajul
ºi demisolul, dar curînd de la etaj începe sã
se tragã asupra Televiziunii. ªerban, Matei,
emoþionaþi, îºi iau puºtile, cãci, deºi au fãcut
serviciul militar, nu au multã deprindere cu
armele, ºi împreunã cu ceilalþi trei voluntari
de la post, urcã la etaj. Ajung la etajul vilei
în clipa cînd acolo izbucneºte un incendiu
ºi Matei simte o ghearã care-i sfîºie umãrul
stîng. Se reþine sã strige, durerea ca prin
minune îi înceteazã, crede cã nu mai are
nimic. Nu reuºesc sã intre în apartament,
flãcãrile devoreazã mobilele, fumul îi îneacã.
Decid sã pãrãseacã locul. Dar în momentul în care pãrãsesc vila îndreptîndu-se
cãtre Televiziune, izbucneºte un foc de
arme, cu aruncãtoare de grenade, asupra
Televiziunii ºi a trei TAB-uri aflate în faþa
clãdirii. I se rãspunde dinspre Televiziune,
* Fragment din romanul Mioriþa

dîrele flãcãrilor brãzdeazã cerul, este un
vacarm nemaipomenit, un fum înecãcios le
taie respiraþia. Matei începe sã simtã ceva
umed pe umãr, dar nu are timp sã se uite.
Au ajuns sã se adãposteascã în ghereta de
la poarta de intrare în Televiziune dinspre
Calea Dorobanþilor, li se face imediat loc,
oamenii îi cunosc, în special pe fatã, este
o adevãratã minune cã au ajuns vii. Cînd
focul înceteazã se îndreaptã cãtre TAB-uri
de unde vin strigãte, chemãri de ajutor.
Vai... Lîngã TAB-ul din mijloc zac doi
militari, pe þãrînã se scurge încã un fir de
sînge. Sînt amîndoi împuºcaþi în ceafã. Au
murit þinîndu-se de mînã, unul este locotenent major, celãlalt simplu soldat. Sub
TAB este un civil ºi el mort. Rãmîn
cutremuraþi: cum au putut fi împuºcaþi în
ceafã, cine i-a împuºcat de la spate? Este
o întrebare cutremurãtoare. Matei priveºte
speriat morþii, deodatã simte durerea
puternicã de la umãr, cade. ªerban împreunã
cu fata ºi un alt voluntar rãmîn uimiþi, haina
i s-a înroºit de sînge, se reped la el. Îl trag
din nou în gheretã, îl descheie, sîngele i se
prelinge dintr-o ranã la umãr. Scot feºe din
valiza ce-au adus de la postul sanitar, îl
panseazã strîns, Matei îºi revine. Îl lasã
culcat pe podeaua goalã, între timp alþii au
adus un alt rãnit de lîngã TAB-uri, alþi doi
rãniþi sînt aduºi ºi ei pe braþe, dintre cei
care apãrau Televiziunea. Trebuiesc transportaþi cît mai repede la spital. Morþilor li
se închid pleoapele ºi sînt acoperiþi pios
cu o pînzã; ei vor aºtepta pînã dupã ce vor
fi transportaþi rãniþii. ªerban, împreunã cu
alt voluntar, încarcã rãniþii într-o dubã a
Televiziunii ºi în goanã mare pleacã cãtre
Spitalul de Urgenþã. Cînd ajung acolo, în
inima nopþii, este un du-te vino neîncetat
de maºini, de oameni, este ºi o cãruþã cu
un cal cu doi cetãþeni din marginea capitalei, din Tunari, care au adus un rãnit. Îºi
fac loc, au la braþ ºi însemnul cu Crucea
Roºie ºi duc pe rînd  cãci de la spital un
singur brancardier îi poate
ajuta în momentul acela 
rãniþii lor în sala de gardã.
Spitalul este plin, ticsit, un
cordon de revoluþionari
stau în jurul lui pentru a-l
apãra ºi a controla persoanele care intrã, cãci se zvoneºte cã securiºti
ar fi intrat în spital ºi ucis rãniþi. ªerban
decide sã rãmînã noaptea aceea lîngã
Matei. Doctorii lucreazã fãrã întrerupere,
este o activitate freneticã în întreg spitalul,
dezordonatã din cauza numãrului mare de
oameni din afarã care intrã ºi ies mereu,
asistînd o rudã, un prieten rãnit, cerînd
veºti despre starea lor. Paturile sînt puse
peste tot, au umplut sãlile, coridoarele, este
o situaþie cu totul excepþionalã, ca la un
asediu, la un rãzboi, lipsesc sîngele pentru
transfuzii, medicamentele, chiar ºi bandajele. Se înfruntã însã totul cu un curaj de
zile mari. Matei are, din fericire, numai o
ranã uºoarã la umãrul stîng, nu a fost atins
nici un organ intern ºi nu a pierdut mult
sînge, i se face chiar în noaptea aceea o
operaþie pentru extragerea glonþului. În
cîteva zile, spune doctorul care l-a operat,
va putea pleca acasã. Spre zorii zilei este
adus adormit din sala de operaþie ºi
continuã sã doarmã pînã se face bine ziuã.
ªerban îl vegheazã. În jur sînt mulþi oameni,
unii rãniþi grav, este un miros greu, unii
gem, alþii, cu braþele þintuite parcã în cuie
la flacoanele de perfuzie, stau nemiºcaþi,
parcã ar fi deja morþi. Însoþitorii, care vin
de departe, nu au toþi scaune ºi unii ºi-au
întins paltoanele pe podea ºi s-au trîntit pe
ele, alþii moþãie pe scaune. Aºteaptã,
aºteaptã toþi acolo... Ce? Trenul vieþii, îºi
zice ªerban. Aºteaptã ºi el pînã cînd Matei
se trezeºte. Întîi, acesta priveºte parcã fãrã
sã vadã, mormãie cuvinte fãrã legãturã, apoi
priveºte la ªerban ºi ochii, treptat, treptat,
încep parcã sã vadã. -Unde sînt? Întreabã
el deodatã. -La spital, îi rãspunde ªerban,
dar el nu înþelege. La Televiziune... îi
aminteºte atunci ªerban ºi începe sã-i
povesteascã faptele din ultima searã. Se
pare cã Revoluþia, întîmplãrile fierbinþi din
ultimele zile, pentru care nu pregetase sã-ºi
sacrifice viaþa, nu mai existaserã... Ca de
departe, se întoarce totuºi în prezent ºi-i
spune lui ªerban: Mama... Tata... Cheamã-i...
Apoi, probabil sub efectul anesteziei, adoarme
din nou ºi e ca ºi cum ar pleca de acolo...
Toþi s-au trezit între timp, spitalul
forfoteºte de oameni, ªerban aflã cã acolo
ar fi sub pazã, internaþi ºi teroriºti rãniþi,
aflã cã ºtirea transmisã ieri despre arestarea
lui Ceauºescu a fost dezminþitã la scurt
timp dupã aceea, cã totul este încã nehotãrît, nu se ºtie cum se vor termina lucrurile.
Sînt lupte în Drumul Taberei, la Ministerul
Apãrãrii Naþionale, la Otopeni, unde
teroriºtii au masacrat o unitate de tineri
soldaþi. Oamenii sînt neliniºtiþi, ofteazã, mai
neliniºtiþi i se pare, decît erau ieri la

Televiziune. Îl lasã pe Matei dormind,
hotãrãºte sã se întoarcã la Televiziune. Pe
drum îi dã telefon maicã-sii, cãci este
duminicã ºi este acasã, e ajunul Crãciunului. O liniºteºte, îi spune cã se va întoarce
curînd, cã totul este bine, îi spune cã Matei
a avut o ranã foarte, foarte uºoarã, va sta
doar cîteva zile la Spitalul de Urgenþã, îi
spune salonul ºi o roagã sã le telefoneze
pãrinþilor lui sã-i înºtiinþeze ºi sã-i liniºteascã. Apoi se îndreaptã cãtre Televiziune. Pe
drum aude o bubuiturã, constatã cã existã
la intersecþii, pe strãzi, trupe, civili, muniþii,
se trage, dar nu se ºtie în cine! Nu se ºtie
cine ºi unde este duºmanul! Cînd ajunge la
Televiziune constatã cã s-a dublat cordonul
de pazã din jurul clãdirii, unii nu vor sã-l
lase sã treacã, le explicã cã a însoþit rãniþi
la spital, cã a stat ieri la postul de prim
ajutor, cîþiva în sfîrºit îl recunosc ºi îl lasã
sã intre.
La ghereta de la postul de gardã sînt
figuri noi, un locotenent major care era aici
a fost înlãturat, se spune cã era terorist.
Abia a ajuns, cînd un grup de cel puþin
zece bãrbaþi, cu cãtuºe la mîini, pãrãsesc
clãdirea, conduºi de paraºutiºti cu armele
în poziþie de tragere în Calea Dorobanþi,
unde sînt încãrcaþi într-un camion militar.
-Ce s-a întîmplat? -Sînt teroriºti, i se
rãspunde. Este o atmosferã de suspiciune
care pune din ce în ce mai mult stãpînire pe
oameni. Cei vechi, din primele ore ale
Revoluþiei, în mare parte au plecat, epuizaþi,
iar cei noi, abia sosiþi, nu-i cunosc ºi nici
nu se cunosc încã între ei. Spre ora 11, se
produce din nou un puternic tir cãtre terasa
Televiziunii, unde se afla în acel moment ºi
comandantul trupelor de la Televiziune,
colonelul Oanã, sosit acolo din dupã
amiaza zilei de 22 decembrie, cãruia un
glonþ îi reteazã un deget, dupã ce explozia
unei grenade îi rãnise cealaltã mînã. Însîngerat, coboarã totuºi calm, la postul sanitar
unde este bandajat ºi nu vrea cu nici un
preþ sã pãrãseascã Televiziunea. Dupã douã-trei ore,
dupã ce un tînãr doctor îi
fãcuse o perfuzie cu un
medicament antiºoc traumatic, el preia din nou
comanda trupelor. Între
timp, pe la ora 12, au sosit întãriri, un TAB
cu muniþii ºi un pluton de paraºutiºti. Se
pare cã situaþia este mai sigurã. Dar, se
fãcuserã totuºi multe confuzii ºi fuseserã
reþinuþi ºi revoluþionari adevãraþi, în timp
ce teroriºti capturaþi fuseserã în mod
periculos eliberaþi.
Astfel, ªerban aflã cã în noaptea trecutã,
cînd el rãmãsese cu Matei la Spitalul de
Urgenþã, cei de la Televiziune trãiserã o
altã noapte de spaimã. Pe la ora douã ºi
jumãtate rãmãseserã deodatã pe întuneric;
în confuzia care se produsese, un colonel,
care pe 22 decembrie se prezentase zicînd
cã era colonel în garda personalã a lui
Ceauºescu ºi trecea de partea Revoluþiei,
începuse sã strige, arãtînd în direcþia
lifturilor: -Trageþi, trageþi în ei, teroriºtii!
În busculada care s-a produs au fost trase
focuri de armã ºi din direcþie opusã celei în
care se trãgea, au fost vãzuþi doi indivizi
necunoscuþi, dintre care unul þinea în mînã
o bombã pe care voia sã o arunce spre
Studioul 4, dar a fost imobilizat la timp, în
timp ce tovarãºul sãu s-a baricadat într-un
WC. Cînd au forþat uºa, individul fugise
din clãdire ºi se vedea fãcînd misterioase
semnale cu o lanternã, din stradã. Apoi, cel
care fusese prins cu bomba, declarase cã
era singur ºi luase bomba din faþa Studiolui
4 spre a o dezamorsa ºi la insistenþele
fostului colonel de securitate ce trecuse de
partea Revoluþiei, la care se adãugase ºi
un bãtrîn general pensionar, ce ordona
eliberarea tuturor, fusese eliberat. Cînd
maiorul care lipsea momentan se întorsese
la postul de gardã unde fusese anchetat
individul cu bomba ºi voise sã-l reþinã pe
colonelul din garda lui Ceauºescu, care-l
eliberase, acesta, împreunã cu teroristul cu
bomba, nu mai erau nicãieri. Acum acesta
cunoaºte toate secretele noastre, îºi ziceau
înspãimîntaþi lucrãtorii de la Televiziune ºi
cei ce o apãrau, cãci a vãzut, în douã zile,
toatã organizarea noastrã. Furã schimbate
atunci toate parolele de trecere, dar aceasta
nu liniºtea pe nimeni. Între timp, bãnuielile
creºteau. Maiorul ce voise sã-l reþinã pe
colonelul din garda lui Ceauºescu fu
verificat la rîndul sãu ºi reþinut, apoi
eliberat, apoi din nou reþinut în cursul
aceleiaºi zile, la zvonul lansat de un
oarecare cã l-ar cunoaºte cã este securist
la Piteºti, iar la urmã, neexistînd alte dovezi,
fu lãsat liber ºi dat afarã din Televiziune.
ªerban decise sã se întoarcã la postul de
prim ajutor, unde toate bãnuielile acestea
credea cã nu existã. Dar ºi aici, se schimbaserã mai toþi. Fata energicã plecase cu o
searã înainte, voluntarul cu care ªerban
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mersese la spital nu se mai întorsese, iar
din grupul celor cinci pe care-i aflase cînd
venise acolo, mai rãmãsese doar unul, carel recunoscu ºi astfel îl primirã. Deºi atmosfera era mai liniºtitã ºi suspiciunile mai mici,
auzi ºi acolo fel de fel de zvonuri: de
descoperirea în vilele incendiate, din care
continua sã se tragã, a unor siluete, a unor
manechine cu uniforme pictate pe ele ºi
cãºti pe care scria miliþia, dirijate de la
distanþã prin radio, de o flotã de sute de
elicoptere sau de avioane cu trupe de desant
pe care Ruºii le-ar trimite deasupra României, de opoziþia fermã a generalului Guºe. Se
simþea în aer o stare de aºteptare încordatã,
oricît, cei mai mulþi voiau sã parã liniºtiþi,
încrezãtori în steaua cea bunã a Revoluþiei.
Cãzuserã în acele zile în Bucureºti ºi la
Televiziune mai mulþi revoluþionari ºi ostaºi
decît înainte de fuga lui Ceauºescu. De
aceea, încordarea ºi tensiunea erau atît de
mari, cãci erau semne ale unei infiltrãri cu
trupe încã fidele lui Ceauºescu, care,
înstãpînindu-se de studiourile de transmisie, ar fi dat o gravã loviturã Revoluþiei.
ªerban se întoarse de la Spitalul Militar
unde transportase un rãnit, pe la miezul
nopþi, cînd schimburile de focuri se domoliserã. Era seara de ajun... ªi-ºi aminti
deodatã de steaua ce voise sã facã pentru
a colinda în seara aceasta! Cît îl maturizaserã acele zile... Devenise un alt om. Cînd
intrã în postul de prim ajutor, gãsi toatã
atmosfera schimbatã; un comitet de femei
din cartier, împreunã cu un preot, trecuserã,
aducînd ostaºilor ºi revoluþionarilor, mîncare, felii de cozonac ºi ramuri de brad, care
acolo, cu mirosul lor curat de munte, de
rãºinã, amestecat cu aroma cozonacului,
purificaserã, schimbaserã parcã pentru un
moment, locul. Aºa va fi mirosind Libertatea, gîndi ªerban. -Bogdaproste, zise, luînd
sã mãnînce. De la un radio portabil se
auzeau, dupã peste 40 de ani de comunism,
primele colinde. La mulþi le pãrea încã cã
visau... Se destindeau, chemarã ºi cîþiva
ostaºi cu care se împrieteniserã, destuparã
o sticlã cu spumos, unii plîngeau... Apoi
militarii plecarã ºi curînd tovarãºii lui ªerban
începurã sã moþãie. Cãzu ºi ªerban, rãsturnat pe o saltea întinsã pe jos ºi adormi
pe datã. A doua zi dimineaþã, cînd se
îngînau zorile, prima zi a unui Crãciun liber,
îºi salutã tovarãºii cu care stãtuse în
ultimele 24 de ore ºi dat fiind cã ziua
începuse bine, liniºtitã, de Ceauºescu se
ºtia sigur cã era arestat, decise cã putea, în
sfîrºit, sã se întoarcã acasã. Din 21 stãtuse
numai alãturi de Revoluþie... Se duse însã,
înainte de-a merge acasã, la Spitalul de
Urgenþã, sã vadã ce mai era cu Matei.
Ajungînd aici, avu surpriza sã afle cã Matei
nu mai era acolo. Îi telefonã acasã ºi-i
rãspunse o mãtuºã, care-i zise cã pãrinþii
lui îl cautã de ieri dimineaþã prin toate
spitalele din Bucureºti ºi nimeni nu ºtie sã
le spunã unde se aflã. Era mai mult decît
îngrijorãtor. Reuºi, cu destulã greutate, deºi
avea banderola Crucii Roºii la braþ, sã
pãtrundã în spital. Aici se încurcã de-a
binelea, între zecile de saloane, acum pline
la refuz ºi noroc cã-ºi amintea numãrul
salonului, cãci altfel ar fi fost imposibil sã-l
afle. Dar, în salon, Matei nu mai era. Mulþi
nu ºtiau nimic, cãci oamenii se perindau în
continuu, altora le era teamã sã zicã ceva,
cãci se zvonea cã securiºtii se infiltraserã
între rãniþi ºi i-ar executa ºi oamenilor le
era teamã de oricine. Numai un om între
douã vîrste, care fusese rãnit la picior pe
21 decembrie ºi fusese operat, îi spuse lui
ªerban cã prietenul sãu, Matei, fusese luat
ieri de doi militari care-l purtaserã cu
brancarda la un alt spital. Dar, bineînþeles,
nu ºtia sã-i spunã unde. Din ce în ce mai
îngrijorat, merse la biroul de internare ºi
evidenþã al bolnavilor, unde însã evidenþa
devenise în acele zile aproximativã ºi întrebã
de Matei. Era înregistrat cu data internãrii
ºi diagnosticul, dar, la data externãrii, nu
reieºea locul unde a fost dus. În alte timpuri,
ar fi fost uimitor, dar în aceste zile, îl consolã
sora medicalã de la ghiºeu, era, din pãcate,
frecvent. Aºa cã-l încurajã pe ªerban,
zicîndu-i cã Matei s-ar fi întors singur la
domiciliu, dacã încã nu a ajuns, cãci rezulta
cã starea sãnãtãþii sale era bunã. Dar un
cetãþean, care stãtea ºi dînsul sã cearã
informaþii despre un vãr din provincie ajuns
în acele zile prin Bucureºti, cu o privire
sinistrã, i se adresã, zicîndu-i cã din spital,
într-adevãr, ar fi dispãrut oameni, luaþi de
fosta poliþie politicã ºi acuzaþi cã ar fi
teroriºti. -Dar cum se poate sã disparã un
om bolnav dintr-un spital?! Unde este
adus? începu sã strige ªerban. -Cãutaþi-l
la poliþie, îi zise o asistentã medicalã, noi
asta avem, mai mult nu ºtim. Plecã, împins
de cei din spatele lui. Avea o presimþire
sinistrã. Hotãrî sã se întoarcã la Televiziune, pentru a scoate un certificat
pentru Matei, cãci fuseserã în-
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Toamna

Iatã, în mâinile mele...

Bate vântul sfârºitului de anotimp
clopotul de aur al codrilor uitaþi
în împãrãþiile nefireºti ale marii tãceri.
Doamne, trupul Tãu dãruit
se sãvârºeºte pe lanuri ºi-n vii.
Voia Ta adie prin ierburi subþiri
culegând suflete neºtiute,
cântece ascunse.
Tainicã lumina ochilor Tãi cuprinde
nemãrginirile fãrã timp
în care picurã lin plânsul cocorilor
ºi frunzele rupte
din cartea închisã a vieþii

Iatã, în mâinile mele
s-a închis cartea cu basme a lumii.
O boare de vânt
a întors ultima paginã,
pe nesimþite, aºa
cum ar fura de pe-o creangã
ultima frunzã.

Searã
Râuri verzi de copaci
curg liniºtit pe prunduri dulci de luminã.
Seara s-a deschis
ca o dalie roºie în mâna lui Dumnezeu.
Spada de umbrã a plopilor
taie tãceri de mãtase.
Iarba ascultã,
frunzele ascultã,
sufletele ascultã:
cuvântul lui Dumnezeu
pãtrunde-n adâncul fãpturilor,
lumineazã iarba,
frunzele, ochii, toatã suflarea;
mângâie ca o mânã uºoarã
miriºti dãruite, fructe prea grele
pentru umerii de aur ai crengilor oferite;
dezleagã pe praguri de somn
apele calme ale rugãciunii, iertarea.
registraþi cînd veniserã acolo pe 23,
din care sã rezulte cã Matei venise
sã apere Televiziunea. Ceva într-însul îi
spunea cã aºa era bine sã facã. Apoi, va
pleca acasã unde-l aºtepta maicã-sa ºi
probabil, îºi dãdu curaj, Matei va sosi
singur. Aproape uitase cã era Crãciunul, în
timp ce se apropia îngrijorat de Televiziune.
Cînd ajunse acolo vãzu o mulþime de oameni
care pãrãseau clãdirea. Aflã cã în dimineaþa
aceea, cînd abia plecase el, venise ordin ca
toþi civilii sã pãrãseascã Televiziunea.
Veniserã, de fapt, multe trupe noi, printre
care ºi din fostul MAI, care acuma intrase
în subordinea Armatei, ce le înlocuiserã în
mare parte pe cele vechi. Era de aceea o
mare forfotã în faþa Televiziunii. Îºi fãcu cu
greu loc pînã la poarta din strada Pangratti
ºi apoi dãdu sã treacã, spunînd cine era,
prin cordonul de pazã, cu banderola Crucii
Roºii la braþ. Dar se petrecu ceva nãucitor.
Rãmase pironit pe loc. În faþa sa era acelaºi
plutonier de la Jilava, îmbrãcat într-o
uniformã kaki a armatei, în locul aceleia a
miliþiei. Îl privea deja þintã, apoi cînd ªerban
ajunse în dreptul cordonului, începu sã
strige, arãtîndu-l celorlalþi din trupa amestecatã de miliþieni ºi de militari: -Terorist,
terorist! Arestaþi-l! Individul puse mîna pe
el ºi într-o clipã ªerban, care încã nu se
dezmeticea, nu înþelegea, fu cu cãtuºele la
mîini, arestat. Începu atunci sã explice, sã
strige, dar acum nu-l mai lua nimeni în
seamã ºi cu cît se zbãtea mai tare, cu atît,
în ochii lor, îºi dovedea mai mult vinovãþia.
Intrase ca într-o mlaºtinã în care se scufunda ºi nu putea ieºi. Se uitã în jur cãutînd pe
cineva care sã-l ajute, dar civilii nu mai erau
ºi nu vedea pe nimeni cunoscut. Era pierdut!
Un fotoreporter strãin se opri foarte
interesat ºi începu sã-l filmeze. Apoi fu
dus, îmbrîncit, într-un fel de debara de la
parter, lãsat cu cãtuºele la mîini, în timp ce
plutonierul de la Jilava îi dãdu un pumn
puternic sub bãrbie. -Sã te înveþi minte,
derbedeule! Îi trînti uºa, încuindu-i-o, în
timp ce-l mai înjura ºi-i mai zise: -Ce, ai
crezut cã ai scãpat de mine? Visuri, mama
ta de bandit...
Rãmase în întuneric, într-o încãpere
goalã fãrã ferestre, de circa doi metri pe
trei, în care nu avea nici pe ce sã se aºeze,
cu cãtuºele la mîini. Totul se petrecuse atît
de iute ºi pe neaºteptate cã-i pãrea cã întradevãr visase. Era ca în filmele în care un
actor vãzut în alt film, în alt rol, era acum
alt personaj, dar era tot acelaºi, ca ºi cum
personajele îºi ieºeau unul din altul. Aºa i
se întîmplase ºi lui. Voi sã-ºi pipãie bãrbia,
care-l durea, dar abia reuºi sã ºi-o atingã
cu cãtuºele. Visa?
ªi-aminti de ochii deschiºi, sticloºi, ai
lui Mihai, care-l priveau în duba spre Jilava,
de Matei care dispãruse. Acum el era zidit
de viu. Sau, gîndi deodatã, rãmãsese tot la
Jilava ºi nici mãcar nu ieºise?

⇐

Emil RAÞIU

Aºteptare
Soare, pe prag de rouã
nu mã cheamã,
spre întoarceri care nu mai au drum
nu mai au urme.
Nu-mi dezvãlui frumuseþea
izvoarelor: nu mã îmbie,
ºtiu cã nu saturã.
în mine s-a-mplinit vârsta
bucuriilor lacome ºi-ncepe odihna
limpede ºi uºoarã a zãrilor goale
de toamnã culeasã.
Zilele mele se desprind
lin ºi fãrã durere, ca frunzele sãvârºite
pe care vântul le duce-n exil
de zãri fãrã ajungeri.
Soare, nu lumina umbra
care mi se þese de jur împrejur,
zi de zi mai deasã, zi de zi mai tãcutã
ca mãtasa în care se-nchide
viermele aºteptându-ºi aripile.

Doamne, viile lumii...
Doamne, viile lumii
sunt toate culese,
grãdinile jefuite,
ºi câmpurile s-au fãcut
tãcere pustie.
Cine a semãnat cântãreºte
rodul în palmã ºi-ºi spune
cã truda fu prea grea ºi prea mare
pentr-un biet pumn de sãmânþã.
Doamne, eu sunt o unghie
de þãrânã în care
a cãzut bobul bogat
al milei Tale.
Saturã-se din dar
sãracii durerii, robii trudei fãcute
pleavã ºi paie.
Doamne, viile lumii
sunt toate culese.
Oamenii se îmbatã
cu mustul râvnei deºarte.
Focurile de toamnã
ºerpuiesc ca balaurii
pe miriºti pustii.
ªi-n tãcerea deschisã
ca un iad se aude
doar scrâºnirea neghinei
prinsã de flãcãri.
Rugãciune
Rouã de gheaþã pe frunze uscate,
pe ierburi scrumite, ca un plâns obosit
de ochi bãtrâni pe zile pierdute
pe bucurii irosite.

Cãmaºa de mireasã
În suferinþã îþi vei gãsi fericirea
Dostoievski

De la un timp nimeni nu-mi mai trece
pragul, trãiesc într-o singurãtate totalã.
Singurãtate cu care s-au asociat ºi lucrurile
din modesta mea locuinþã, devenite ostile;
scaunul scîrþîie cînd mã aºez, patul, de cînd
i-am amanetat salteaua, îmi rãneºte ºoldurile.
De la Crãciun, de cînd mi-am încãlzit cu uºa
lui camera, dulapul mã priveºte cu infirmitatea
orbului. Geamul clãnþãne atît de tare în bãtaia
vîntului, încît zãngãnitul lui mã înfioarã.
Semnalul dimineþii îmi este dat de hîrºîitul
mãturoaielor care curãþã strada; în miºcarea
lor sacadatã, beþele elastice îmi lovesc
geamul, adunînd parcã gunoiul strãzii ºi
liniºtea somnului meu. Cînd m-am dat jos
din pat, în care ca sã nu îngheþ dorm
echipat ca ºi în stradã, îmi frec mai întîi
palmele, apoi braþele, încercînd sã-mi
dezmorþesc trupul înþepenit în timpii nopþii.
În mijlocul camerei stã scaunul, pe lîngã
el am loc liber pînã în perete, atît cît sã pot
trece la pat; de cealaltã parte, atît cît pot
ajunge la dulap. În colþ e soba de tuci,
rece, pe care a încremenit o canã de tablã
goalã. Dupã ce mã aºez pe scaun, sã nu-mi
îngheþe picioarele, le bag în cutia de carton
din faþa lui ºi le acopãr cu cocoloaºe de
ziar. Din subsolul camerei mele, prin
fereastra zãbrelitã, privesc pîcla dimineþii
ce îneacã strada. Surul ei cît ºi tristeþea din
jur îmi apasã sufletul ºi mã încarcã de
întrebãri neºtiind ce se va întîmpla în ziua
care va trece tot atît de anost ca ºi celelalte,
ce îmi ofilesc de la un timp viaþa.
Cînd lumina dimineþii s-a înfiripat, în
stînga ºi în dreapta ferestrei vãd cum trec
picioare grãbite, zorite de un interes, apoi,
mai tîrziu, vãd cum trec altele, cu pasul mai
încet, ducînd în dreptul lor sacoºe încãrcate.
Tîrziu, cînd strada s-a liniºtit de miºcarea
celor cu un rost, apar altele, cu mersul
tremurat, tîrºîit, gata sã renunþe la intenþia
de a se miºca. Unele au ca sprijin un baston,
sau cîrje. Sleite de putere se opresc ºi rãmîn
în canatul geamului meu, þepene ca într-un
galantar funebru. Sînt bãtrînii de la azilul
de alãturi. Sãrmane epave umane, fãpturi
stoarse de ani ºi boalã, suflete ce au avut
cîndva o tinereþe plinã de naivitate ºi
prospeþime, susþinutã de rîs ºi înflãcãrare.
Trupuri ce au ºtiut sã iubeascã, sã se
dãruiascã cu entuziasm pasiunilor ce le erau
þinta vieþii, porniri ce le mai dãinuie acum
doar în memorie. Vibraþiile forþei de atunci,
încet, încet au fost înlocuite cu beteºuguri
ºi resemnare. Greutatea bãtrîneþii, gustul ei
amar, truda acestor suflete sfîºiate ce
strãbat timpul îmi îneacã mintea cu tot felul
de gînduri ce mã înrobesc durerii. Golul
sufletesc ce mã stãpîneºte se adînceºte

dublat de suferinþa acestor oameni.
Dimineaþa, cum m-am trezit din somn ºi
mi-am dezamorþit trupul, mã aºez pe scaun
ºi aºtept cu febrilitate trecerea picioarelor,
încercînd, ca un magician, sã ghicesc istoria
vieþii lor. Odatã cu apariþia picioarelor lipsite
de putere, în suflet îmi coboarã ºi întristarea.
Cînd nu mai rezist la trista defilare,
alimentatã de imaginaþia mea înneguratã,
fug în stradã. Sã uit, privesc în vitrine. Ca
un fãcut, pasul mã duce cãtre acele vitrine
care oferã imaginaþiei mele aceeaºi hranã
deprimantã. Pe lîngã casã sînt strãduþe
înguste, întortocheate, cu dughene ca pe
vremuri, înghesuite unele în altele. Douãtrei trepte din piatrã tocitã le despart
intrarea de bolovanii trotuarului. În dosul
uºilor cu geam stau negustori cu privirea
obositã, îmbrãcaþi în halate ponosite. În
dezordinea din modestele lor încãperi,
gãsesc lucruri vechi, purtate, mototolite,
zvîrlite unele peste altele. Sãrãcia, aspectul
dezolant a tot ce se vede acolo, mirosul de
vechi îmbîcsit rãscolesc în sufletul meu
tristeþea care mã apasã. Descopãr cîte un
obiect aparte, stricat, îmbãtrînit de vreme;
îl cercetez cu meticulozitate ºi încerc sã-mi
închipui trecutul ºi faptul care l-a fãcut sã
ajungã acolo. Mã strãdui sã-mi imaginez
persoana care a vrut sã nu-l mai vadã ºi l-a
vîndut pe nimic. De ce a vrut sã nu-l mai
vadã?... Ideea mã frãmîntã ºi, ca un blestem,
mã stãpîneºte. Gîndul mã împinge într-un
pãienjeniº de complicate situaþii ºi sfîrºesc
cu triste presupuneri. Priveliºtea ce mã
încãtuºeazã stîrneºte, ca la comandã,
nesuferita hulã sufleteascã în care mã zbat,
ce devine un coºmar de negre gînduri.
Cu cîteva zile în urmã, fugit din casã
sub presiunea unei proaste stãri sufleteºti,
cu ochii în lacrimi, eram în faþa unei astfel
de prãvãlii. În cuie bãtute în cerceveaua
ferestrei, erau atîrnate haine vechi. Fãrã sã
aºtept ca prin plecãciune negustorul sã
insiste sã-i vizitez dugheana, i-am pãºit
pragul, ca sã ies de acolo cu o cãmaºã de
noapte, din acelea pe care odinioarã le
îmbrãcau fecioarele în noaptea nunþii, cînd
se hotãrau sã treacã în rîndul femeilor. Era
o cãmaºã învolburatã de broderii ºi dantele,
lucratã de mînã, cu migala ºi rãbdarea pe
care o au fetele, cînd ºtiu cã înscriu în
cusãtura cãmãºii, cu acul cu aþã, pios ca o
rugã, emoþia dãruirii. Aplecate deasupra
lucrului trãiesc vise în care cred, fiind
convinse cã frumuseþea cãmãºii reprezintã
solia profundului lor devotement cãtre acela
pe care îl socotesc alesul vieþii.
Cãmaºa pe care o priveam extaziat a fost
vîndutã. Necunoscuta se despãrþise de ea,
probabil sã uite visele care, în faþa realitãþii
brutale, se transformaserã în dezgust.
Presupunerea mi-a sfredelit inima; de mult

Dulce luminã uitatã pe miriºti,
pe mere, pe clãi, ca o mânã uºoarã.
S-a-mplinit vremea. Reintrã în sine
tot ce s-a zbãtut sã se-ntreacã.
Doamne, ne întoarcem la tine,
suflete ºi frunze, istoviþi, fãrã daruri.
Am hrãnit nãluci ºi omizi.
Umiliþi ºi sãraci, la picioare
doar tristeþea þi-o punem,
bucurii de cenuºã, putrede roade.
Nu ne judecã, Tatã, ci iartã.
Fã sã atârne greu în balanþã
înþelegerea prea târzie, pãrerea de rãu
pentru tot ce-am pierdut,
pentru tot ce-am lãsat
sã se spulbere-n vânt ca þãrâna,
ca fumul,
pentru ce þi-am furat,
pentru ce nu þi-am dat.
Moarte, eºti tu?
Cine cheamã, cine bate la uºa
cetluitã a inimii?
Vântul trudit de orgiile verii?
(Asearã zãcea pe-o stradã pustie,
un cerºetor în zdrenþe decolorate
de frunze.)
Nu-i vântul: fir de iarbã nu miºcã.
Nu-i vântul...
Cine eºti, cãlãtor fãrã nume?
Singurãtatea poate? Nu, îi cunosc
pasul uºor de pisicã, mâinile dulci
pe uºorul inimii, suntem prieteni.
Poate vreun dor rãtãcit
pe cãrãrile ºterse ale zilelor
pierdute? O fãpturã visatã
ºi-ndelung aºteptatã, îndelung?...
De-ar fi, ar sãri de la sine
zãvorul de fier al tristeþii.
Moarte, eºti tu?...
nu descoperisem o atît de rarã ocazie care
sã-mi rãvãºeascã sufletul cu atîtea întrebãri.
Priveam tãcut cãmaºa, cum stãtea aruncatã peste alte lucruri; degaja, ca o persoanã
vie, resemnare la o durere ascunsã. Fascinate de o nostalgie usturãtoare, nu voiam
sã-mi închipui cã nu ar putea fi a mea. Un
fior de panicã mã stãpîni: Cu ce bani?
m-am întrebat. Voi amaneta paltonul mi-am
rãspuns sigur de victorie. Dacã se vinde
pînã aduc banii? mi-a înfruntat speranþa o
altã întrebare. Îi las un gaj îmi dãdu curaj
o nouã idee. Ce? mã frãmîntam ºtiindu-mi
buzunarele goale. Am dus mîna la piept, ca
amintire mai pãstram legitimaþia unei munci
îndrãgite. Legitimaþia însoþitã de o minciunã
îmi dãdea curajul sã cred cã negustorul îmi
va rezerva cãmaºa. ªtiam un cãmãtar ºi nu
era departe; împrumuta bani pe termen scurt,
îmbogãþit din vînzarea obiectelor nerãscumpãrate la timp. Eram hotãrît sã primesc
atît cît sã pot cumpãra cãmaºa.
Dupã ce zaraful mi-a întins banii, am
pornit-o strîngînd agoniseala în mînã, ca la
înfãptuirea unei mari dorinþe. Mergeam pe
stradã cu obrajii ºi mîinile învineþite,
neþinînd seama de asprimea gerului.
La magazin, negustorul împachetase
cãmaºa. Îngheþat, m-am întors acasã
frãmîntat de taina cãmãºii. Am scos-o din
pachet ca pe un obiect sfînt ºi cu religiozitate am întins-o pe scîndura patului.
Cãmaºa era o spumã învolburatã de rînduri
de dantelã ºi panglici. Þesãtura transparentã îmi sugera cum se vãzuse prin ea
trupul fetei. Uºor, ca ºi cînd prin miºcarea
braþelor mele aº fi descoperit taina acelei
clipe, le-am bãgat pe sub poala subþire a
cãmãºii ºi mi-am închipuit cum s-au vãzut
atunci lujerele roz ale pulpelor sale. Cu
aceeaºi rãbdare, mi-am strîns pumnii ºi i-am
îngrãmãdit în dreptul pieptului, ca ºi cînd
erau sînii tinerei fete, ce tremurau atunci
sub povara emoþiei, se zbãteau la surpriza
dulce a necunoscutului, cãci întîlnea clipe
la care se gîndise de fiecare datã cînd cu
acul în mînã cususe cãmaºa. Sau dimpotrivã,
reci ºi împietriþi de silã, scîrbitã de ea, dacã
cel sortit sã fie primul, ars de timp, cu mîini
îmbãtrînite, sã-ºi facã drum spre trupul ei
tînãr îi întindea daruri, ispitã pe care avea sã
o regrete. Scîrbitã sã se rãzbune pe ea, pe
clipa necugetatã, pe care nu o putea uita,
cred, ºi-a înstrãinat cãmaºa.
Regretul acestei fete ºi soarta cãmãºii
îmi stîrnesc gînduri ce se înfrãþesc cu starea
mea sufleteascã. Ca sã-mi fie prezente, am
bãtut un cui într-un perete al dulapului
farã uºã, de care cãmaºa stã prinsã. Dimineaþa, cum mã ridic din pat, sã-mi alung
somnul îmi îndrept privirea spre ea. Înfoiatã,
ascunsã în umbra dulapului, pare o siluetã
ce vrea sã-mi ºopteascã: Nu fi trist, nu
eºti singur, sîntem împreunã!
Dan PLATON
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Dialoguri esenþiale: Alexandru Herlea despre Parlamentul European (II)
Nicolae FLORESCU: Domnule Alexandru Herlea, echipa cu care aþi lucrat, în
perioada cînd aþi fost ministru al Integrãrii Europene, cuprindea, între oamenii
mai tineri, la care þin sã mã refer aici,
elemente capabile sã ilustreze, prin
valoare certã, o ºcoalã diplomaticã
româneascã pe cale de formare?
Alexandru HERLEA: Încep prin a preciza
cã nu am fãcut parte din Ministerul de
Externe, ci conduceam ca ministru al
integrãrii europene o instituþie, Departamentul Integrãrii Europene (DIE), care
coordona ºi monitoriza intregul proces de
pregatire a Romaniei pentru aderarea la
Uniunea Europeana (UE). Am fost primul
care, ca ºef al acestei instituþii, am fost
membru al Guvernului cu rangul de ministru. Ministrul integrãrii europene era ºi
preºedintele executiv al Comitetului Interministerial pentru Integrare Europeanã,
structurã din care fãceau parte toate
ministerele ºi care sub autoritatea primului
ministru, juca de asemenea un rol important
în acest proces. DIE a elaborat sau a
coordonat realizarea unor documente
strategice ºi programatice esenþiale la nivel
naþional precum Programul National de
Aderare a României la UE (PNAR) sau
Programul Naþional de Dezvoltare (PND).
Toate aceste documente au fost concepute
ºi ca o urmare a dialogului avut cu UE în
cadrul Comitetului de Asociere, a Consiliului de Asociere ºi a altor instituþii. DIE a
avut deci cu precãdere o activitate tehnicã
axatã pe reformele necesare integrãrii în
UE, începînd cu absorbþia acquis-ului
comunitar (compatibilizarea legislaþiei
româneºti cu cea a UE), aspectul diplomatic
limitîndu-se la acest cadru. Deci eu nu am
avut o relevantã legãturã cu corpul diplomatic românesc, iar relaþiile mele cu
ministrul de externe, de pe vremurile acelea,
domnul Adrian Severin, au fost total
necordiale. Nu aveam nici un numitor
comun cu acest domn, iar comportamentul
ºi mentalitatea lui de înalt responsabil
utc-ist, convertit la capitalism, nu le-am
apreciat niciodatã. Antipatia era reciprocã ºi
neascunsã. În privinþa celorlalþi funcþionari
ai Ministerului de Externe am putut remarca,
cu foarte rare excepþii, abordãrile ºi mentalitatea de tip comunist. Nu puþini, pentru
a fi pe placul ministrului de externe sau a
altui înalt potentat din PD, partid care
controla Ministerul de Externe în acea
perioadã, au dus o acþiune clarã de sabotare
a iniþiativelor mele; din fericire acþiuni
soldate adesea cu un eºec. De altfel ºi
astãzi acest minister a rãmas un buncãr al
foºtilor tovarãºi. unde promovãrile se fac
pe considerente de apartenenþã la clan ºi
în acest context este greu sã se afirme valori
certe, o ºcoala diplomaticã româneascã. În
ceea ce-i priveºte pe funcþionarii din DIE ºi
cei din celelalte ministere cu care am lucrat
nemijlocit în diferite cadre ºi circumstanþe,
pot sã afirm cã am apreciat adesea profesionalismul ºi capacitãþile lor tehnice. Sã
precizez cã unii ºi nu puþini aveau o anume
coloraturã politicã PSD sau PD. Eu, cît am
fost ministru, am continuat sa lucrez cu cei
competenþi ºi nu am permis sã fie schimbaþi
pe considerente de apartenenþã politicã;
bineînþeles atît timp cît îºi fãceau datoria
cu sîrguinþã ºi profesionalism. Am dus
evident ºi o politica de promovare a tinerilor
valoroºi ºi în momentul cînd am pãrãsit
ministerul, 60% din personal era nou ºi era
format din tinerii recrutaþi ºi promovaþi în
cei trei ani cît am fost ministru. A fost o
promovare fireascã ºi o evoluþie naturalã.
Foarte mulþi dintre aceºti tineri s-au dovedit
ºi ulterior a fi buni specialiºti.
N.F.: Putem sã impunem o atitudine
moralã Europei, continentului nostru, atîta
vreme cît la noi nu s-a realizat o revoluþie
moralã, de conºtiinþã ºi în acest plan
practic nu s-a petrecut absolut nimic?
Al.H.: Ambiþia de a impune noi o
atitudine moralã Europei este cam mare, iar
rãspunsul la întrebarea dvs este conþinut
în ea. Pe aceastã temã aº dori însa sã vã
împãrtãºesc cîteva amintiri referitoare la
viziunea pe care o avea o bunã parte a
exilului din þãrile din Europa de Est, în anii
80, în legãturã cu aceastã dimensiune
morala ºi a posibilitãþii schimbãrilor din
Europa satelizatã de sovietici. La Paris,
unde exilul avea o activitate destul de
susþinutã ºi unde activam exista, între altele,
ºi o preocupare de ordin moral. În naivitatea noastrã, credeam cã suferinþa Europei

de Est, în sensul creºtin al termenului de
suferinþã, va aduce, în momentul ieºirii
acesteia de sub cizma ruseascã, lumii
occidentale un binevenit curent de aer
proaspãt, necesar corectãrii carenþelor ei
morale. Lumea occidentalã avea o nevoie
evidentã, consideram noi, de o revigorare
moralã, de o revenire la promovarea unor
valori morale. Din nefericire ceea ce s-a
întîmplat dupã 1989 a fost exact invers.
Toate relele Europei occidentale au fost
absorbite cu o rapiditate de necrezut în
Europa de Est ºi exacerbate în mod
canceros. Astãzi, din perspectiva pe care o
avem, putem înþelege uºor ceea ce s-a
întîmplat, cum a cãzut zidul Berlinului ºi
cum s-a elaborat ºi implementat procesul
de tranziþie. Comunismul intrînd în anii 80
într-o crizã profundã, KGB-ul, poliþiile
politice ºi nomenclaturile din imperiul
sovietic ºi þãrile satelite au gãsit o foarte
abilã ºi inteligentã formulã de a se salva.
S-a realizat un gentlemens agreement
între Est ºi Vest. În schimbul trecerii la
modelul politico-economic al lumii occidentale, cu avantajele ce decurgeau pentru
occident din aceastã trecere (pieþe de
desfacere imense, mînã de lucru ieftinã ºi
calificatã, dispariþia rãzboiului rece ºi a
pericolului degenerãrii în unul cald,
etc.), structurile KGB-isto-nomenclaturiste pãstrau controlul procesului de tranzitie în þãrile foste
comuniste. Sã precizez cã în acest
proces de tranziþie cei care îl controlau au promovat, sub masca socialdemocraþiei, un fel de liberalism
sãlbatic, în detrimentul unui model
care convenea mult mai bine situaþiei
socio-economice în care se gãseau
þarile ieºite din comunism ºi care este
modelul creºtin-democrat. Aceastã
abordare venea ca o mãnuºã celor
care trebuiau de-acuma sã se transforme din înalþi nomenclaturiºti în
mari burghezi; puteau bãga mîinile
pînã la coate în bunul ºi banul public.
În acest mod s-au fãcut majoritatea
averilor aºa-ziºilor oameni de afaceri,
noii îmbogãþiti.

Al.H.: Desigur, pe mãsurã ce avansezi
spre Est este din ce în ce mai rãu, este mai
puþin bine în Ungaria ºi Slovacia decît în
Cehia ºi Slovenia ºi mai rãu în România ºi
Bulgaria decît în primele douã þãri. Putem
continua. Dar sã revenim la Ungaria, care
este o þarã eminamente central europeanã,
unde primul ministru este fostul secretar
general al tineretului comunist ºi astãzi unul
dintre cei mai bogaþi oameni din aceastã
þarã. El afirma de altfel cu toatã dezinvoltura
cã are un comportament cît se poate de
normal, inclusiv acela de a-ºi minþi cu
sfruntare electoratul.
N.F.: Credeþi cã justiþia este capabilã 
la noi, dupã cum aþi vãzut, se cultivã
foarte mult ideea reformei în justiþie,
capacitatea justiþiei de a îndrepta lucrurile  sã corecteze ceva în sensul moral al
evoluþiei lucrurilor? Bineînþeles, aºa cum
se aplicã aceastã reformã  cum se spune
 la raftul doi, ºi nu la cei din primul.
Al.H.: Dacã ne uitãm în jurul nostru
vedem cã nici unul dintre marii îmbogãþiþi
 ºi ºtim cum s-au îmbogãþit  nu este
astãzi tras la rãspundere. Sînt tot felul de
afirmaþii rãsunãtoare de luptã împotriva

N.F.: Sã nu mai vorbim despre
cum s-au fãcut retrocedãrile!
Al. H.: Totul s-a înlãnþuit sub
privirea conciliantã a vestului care,
cum am subliniat deja, din diferite
raþiuni, s-a împotrivit unui Nürenberg
al comunismului. Într-o exprimare
lapidarã ºi desigur caricaturalã am
putea spune cã perioada de tranziþie este
perioada de legalizare a furturilor fãcute cu
pistolul, dupã cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial. Atunci, cu sprijinul sovietic, s-a
ieºit cu pistolul ºi s-a spus: Davai bunurile
voastre în numele poporului!. Tovarãºii,
mafioþii kagebisto-nomenclaturiºti, le-au
utilizat în numele poporului, timp de
cincizeci de ani, iar dupã 89 au procedat
la legalizarea acestor furturi. Asta nu
înseamnã cã þãrile foste satelite sovietice
din Europa Centralã ºi de Est, în speþã
România, nu evolueazã pozitiv, cã nu se
fac restituiri, cã peste douã generaþii
România nu va fi o þarã europeanã ca toate
celelalte. Ritmul acestei evoluþii se aflã însã
sub controlul strict al celor rãmaºi la putere.
Ei sprijinã trecerea la sistemul capitalist cu
condiþia de a rãmîne ºi în noul sistem
privilegiaþi ºi creeazã cadrul adecvat acestui
obiectiv. Frînãrile ºi accelerãrile ritmului
schimbãrilor favorizeazã jefuirea þãrii, care
de pe vremea fanarioþilor nu a cunoscut o
situaþie atît de dramaticã. Peste douã
generaþii nepoþii foºtilor securiºti, foºtilor
nomenclaturiºti vor reprezenta un procentaj
foarte mare al noii burghezii ºi asta în
detrimentul nepoþilor victimelor sistemului
comunist. Acesta este preþul care se
plãteºte pentru revenirea la un sistem de
tip occidental ºi el este moralmente inacceptabil. Iatã care este deci unul din
aspectele esenþiale ale perioadei de tranziþie. Acestã evoluþie nu ar fi putut fi, evident,
total schimbatã. Dar, dacã occidentul era
mai ataºat valorilor morale, dispus la un
efort suplimentar în urmãrirea reparãrii
imenselor crime ºi injustiþii din epoca
comunistã acest preþ moral ar fi putut fi
mult redus. Într-o singurã þarã, în Germania
de Est, lucrurile au evoluat puþin mai spre
moral, dar, în celelalte þãri... Uitaþi-vã la
Ungaria care este într-o stare falimentarã.
N.F.: Poate în Cehia sã fie procesul
mai...

corupþiei; ceea ce rãmîne însa în mod
concret nu este decît praful aruncat în ochii
electoratului. Justiþia se gãseºte la noi, din
nefericire, într-o stare jalnicã: nu este
independentã, nu este imparþialã, nu este
legatã la ochi. În domeniul justiþiei apar
la lumina zilei nu numai eficacitatea controlului exercitat de cei ce deþin puterea realã,
foºtii securisto-nomenclaturiºti, ci ºi unele
minusuri ale strategiei elaborate la Bruxelles,
privind tranziþia, construcþia instituþionalã.
Astfel Comisia UE, care a conceput cu mult
profesionalism ºi tehnicitate celebrele
criterii de la Copenhaga, nu a dat dovada
de suficientã cunoaºtere a realitãþilor din
þãrile în tranziþie sub aspect moral. Limitãrile
impuse de gentlemens agreement-ul de
care vorbeam mai sus au avut desigur rolul
lor sub acest aspect. Într-o societate
normalã este perfect justificat ca magistraþii
sã fie inamovibili. Dar dacã principiul
inamovibilitãþii se aplicã fãrã discernãmînt,
cu respectarea sa ad literam fãrã sã se
þinã seama de realitatea concretã ºi ignorînd
unele aspecte morale, aplicarea principiului
devine contraproductivã ºi chiar mai rãu,
se ajunge la catastrofe. Prin inamovibilitatea magistraþilor în þãrile din Est devin
inamovibili toþi dinozaurii din sistemul
juridic anterior, comunist. Ce deserviciu mai
mare se poate face justiþiei decît aceastã
aplicare fãrã discernãmînt a unor principii
europene!? Pe de altã parte, Bruxelles-ul a
pus degetul pe ranã desemnînd cu perspicacitate corupþia ca factor esenþial ce
împiedicã evoluþia României ºi a altor þãri
în tranziþie, în ritm corespunzãtor, spre
normalitate. Lupta împotriva corupþiei este
primordialã, este unul dintre punctele cheie,
dar ea este blocatã de controlul exercitat
de fostele structuri de tip mafiot; ele sînt
responsabile de marea coruptie. Atît timp
cît nu iei atitudine împotriva acestor
structuri ºi a reprezentanþilor acestor
interese, degeaba te tot chinui sã gãseºti
modalitãþi de luptã împotriva marii corupþii.

N.F.: Eu aº mai aduce în discuþie ºi un
fapt care cred cã ar fi trebuit luat în
vedere de Uniunea Europeanã, în momentul cînd s-a pus problema intrãrii þãrilor
din Est, într-un ritm chiar foarte alert. ªi
anume faptul cã magistraþii ºi oamenii
justiþiei, în þãrile acestea comuniste,
reuºeau sã-ºi facã studiile superioare,
în perioada comunistã, doar cu aprobãrile
comitetului de partid, care, în acest mod,
îi ºi selecta, astfel încît deveneau oameni
de nãdejde ai sistemului represiv. Crimele
trebuiau sã fie acoperite, justificate
juridic de cãtre comuniºti. Era un
sistem de agresiune, de exterminare, nu
numai fizicã, dar ºi moralã, care se baza
pe aceºti piloni fantastici, ce se defineau
drept magistraþi. În momentul de faþã, cu
aceºti magistraþi se lucreazã. Nu este
normal! Ar fi bine sã angajãm un jurist
foarte bun, de la Paris, sau de la Berlin
ºi Londra, spre a restabili dreptul într-un
important proces cu mîrºãvia comunistã!
Cîþi avocaþi din lumea occidentalã, de la
Madrid sau de la Haga, ar veni sã pledeze
astãzi într-un proces în România?
Al.H.: Aveþi perfectã dreptate, mã
susþineþi în ceea ce am spus mai sus. În
ceea ce priveºte implicarea juriºtilor occidentali în Romania sînt sigur cã ar face-o;
existã o serie de argumente în acest sens
ºi precedente elocvente. Unii, ºi poate nu
puþini la numãr, ar acþiona dintr-un sentiment de datorie moralã ºi din pasiune
profesionalã. Afirm acest lucru din experienþa personalã; pot menþiona multe nume
de juriºti care au inþeles sã contribuie la
revenirea României la normalitate. În
primavara lui 1990 am contactat mai mulþi
mari constituþionaliºti francezi, sã-l amintesc
pe Henri Mazeaud, care cu mult entuziasm
au acceptat sã fie consilieri ai PNÞCD. Fiul
lui Henri, Pierre Mazeaud, om politic de
mare suprafaþã a acceptat sã devinã membru
al ADER  Action pour la Démocratie en
Roumanie  asociaþie pe care o prezidam la
Paris ºi care era filiala de facto a PNÞCD
în Franta. ªi pe urmã, sã nu uitãm cã în
lumea occidentalã banul, cîºtigul, exercitã
o mare atracþie ºi probabil cã juriºti foarte
buni ar fi interesaþi ºi sub acest aspect sã
contribuie la rezolvarea unor dificile probleme juridice.
N.F.: Nu sînt astãzi în Occident români
cu o anumitã stare materialã, care sã
poatã sã-ºi angajeze celebritãþi în domeniul juridic spre a li se apãra cauzele la
nivelul confuz al postcomunismului securistic românesc? De ce nu se petrec
asemenea situaþii fireºti, cînd un organism
european nu funcþioneazã decît  din
pãcate, constat  aproximativ, prin respectarea condiþiilor juridice ale unor state
fost comuniste, care nu ºi-au europeizat
prin nimic condiþia, în funcþie de comunitatea din care fac astãzi parte?
Al. H.: Aici eu sînt foarte sceptic faþã de
anumite abordãri morale ale lumii occidentale. Lumea vesticã promoveazã o
valoare, care se numeºte eficacitate ºi care
se poate numi în anumite conditii pragmatism, în altele cinism; vezi Machiavel în
politicã  scopul scuzã mijloacele. În
numele eficacitãþii se acceptã foarte multe
lucruri. Eficacitatea desigur a jucat, de la
Renaºtere încoace, un rol eminent în
progresul lumii, începînd cu lumea occidentalã ºi ma gîndesc în primul rînd la evoluþia
ºtiinþei ºi tehnicii. Dar promovarea eficacitãþii are ºi un aspect negativ, ea s-a facut
ºi se face în detrimentul altor valori în
primul rînd al celor morale. ªi asta este o
catastrofã. Dar vorbeaþi despre facultãþile
de drept, de istorie, de sociologie, de
filosofie din epoca comunistã. Astea erau
toate facultãþi cu profil politic clar, care
trebuiau sã asigure formarea elitei politice
fidelã regimului; nu intrau acolo decît cei
verificaþi, ai lor.
N.F.: ªcoala de poliþie avea ºi o secþie
de drept.
Al. H.: ªi este normal, pentru cã sistemul
comunist a luat toate mãsurile ca tot ceea
ce înseamnã proces de decizie sã fie
accesibil numai celor aleºi. Ceilalþi puteau
fi buni tehnicieni, dar atît. Inginerii erau
executanþi, nu trebuiau sã gîndeascã, sau
sã gîndeascã numai la eficacitatea realizãrilor tehnice ºi a producþiei. Sã fiu bine
înþeles, am cel mai mare respect pentru
tehnicieni, ei sînt indispensabili lumii
moderne care progreseazã datoritã lor. ªi
societatea occidentalã tot pe tehnicieni se bazeazã. Ceea ce este în
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cauzã este limitarea implicarii tuturor
în treburile cetãþii; rezervarea domeniului politic unei mafii devotatã nu
interesului cetãþii ci interesului propriului
buzunar. Este problema adevãratei democraþii care nu poate funcþiona cu adevãrat decît cu participarea tuturor.

⇐

N.F.: Lumea occidentalã este deci un
model?
Al.H.: Îmi aduc aminte  sînt opt ani,
sau poate chiar nouã, de atunci , cînd a
apãrut scandalul în America, cu societatea
Eon, care fusese prima punere sub
reflector a raportãrilor false ºi a bilanþurilor
fictive, a beneficiilor lipsite de orice
realitate. Era ceva absolut paralel cu

Alexandru Herlea despre Parlamentul European (II) Dialoguri esenþiale
naþionalã. PNÞCD a orientat România spre
occident, spre integrarea în UE ºi NATO,
el a demarat adevarata reformã. Creºtindemocraþia, reprezentatã în România de
Partidul Naþional Þãrãnesc, era inacceptabilã pentru foºtii comuniºti, întrucît
partidul care încarna valorile creºtindemocrate reprezenta autentica Românie,
cea care s-a bãtut cu atîta curaj împotriva
comunismului ºi pentru pãstrarea identitãþii
ºi valorile perene ale poporului romîn. PNÞ
a fost partidul care a acþionat cu toatã
determinarea ºi fermitatea împotriva tuturor
dictaturilor, nu numai a celei comuniste,
cel care a dat numãrul cel mai mare de

Al.H.: Nu numai a României, dar lumii
de astãzi. Lumea de astãzi are nevoie de
creºtin-democraþie. Asta este soluþia pentru
o economie eficientã, dar care sã fie
controlatã, de aºa naturã, încît crizele,
precum cea de astãzi, care îºi are rãdãcile
în Statele Unite, sã nu mai fie posibile. ªi
cred cã aceastã abordare, aceasta viziune
se va impune cu atît mai mult cu cît
globalizarea se accelereazã ºi principiul de
gestiune creºtin-democrat, subsidiaritatea,
corespunde perfect unei lumii globalizate.
N.F.: Ascultîndu-vã, regret, domnule
Herlea, cã nu ne veþi reprezenta în
Parlamentul European.
Al.H.: Mã flataþi, domnule Florescu.
Trecînd însa peste modestie, cred într-adevãr
cã aº fi putut contribui în mod eficace la
promovarea intereselor Romaniei ºi a
valorilor creºtin-democrate în Parlamentul
de la Bruxelles. Aveam experienþa necesarã,
fiind activ în instituþiile europene, în special
în cadrul familiei politice creºtin-democrate,
din 1996, de cînd s-a constituit PPE. Am
participat la constituirea lui ºi de atunci
pînã în prezent am activat în cadrul acestei
familii. În 1998 am fost ales vice-preºedinte
al Internaþionalei Democrat Crestine (IDC)
ºi de atunci pînã anul acesta am activat
ca membru al Comitetului Executiv al IDC.
Este una din poziþile cele mai înalte pe
care un român a ocupat-o într-o organizaþie
politicã internaþionalã.
N.F.: Cu atît mai mult trebuia sã fiþi
acum la Bruxelles!
Al.H.: Mulþumesc înca o datã pentru
apreciere.
N.F.: Cînd credeþi cã ar putea sã obþina
Basarabia statutul de þarã candidatã la
UE, fãrã sã determine un veto a Rusiei?

Cu José Maria Aznar, primul ministru al Spaniei ºi preºedintele Internaþionalei Creºtin Democrate (IDC)
cu care dau mana ºi cu Alehandro Agag, secretarul general al IDC la reuniunea anuala a IDC din 2002.

raportãrile din sistemul comunist, în care
fiecare ministru se lãuda cu rezultatele
fictive pe care pretindea ca le-ar fi obþinut.
Au urmat alte scandaluri de aceeaºi naturã,
preludiu al crizei actuale. Un fapt este
evident: criza prin care lumea trece astãzi
nu este numai o crizã financiarã, nu este
numai o crizã economicã, este o crizã de
sistem pe care, pînã la urmã, o putem
considera sub un anumit aspect chiar
binevenitã. Pentru cã trebuie reconsideratã
abordarea de fond a lucrurilor, lumea nu-ºi
mai poate permite sã-ºi continue evoluþia
în acelasi fel, pe aceleaºi coordonate. Existã
ºi alte soluþii. ªi de aceea eu înþeleg sã
continui fãra preget lupta pentru ca ideologia creºtin-democratã sã se impunã. Ea
corespunde cel mai bine situaþiei de astãzi
ºi corespundea cel mai bine ºi momentului
ieºirii României din comunism. Ieºirea din
comunism deschidea mai multe opþiuni: fie
un socialism de tip marxist, care era evident
refuzat, fie un liberalism pur ºi dur, fie
modelul creºtin-democrat. Primele douã
abordãri nu corespundeau nevoilor momentului, nevoii marii majoritãþi a poporului
care ieºea din comunism. Viziunea creºtindemocratã este bazatã pe cîteva mari valori
care sînt: libertate, democraþie, dreptate,
solidaritate. Ea preconizeazã o economie
socialã de piaþã, care permite pieþii sã
funcþioneze liber ºi sã asigure eficacitatea
economicã, eficacitate moderatã de corecturi care sã garanteze solidaritatea ºi
dreptatea socialã. Ea preconizeazã de
asemenea o gestiune ºi o administrare
performante, bazate pe principiul subsidiaritãþii. Creºtin-democraþia permite
evitarea derapãrilor la care am asistat în
aceastã tristã ºi imoralã perioadã a tranziþiei.
În Europa, unde creºtin-democraþia s-a aflat
la baza construcþiei UE, ea se gãseºte astãzi
într-o situaþie relativ dificilã, fiind debordatã
de partide populiste, eminamente pragmatice, pentru care abordãrile cu caracter
moral nu se bucurã de mare trecere. În
Partidul Popular European familia creltin
democratp nu mai este majoritarp. În
România creºtin-democraþia se gãseºte
într-o situaþie extrem de dificilã, nemaireprezentînd pentru moment o alternativã
posibilã. Ea a fost încarnatã de P.N.Þ.-ul
care s-a afiliat familiei creºtin-democrate din
1987, ºi ºtiu, fiind martor la aceste demersuri, cã PNÞ-ul a fost privit cu respect,
simpatie ºi speranþã de cãtre familia politicã
creºtin-democratã europeanã ºi inter-

victime în puºcãriile comuniste. De aceea
puternicii zilei doresc dispariþia PNÞ-ului, de
aceea el este atît de detestat, atît de defãimãt
ºi adus astãzi în starea în care se gãseºte.
N.F.: Ce perspective are creºtin-democraþia, în momentul de faþã, în România?
Al.H.: Eu sînt convins cã existã o nevoie
enormã de creºtin-democraþie, ºi cînd existã
presiunea acestei nevoi se vor gãsi soluþii.
Ea se va impune cã vrem sau cã nu vrem.
Pentru cã liberalismul ºi-a demonstrat limitele,
de socialism nici sã nu mai vorbim, ºi atunci
este soluþia care rãmîne. UE îmbrãþiºeazã ºi
ea marile valori creºtin-democrate; economia
socialã de piaþã, concept promovat de Ludwig
Erhard, este cea a economiei UE.
N.F.: Practic, ar da o soluþie pentru
salvarea României?

Al.H.: Din nefericire, am vãzut felul în
care Europa ºi chiar America se comportã
faþã de Rusia. Exemplul pe care l-am evocat
în discuþia noastrã, referitor la ceea ce s-a
întîmplat acum un an de zile, la summitul
NATO de la Bucureºti, este un exemplu
revelator. Felul în care este tratatã Georgia,
constituie un altul. Occidentul nu acceptã
sã facã vreun gest care sã poatã sã-i aducã
eventuale dezagremente privind legãturile
sale cu Moscova. ªi asta, ca întotdeauna,
a fost, dupã pãrerea mea, o atitudine
nerealistã, pentru cã Moscova, cum spunea
ºi Stalin, cînd întreba cîte divizii are Papa,
nu înþelege decît un limbaj care este limbajul
forþei. Imediat ce simte o ezitare, ea ºtie sã
o foloseascã cu multã abilitate. ªi, pe de
alta parte Moscova are o politicã externã
care este urmãritã cu determinare ºi cu
profesionalism de peste trei sute de ani.
N.F.: ªi nu au scrupule. Sã ne amintim
despre lichidarea recentã a unui agent
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secret la Londra.
Al. H.: Da, ºi lumea occidentalã a înghiþit
ºi a uitat. E inacceptabil. Revenind la
Basarabia, trebuie subliniat faptul cã
situaþia ei este datoratã nelichidãrii consecinþelor Pactului Molotov-Ribentropp, care
a fost denunþat de cãtre toatã lumea.
N.F.: Dacã îmi aduc bine aminte,
imediat dupã evenimentele din 1989, cînd
s-a pus problema ca România sã revinã
la locul ei, în Europa, între þãrile romanice, s-a amintit de semnãtura care s-a
dat la Helsinki pe acel tratat de recunoaºtere a graniþelor. Nu s-a mai þinut seama,
aºa cum era firesc, de existenþa unui Pact
Molotov-Ribentropp.
Al.H.: Repet, pactul a fost denunþat, dar
nu consecinþele lui. A fost o contradicþie,
o incompatibilitate între principiul pãstrãrii
frontierelor ºi cel al lichidarii consecinþelor
unui pact denunþat.
N.F.: Sã ne aducem aminte cã în Serbia
s-a putut crea un nou stat, Kosovo, iar
povestea Basarabiei nu s-a putut rezolva,
care era cea mai legitimã dintre toate.
Al.H.: Cea mai legitimã ºi care trebuia
rezolvatã aºa cum a fost rezolvatã problema
Þãrilor Baltice. Occidentul, în abordarea lui
pragmaticã, poartã o evidentã responsabilitate. Prea adesea România este tratatã cu
condescendenþã, ca o þarã semi-europeanã
ºi unul din principalele roluri ale unui deputat
român în Parlamentul European este tocmai
corectarea acestei stãri de fapt. Stiþi cine a
fost cel mai mare adversar al meu, cît am
fost trei ani ministru, la Bucureºti?
N.F.: Spuneþi-mi!?!
Al.H.: Ambasadorul Uniunii Europene la
Bucureºti, F. Fotiadis, care ºi-a permis o
atitudine arogantã ºi pe care l-am pus foarte
repede la punct, spunîndu-i: Domnule, te
rog foarte mult sã respecþi instituþia. Sã
ºtii cã sînt tot atît de european ca ºi
dumneata ºi sã te comporþi în consecinþã.
A fost ºocat dar a inghiþit-o. O astfel de
atitudine mi-a adus respectul multora la
Bruxelles. Doresc sã precizez pentru a evita
eventuale interpretari eronate cã relaþiile
mele cu toti ceilalþi ambasadori la Bucureºti
ai þãrilor membre UE ºi a þãrilor candidate
au fost excelente. Sã amintesc numai de
ambasadorii Franþei, Angliei, Germaniei,
Finlandei, etc.. F. Fotiadis, mare susþinator
al premierului de tristã amintire, Radu Vasile,
a fost o evidentã excepþie. Odatã ºi odatã
îmi voi scrie memoriile ºi am sã povestesc
mai mult, pentru cã am ce istorisi.
N.F.: Vã mulþumesc.
Bucureºti, 15 aprilie 2009
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Gînduri despre Biblioteca Românã din Freiburg im Breisgau
sau sã combatã cliºeele comunizante ale
acelei perioade.
Iar, în timp ce în rpr se editau documente
ca Publicaþiile interzise pînã la 1 mai 1948"
ce confirmau începuturile operaþiilor de
spãlarea creierelor2, patrimoniul Bibliotecii din
Freiburg tindea sã includã  în principal 
producþia intelectualã româneascã apãrutã cu
precãdere în lumea liberã. Date interesante
pot fi obþinute parcurgînd, de pildã, publicaþia
Deºi cunoaºteam de multã vreme exis- Das Rumänische Forschungsinstitut (v.
tenþa Bibliotecii Române din Freiburg mai Precizare) unde nu mai puþin de opt cote
ales datoritã contactelor cu familia Dr. - P-I pînã la P-VIII  sînt rezervate ziarelor
Maximilian Corbu (Fribourg/Geneva), am ºi revistelor din: Regatul României pînã în
avut prilejul sã vizitez aceastã renumitã 1948 (P-I); Exil ºi românii din strãinãtate (Pinstituþie de culturã abia în ziua de luni, 7 II); cotidiene ºi sãptãmînale din Românie
decembrie 1998, în compania soþiei mele, cu începere din 1948 (P-V), etc.
Elisabeth ºi a fiului nostru, Dan, cand am
În cursul celor 60 de ani, Institutul
fost primiþi cu deosebitã cordialitate de Român/Biblioteca Românã3 a fost amenajatã
domnul Iancu-Ioan Bidian, directorul în patru localuri diferite din Freiburg:
Bibliotecii ºi de doamnele Rodica Moschinski, Maienstrasse 1, Zassiusstrasse 49 (în
asistentã ºtiinþificã ºi Irina Nasta, secretarã- locuinþa directorului Virgil Mihãilescu),
bibliotecarã. Perindarea prin birouri, depo- Mercystrasse 24 ºi Uhlandstrasse 7 (din
zite ºi muzeu ne-a dezvãluit inimaginabile 1971 ºi pînã astãzi).
comori acumulate timp de o jumãtate de
Este de la sine înþeles cã o idee despre
secol în aprigile condiþii ale Exilului. De la Biblioteca Românã  cît mai aproape de
acea datã am început sã colecþionez un realitate  nu poate fi conturatã decît dupã
important fond documentar cu privire la vizitarea ei, dupã parcurgerea chiar ºi rapidã
aceastã Bibliotecã ºi am participat cu a unor titluri de publicaþii periodice, de
regularitate la sesiunile anuale de comu- cãrþi ºi/sau a dãrilor de seamã a activitãþii
nicãri ºtiinþifice.
editate de acesatã instituþie de-a lungul
Încã de la început am fost profund anilor. Sesiunile anuale de comuncãri
impresionat de o realitate
ºtiinþifice, serbãrile organizate
insolitã. Dacã pînã la sfîrºitul
periodic, manifestãrile cultuanilor 80, autoritãþile germane
rale, slujbele religioase, etc.
acordau un sprijin material
completeazã (întrucîtva) tabloBibliotecii, dupã evenimentele
ul activitãþilor concepute de
din decembrie 1989 acest spriConducerea Bibliotecii.
jin a fost sistat. Astfel încît,
O sursã esenþialã de inforatît directorul Iancu-Ioan Bimare o constituie consultarea
dian, cît ºi doamnele Rodica
acelei Dãri de seamã a activiMoschinski ºi Irina Nasta ºitãþii anuale (ce a apãrut ca
au continuat activitatea în mod
fascicul separat ºi în limba
benevol. Ceea ce denotã un
gernanã (Jahresbericht) care
imens efort dublat de un
informeazã despre : donatori,
Virgil Mihãilescu, fondatorul
rarisim spirit de sacrificiu. Pe Bibliotecii Române - Freiburg fonduri ºi donaþii speciale,
de altã parte, în urma degralucrãri de bibliotecã, împrudãrii sãnãtãþii, din anul 2003 doamna Nasta muturi, activitatea de documentare, activia fost nevoitã sã renunþe la munca sa în tatea editorialã, manifestãrile culturale,
cadrul Bibliotecii.
semnalarea activitãþii Bibliotecii în emisiuni
Veneraþia pentru aceastã Instituþie unicã, de radio, în presa scrisã, etc.
pentru distinsele personalitãþi care  în
Printre realizãrile cele mai importante se
ciuda anilor ce se scurg din ce în ce mai numãrã editarea Buletinului Bibliotecii
repede  continuã sã rãmînã în mod eroic Române între anii 1954 ºi 1993 cuprinzînd,
pe baricade mi-au sugerat consideraþiile de regulã, textele comunicãrilor prezentate
de mai jos.
în cadrul sesiunilor anuale.
*
Pînã în anul 1990, la aceste sesiuni
La 1 mai 2009 s-au împlinit ºase decenii participau personalitãþi din lumea exilului
de cînd - într-o perioadã în care portdra- politic românesc dar ºi  cum am menþionat
pelele democraþiei de tip occidental au mai sus  cerecetãtori strãini. Dar, în ultimul
oferit în mod ruºinos România dictaturii deceniu al secolului XX la manifestãrile
comuniste impusã de URSS  cochetul ºi ºtiinþifice ale Bibliotecii au luat parte ºi
fermecãtorul orãºel Freiburg im Breisgau cercetãtori, oameni de culturã din România.
gãzduieºte un excepþional lãcaº de culturã Cum însã sprijinul financiar al autoritãþilor
româneascã, Biblioteca Românã, devenitã germane a încetat, o bunã parte a comula 10 mai 1959 Institut de cercetare. Un nicãrilor susþinute la diverse sesiuni a fost
lãcaº unic  creat de Virgil Mihãilescu  a tipãritã în coloanele Jurnalului literar
cãrei existenþã este datoratã pe de o parte (Bucureºti). În acest sens, meritul domnului
generozitãþii ºi înþelegerii autoritãþilor vest- Nicolae Florescu, redactor ºef, este cu totul
germane, iar pe de alta, unor competenþe remarcabil. De asemenea, încã de la începrofesionale remarcabile, stimulate de putul anilor 90, în paginile aceluiaºi jurnal,
adevãratul patriotism ce i-a caracterizat de-a domnia sa s-a distins prin introducerea în
lungul deceniilor pe numerosi exilaþi politici circuitul informaþional a nenumãrate docuromâni. La renumele Bibliotecii din Freiburg mente provenite din tezaurul Bibliotecii
au contribuit, de asemenea, o serie de Române din Freiburg.
personalitãþi ale ºtiinþei din R.F. a Germaniei,
De asemena, au fost editate ºi o serie de
Franþa, Italia etc.
cãrþi: Noul Album Macedo-Român (1965),
Perenitatea ilustrei Instituþii a putut Omagiu Profesorului D. Gãzdaru (1974),
deveni realitate numai cu preþul unor imense Bibliografie Macedo-Românã (1984), etc.
eforturi impuse mai ales de condiþiile extrem
Era normal ca reuniunile, sãrbãtorile,
de potrivnice, proprii exilului politic antico- concertele, etc. organizate de Biblioteca
munist. În acest sens, nu trebuie deloc Românã în decursul anilor sã fi fost
neglijat faptul cã pretinsa lume liberã deosebit de apreciate, ele fiind tot atîtea
postbelicã era plasatã sub narcoza aureolei prilejuri de întîlniri ale exilaþilor politici
fabricatã de aliatul lor comunist din Est, constrînºi de dictatura comunistã de a-ºi
URSS-ul lui Stalin. Astfel, imediat dupã cel manifesta patriotismul pe meleaguri strãime.
de al Doilea Rãzboi Mondial, în Occident, Dupã cum, începînd cu anul 1990, - în special
mai tot ce purta amprenta unchiului Joe cu ocazia sesiunilor de comunicãri - au fost
sau a acoliþilor sãi se bucura din partea purtate discuþii deosebit de instructive cu o
unei pãrþi însemnate a presei (libere!) de o serie de români sosiþi din þarã.
înþelegere ºi chiar de o simpatie rareori
Pe de altã parte, o menþiune specialã
disimulate. În schimb, cam tot ce contracara trebuie rezervatã conducerii Bibliotecii
cîtuºi de puþin manifestãrile euforice pentru faptul de a accepta organizarea de
generate de Lumina de la Rãsãrit  cã era manifestãri ºtiinþifice (sau/ºi culturale)
vorba de regimul generalului Franco, cel al pornind de la propuneri primite din partea
profesorului Salazar sau de activitatea unor persoane dinafara instituþiei. Un
timidã, dictatã de realitãþile epocii a refu- exemplu în acest sens este colocviul Acþigiaþilor politici din þãrile de dupã Cortina unea de la Berna (14-16 februarie 1955)
de Fier  era privit cu mare rezervã, atunci Amintiri ºi documente, pe care l-am sugerat
cînd nu se afiºa o ostilitate deschisã. conducerii instituþiei pentru a marca trecerea
Eficacele reþete de spãlarea creierelor a 50 de ani de la acþiunea eroicã a grupului
adormite ale multor occidentali cu produse Oliviu Beldeanu întreprinsã la legaþia rpr
de lux ca propaganda ºi dezinformarea din capitala Elveþiei, colocviu ce a avut loc
sdelano v SSSR s-au concretizat  între în ziua de 26 februarie 2005 la sediul
altele  ºi cu lipirea clasicelor etichete de Bibliotecii Române din Freiburg4.
fasciºti tuturor celor care prin prezenþa
O preocupare permanentã a constituit-o
ºi activitatea lor în Vest încercau sã voaleze ºi înregistrarea impactului Bibliotecii atît
Biblioteca s-a nãscut la 1 Mai 1949
ºi Comunicarea Nr. 1 din 15 Mai 1949
consemneazã ºedinþa de constituire, care
a avut loc în Maienstrasse 1, Freiburg
( ). Colecþiile cu care s-a pornit la drum
cuprindeau: 175 de volume ºi broºuri
diverse, 15 numere din publicaþiile
periodice strãine, 12 manuscrise (lucrãri
de doctorat). (R. Apostol, 1976)1

Doamnele Irina Persu (Bruxelles), Irina Nasta si Rodica Moschinski (Freiburg im Breisgau, 2.10.1999, DOD)

în Arhivele documentare speciale ale
instituþiei (v. extrasele publicate mai jos),
cît ºi în presa scrisã ºi în cea vorbitã.
Sarcinã extrem de laborioasã, ilustratã
parþial ºi în Dãrile de seamã anuale deja
menþionate. Ar fi cu adevãrat important ca
o echipã de tineri români patrioþi (?) sã
abordeze redactarea unei lucrãri de proporþii
care sã reproducã  printr-un procedeu
fotomecanic  articolele ce se referã la
Biblioteca Românã din Freiburg publicate,
cronologic, în presã (cea româneascã din
Exilul politic, cea din lumea liberã, iar
dupã decembrie 1989 ºi din þarã). Cel mai
important izvor de informaþie fiind, evident,
însuºi materialul pãstrat în colecþiile
Bibliotecii Române.
Cred cã pentru orice bibliotecar occidental sau din România ºase decenii de
existenþã ai unei biblioteci nu au darul sã
impresioneze în mod deosebit. Întrucît, pe
glob, existã astfel de instituþii a cãror
vechime depãºeºte cu mult acei 60 de ani.
Însã unicitatea Bibliotecii Române din
Freiburg este conturatã în mod clar de
implantarea ei într-un teritoriu ospitalier, dar
strãin, în condiþii istorice ºi materiale
nespus de dificile. Fiind creaþia unor
refugiaþi politici patrioþi, Biblioteca ºi-a atras
în mod automat vrãjmãºia autoritãþilor
comuniste de la Bucureºti. Patrimoniul al
acestei venerabile instituþii provine  în
imensa majoritate - din donaþii ºi schimburi

Precizare. În afara referinþei bibliografice
plasatã la nota 1, sinteze despre Biblioteca
Românã din Freiburg sînt publicate în: Das
Rumänische Forschungsinstitut. Zu
Geschichte und Tätigkeit. Rumänisches
Forschungsinstitut  Rumänische Bibliothek Freiburg. Freiburg, 1985, 69 p.
Biblioteca din Freiburg  mîndrie româneascã. În : Aurel Sergiu Marinescu  O
contribuþie la istoria Exilului românesc,
vol. IX, Bucureºti, 2009, pp.27-228.
Mulþumiri. Îmi manifest ºi pe aceastã
cale profunda mea recunoºtinþã doamnei
Rodica Moschinski ºi domnului Iancu-Ioan
Bidian pentru bogatul material documentar
pe care mi l-au pus la dispoziþie.
NOTE:
1. Biblioteca ºi Institutul Român de
cercetãri din Freiburg (Istoric). Buletinul
Bibliotecii Române. Vol. V(IX)  Serie Nouã 
1975/1976, pp. 589-710 + VIII planºe. Freiburg
(Germania).
2. cf. Publicaþiile scoase din circulaþie pînã la
1 iunie 1946. Ministerul Informaþiilor. Comisia
pentru aplicarea Articolului 16 din convenþia de
Armistiþiu. (reeditare: Fundaþia F.R.O.N.D.E.,
f.a., f.l.).
3. În continuare : Biblioteca Românã.
4. Expunerile au fost publicate în douã ediþii
din Jurnalul literar: XVI, 5-10, martie-apriliemai 2005, pp. 8-12; 11-16, iunie-iulie-august
2005, pp. 16-19

Opinii ºi aprecieri despre Biblioteca
ºi Institutul Român din Freiburg im
Breisgau (Extrase)
Publicãm fragmente din gîndurile ºi
sentimentele exprimate în scris de-a lungul
anilor, fie în diferite scrisori adresate
Directorului Bibliotecii ºi al Institutului, Dl
Virgil Mihãilescu, fie în notaþiile fãcute de
vizitatori în Cartea de Oaspeþi a instituþiei
noastre. Menþionãm cã originalele textelor
publicate sînt pãstrate în cadrul unei Arhive
documentare speciale a Institutului. ( )
Redacþia [Buletinului Bibliotecii Române].
Institutului de Cercetãri toate felicitãrile mele sincere, pentru minunatele
realizãri  unice în felul lor în lumea
întreagã , pentru felul în care a reuºit sã
pãstreze ºi sã continuie spiritul cu
adevãrat românesc.
Prof. Radu Aldulescu, Roma

Domnul Iancu-Iioan Bidian, director, ºi doamna Maria
Imbãrus Iorgulescu (Augsburg)

efectuate în lumea liberã, iar sprijinul
financiar a fost asumat, pînã la începutul
anilor 90, de cãtre autoritãþile germane, la
care s-au adãugat bineînþeles sumele de
bani trimise mai ales de membri ai Exilului
politic anticomunist.
Foarte grav apare faptul cã, dupã
evenimentele din decembrie 1989, nici unul
din guverenele democrate ale României
nu a vrut sã sesizeze însemnãtatea cu totul
deosebitã a Bibliotecii Române din Freiburg
pentru istoria recentã a þãrii. Sporadicele
vizite ºi participãri la unele sesiuni de
comunicãri ale diverºilor ataºaþi de pe lîngã
reprezentanþe diplomatice româneºti pot fi
asimilate mai degrabã cu un soi de turism
obligatoriu, plictisitor pe deasupra.
Pentru a fi cunoscut, preþuit ºi mai ales
salvat acest patrimoniu unic românesc, o
dozã deloc neglijabilã de patriotism ar trebui
sã mobilizeze  puþin înainte de ceasul al
doisprezecelea - autoritãþile de la Bucureºti.
Dan OTTIGER DUMITRESCU

Vã felicit cãlduros pentru româneasca
activitate ce duceþi în mijlocul suferinþelor
ºi lipsurilor pribegiei. ( ) Orice Român,
cînd are la îndemînã tezaurele gîndirii ºi
simþirii româneºti, îºi poate da seama cã
neamul sãu ocupã un loc de cinste în
lumea civilizatã ºi cã un astfel de popor,
prin oricîte vicisitudini ar trece, nu poate
pieri, nici rãmîne rob.
Am fost adînc miºcat rãsfoind aceste
preþioase mãrturii / este vorba de volumul
Fãrã þarã, editat de Bibliotecã / ale geniului
ºi sufletului neamului nostru, adevãrate
pietre de hotar pentru mult zbuciumata
noastrã pribegie, lipsitã de þarã ºi de
cîntecele ei. Din toatã inima vã felicit cã
aþi putut îndeplini aceastã faptã româneascã dãtãtoare de putere pentru toþi ai noºtri.
Raoul V. Bossy (Geneva)
Cu prilejul vizitei pe care am fãcut-o
azi la Biblioteca româneascã din Freiburg,
am rãmas impresionat de bogãþia ºi
varietatea materialelor adunate aici ani
de-a rîndul, graþie sîrguinþei, tenacitãþii
ºi dragostei de neam. / / Sper cã acest
lãcaº de culturã româneascã  unic în
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Occident  se va putea dezvolta ºi mai
mult, putînd astfel menþine treaz spiritul
naþional al românilor împrãºtiaþi în
întreaga lume ( ) ºi  în acelaºi timp 
va servi drept izvor de documentare
cercetãtorilor strãini care doresc sã
cunoascã mai bine poporul român.
Mihai Cismãrescu, Germania
Ce aº putea face altceva decît sã-þi repet
admiraþia ºi dragostea pe care, de la
început, am avut-o pentru Biblioteca
Românã din Freiburg, cea dintîi ºi cea
mai solidã afirmaþie organizatã a culturii
româneºti în exil ? Îmi voi aduce întotdeauna aminte de emoþia cu care am
deschis, acum patru ani, primul volum
românesc apãrut în pribegie, Poeziile lui
Eminescu, editate de Bibliotecã. Pãstrez
acel volum cu sfinþenie, ºi de nimic nu
sînt mai mîndru ca de nemeritata cinste
pe care mi-aþi fãcut-o cerîndu-mi sã-i scriu
Prefaþa.
Biblioteca Românã rãmîne, pentru mine,
modelul suprem al voinþei, al stãruinþei ºi
continuitãþii româneºti în exil. (23.XI.1954)
Prof. Dr. Mircea Eliade,
Universitatea Chicago
Urmãresc de mult timp activitatea
Bibliotecii ºi vã felicit din inimã pentru
aceastã realizare, care este, fãrã îndoialã,
una din cele mai serioase ºi mai inteligente
opere ale exilului nostru. (3.I.1951)
Între aceste rafturi cu cãrþi continuã
sã creascã în libertate sufletul cel adevãrat
al Þãrii de departe. Cine, în exil, vrea sã
ia putere ºi speranþã, sã treacã pe aici cu
evlavie ºi, ca într-o bisericã, sã se încline
(10.VI.1962)
Vintilã Horia, Madrid
Permiteþi-mi sã vã felicit pentru toatã
strãdania Dv. de a pãstra ºi îngriji cartea
româneascã peste hotare; într-o vreme cînd
slova româneascã este un tezaur, gestul
Dv. se confundã cu un adevãrat apostolat.
(2.VI.1951)
Virgil Ierunca, Paris
Mulþumiri ºi Domnul sã vã dea spor în
frumosul vostru gînd românesc (2.VIIII.
1951)
Azi mi s-a împlinit o mare dorinþã.
Vizita la Biblioteca Românã a întrecut
aºteptãrile mele ºi m-a bucurat din tot
sufletul. Dee Domnul ca aceastã operã sã
creascã, spre mîndria noastrã, ca mãrturie
pe pãmînt strãin a României libere. (18.III.
1962)
Ileana, Principesã a României
Am fost adînc miºcat primind culegerea
poeziilor marelui nostru poet Eminescu,
publicate sub îngrijirea Dv. în împrejurãri
atît de grele ºi de neprielnice, departe de
þarã ºi fãrã mijloace normale. Editarea lor
face astfel ºi mai mare cinstea acelora
care, în atari condiþii au înfruntat ºi învins
greutãþile din calea lor, ridicînd astfel un
monument de credinþã ºi de nãdejde în
trecutul ºi viitorul þãrii, oricît de negru
ar fi azi cerul! (20.XII. 1949)
N. Lahovary, Grandson, Elveþia
Cînd vom fi chemaþi sã dãm socotealã
fraþilor noºtri rãmaºi acasã, Dv. veþi putea
cel puþin dovedi ce aþi fãcut pe pãmînt strãin
pentru Þara Româneascã. Ce templu
minunat ridicaþi românismului! Cu caldã
evlavie am deschis volumul de pribegie al
marelui nostru Mihail Eminescu. (8.V.1950)
Lucia A. Popovici, Geneva

Dl. Matei Cazacu (Paris), preºedintele Institutului din
Freiburg (29.09.2007, DOD)

Biblioteca Românã din Freiburg între cerere ºi ofertã
Legea cererii ºi a ofertei funcþioneazã în
piaþã. Dar, aºa cum existã biblioteci ºi
biblioteci, existã desigur ºi pieþe ºi pieþe.
Nici o noþiune care desemneazã diferite
obiecte concrete, adicã din realitate, nu e
scutitã de riscul compromiterii sau de ºansa
maximei consacrãri. Pe piaþa bibliotecilor,
Biblioteca Românã din Freiburg este de-a
dreptul un fenomen religios. Ca în cazul
oricãrui capitol din Biblie, fiecare pricepe
din fiinþa acestei biblioteci, fix cît îl duce
mintea. Mai mult decît atîta: existã grupuri
etnice ºi profesionale constrînse sã înþeleagã biblioteca noastrã atîta cît le permite
naþionalitatea sau etica profesiunii lor. Am
putea completa deci, cã fiecare înþelege
Biblioteca Românã din Freiburg cît îl duce
mintea ºi sufletul, pentru cã, iatã, este ºi o
problemã moralã, de conºtiinþã, care n-are
nimic cu intelectul.
Dacã ne concentrãm atenþia asupra
momentului inaugural al Bibliotecii Române
din Freiburg, indiferent dacã-l vom considera 1 mai 1949 (ºedinþa de constituire)
sau 21 iulie 1950 (recunoaºterea ca persoanã juridicã), ceea ce ne impresioneazã în
mod deosebit este soliditatea temeliei
acestei instituþii organizatã de Virgil Mihãilescu astfel încît astãzi, la a 60-a aniversare,
se poate observa cã ºi în urmãtorii ani
Biblioteca nu poate fi distrusã fãrã a se
lãsa urme.
Nu vreau sã analizez aici în ce mãsurã
Institutul Român din Freiburg, cu 10 ani mai
tînãr decît Biblioteca, s-ar þine mai bine decît
aceasta. Dar trebuie sã subliniem cã primii
10 ani din existenþa Bibliotecii, 1949-1959,
au fost cei mai rodnici, mai plini de elanuri
ºi realizãri, ani în care ajutorul din partea
Prinþului Nicolae a fost mai substanþial, în
care numeroºi români ºi germani s-au
implicat plenar pentru dezvoltarea Bibliotecii.
Un grup de iniþiativã condus de profesorul Virgil Mihãilescu a reuºit cu ºase
decenii în urmã sã punã bazele solide ale
unei importante instituþii culturale a exilului
anticomunist românesc, singura care mai
rezistã din cele înfiinþate exterior zonei de
influenþã bolºevice, curînd dupã încheierea
celui de-al doilea rãzboi mondial.
Desigur cã ºase decenii înseamnã mai
multe generaþii, înseamnã un Pantheon
cãruia supravieþuitorii de azi îi vor rãmîne
permanent datori cu elan, dãruire altruistã,
cinste smeritã, patriotism fierbinte ºi chiar
credinþã în Dumnezeu. Înfiinþarea Bibliotecii
a fost un proces realizat într-un timp mai
îndelungat. Profesorul Mihãilescu, sosit la
Freiburg în 1947 a discutat cu un grup de
compatrioþi aproape doi ani despre necesitatea unei instituþii culturale care sã
întreþinã dragostea de patrie, reducînd
totodatã chinul dorului. S-a obþinut patronajul amabilului prinþ Nicolae, mare român,
generos ºi om cu mult suflet, care a
contribuit material ºi moral în mod substanþial la întemeierea Bibliotecii. Prinþul rãmîne
un model ideal ºi un concurent invincibil
pentru orice autoritate sau persoanã care
s-ar gîndi, eventual sincer, sã fie de folos
dezvoltãrii Bibliotecii.
Biblioteca s-a nãscut la 1 mai 1949,
procesul verbal al ºedinþei de constituire
fiind înaintat la 15 mai forurilor germane în
drept, care la 21 iulie 1950 au recunoscut
aceastã instituþie culturalã drept persoanã
juridicã. ªedinþa de constituire menþioneazã
existenþa unor mijloace bãneºti de 40 DM
ºi colecþiile reprezentate de: 178 volume ºi
broºuri diverse; 16 numere din diferite
periodice; 12 manuscrise (teze de doctorat).
Dupã numai 25 de ani, inventarul Bibliotecii
numãra 38.336 de titluri (cãrþi ºi reviste). La
17 decembrie 1950 este inaugurat noul sediu
al Bibliotecii în Zasiusstr. 39, în locuinþa lui
Virgil Mihãilescu. În perioada urmãtoare
activitatea Bibliotecii este foarte vie. Se þin
conferinþe în limbile românã sau germanã,
se organizeazã slujbe religioase ad hoc,
începe colectarea de exponate pentru un
muzeu de artã româneascã, a unor secþii:
muzicale, numismatice, filatelice etc. Activitatea editorialã începe cu publicarea într-o
plachetã prefaþatã de Mircea Eliade a 28
poezii de Mihai Eminescu. Epuizarea
primului tiraj de 500 exemplare face necesarã
tipãrirea unei a doua ediþii.
Încã în primii 10 ani de funcþionare a
Bibliotecii se înfiinþeazã un Cerc de
prieteni ai Bibliotecii ºi Institutului Român
de Cercetãri cu statut de persoanã juridicã
din martie 1959, cu un Comitet de Patronaj
format din: Prof. Dr. W. Theodor Elwert
(Mainz), Prof. Dr. Hugo Friedrich ºi Prof.
Dr. Arthur Hartmann (Freiburg), Prof. Dr. h.
c. Ernst Gamillscheg ºi Prof. Dr. Julius
Wilhelm (Tübingen), Prof. Dr. Wilhelm Giese
(Hamburg), Prof. Dr. Walter Hoffmann
(München).
Colecþiile Bibliotecii se diversificã ºi se
îmbogãþesc, activitatea publicisticã  de
asemenea. Savanþi ºi politicieni germani, dar

ºi români sau germani repatriaþi din România
þin conferinþe sau se constituie într-un
numeros, entuziast, competent public al
acestora. În general, asemenea manifestãri
culturale, din rîndul cãrora nu puteau lipsi
deosebit de apreciate coruri, se organizau
de Crãciun, de Boboteazã, sau cu ocazia
unor sãrbãtori naþionale româneºti: 24
Ianuarie, 1 Decembrie, 10 Mai. O serie de
personalitãþi de seamã ale exilului românesc
anticomunist, ca George Racoveanu, mitropolitul Visarion Puiu, dr. N. A. Florescu,
prof. Aureliu Rãuþã, sau prieteni ai României,
ca prof. dr. Gino Lupi lasã la moartea lor
biblioteci, arhive personale, opere de artã
Bibliotecii Române din Freiburg.
Este adevãrat cã în ultimii 15 ani activitatea editorialã a Bibliotecii Române din
Freiburg a încetat. Totuºi, majoritatea conferinþelor prezentate aici au fost publicate în
Jurnalul literar al lui Nicolae Florescu, în
Dorul, revista româneascã din Danemarca a
cãrei apariþie s-a întrerupt nu demult, precum
ºi în alte periodice româneºti. Faptul atestã
cã valoarea reuniunilor ºtiinþifice anuale de
la Freiburg a rãmas ridicatã.
Strãdaniile actualului director Iancu
Bidian ºi ale bibliotecarei voluntare Rodica
Moºinschi sînt la înãlþimea trecutului
glorios al exilului românesc anticomunist al
cãrui nivel cultural ºi moral, renaºterea
parþial timidã, parþial originalã de acasã,
încã nu l-a atins.
Am afirmat la început, cã Biblioteca
Românã din Freiburg se supune legii cererii
ºi a ofertei, în sens foarte larg ºi evoluînd
mereu. Astfel, iniþial, ea oferea românilor
atmosfera de acasã, dinainte de rãzboi,
de pe vremea cînd ruºii nu erau încã stãpîni
la Bucureºti. ªi toþi acei exilaþi, toþi refugiaþii
români din Germania ºi în general din

Apusul Europei plîngeau de emoþie, retrãind momente ca înainte de rãzboi, ºtiind
ºi cã aceia rãmaºi acasã nu mai au parte de
asemenea trãiri.
Cei care au cunoscut nemijlocit atmosfera româneascã din deceniile trei ºi patru
ale secolului trecut, ºi supravieþuiesc astãzi,
au început sã uite, plãtind astfel tribut vîrstei.
Cei mai tineri n-au ce uita, cãci nu cunosc
decît din cãrþi ce-a fost. Biblioteca funcþioneazã în continuare aproape ca pe vremea
lui Mihãilescu, deci aproape ca înainte de
rãzboi, acasã. Tinerii ºi maturii zilelor noastre
aflã la Bibliotecã o atmosferã pe care n-o
mai respiraserã niciodatã, deºi este a
României în posteritatea lui Eminescu ºi a
ceea ce mai este bun în România eternã. În
acest context, toþi duºmanii României,
indiferent dacã sînt politici  bolºevicii, sau
naþionali  în primul rînd vecinii, cu excepþia
Mãrii Negre, nu pot decît sã deteste
Biblioteca Românã din Freiburg, sentimente
care s-au materializat în acþiuni de la
Bucureºti, de la Budapesta, de la
Moscova, care se cunosc bine atît în cadrul
Institutului, cît ºi al Bibliotecii.
Domnul Bidian ºi doamna Moºinschi
poartã cu seninãtate ºi cu o discretã
mîndrie stilul României eterne, neideologizate, neangajate politiceºte, ci doar
cultural ºi prea estompat creºtin. Personal
sînt convins cã pe drumul credinþei creºtine
nici sfinþii nu exagereazã, ºi-mi pare rãu cã
nu exagerez cît mi-ar plãcea, cînd mã
consider, ca ortodox, nevrednic. Firescul
ortodoxiei îl gãsesc oarecum strîmtorat în atmosfera actualã a Bibliotecii. Este, probabil,
scumpul tribut pe care-l plãteºte instituþia
noastrã scurgerii timpului.
Sigur cã România eternã nu e o afacere,
sigur cã Eminescu, acest simbol metaromânesc, ca model devine înfricoºãtor prin
scurtimea ºi calitatea vieþii pe care-a duso, ca ºi prin modul în care a murit prin
lapidare, ca urmare a funcþionãrii unui
consens realizat între liberalii ce-i erau
duºmani ºi conservatorii pe care credea

cã-i slujeºte, slujind România eternã.
Eminescu era atît de genial român,
înainte de a fi genial poet, desigur, încît
nici o ideologie nu putea sã-l mai încapã.
Pentru cine face jurnalism politic, genialitatea în neam se constituie într-o
condamnare la moarte, pentru cã nu existã
partid care sã nu antagonizeze prin strategia
lui mãcar, la un moment dat cel puþin,
România eternã. Partidele în România, can orice stat, cînd au existat, au însoþit întro oarecare mãsurã, cu grade diferite de
competenþã ºi legitimitate, România eternã
în parcursul ei istoric. Cînd valoarea te
zmulge din ideologie, istoria te pliveºte ca
pe-o buruianã, cãci devi duºmanul ei. Uneori
se plãtesc în mod îngrozitor intenþii pozitive,
amelioratoare pentru neam, chiar în cadrul
istoriei. Aºa au fost uciºi prin trãdare de
cãtre prieteni Mihai Viteazul ºi Tudor
Vladimirescu ºi de cãtre duºmani Ioan Vodã
cel Cumplit. E adevãrat, cã numai execuþia
lui Eminescu e prefiguratã de rãstignirea
Mîntuitorului, celelalte asasinate contra
celor mai buni petrecîndu-se totuºi în
intimitatea istoriei, fãrã semnificaþii integral
transcendentale. ªi cu scriitorii ºi savanþii
se întîmplã lucruri asemãnãtoare. Mircea
Vulcãnescu a murit în temniþã, Nicolae Iorga
 asasinat, V. Voiculescu, Radu Gyr, Petre
Þuþea, Petre Pandrea, Constantin Noica ºi
atîþi alþi savanþi, artiºti ºi gînditori au
suportat în închisori zeci de ani regim de
exterminare, reuºind totuºi sã supravieþuiascã detenþiei.
Întîlnesc uneori oameni capabili, valoroºi,
care n-au înþeles mecanismul de funcþionare
al lumii noastre ºi suferã, considerîndu-se
nedreptãþiþi. Îmi vine sã le zic: Fiþi fericiþi,
cã n-aveþi un dram de valoare-n plus, cã
atunci aþi fi fost lichidaþi demult. ªi-aºa,
sînt surprins cã pîn-acum nu s-au hotãrît sã
se ocupe mai temeinic de voi.
În aceste circumstanþe, soarta Bibliotecii
Române din Freiburg pare sumbrã. ªi totuºi,
un înger pãzitor o are în grijã! Iatã-l venind
ºi amintindu-mi de Fundaþia Româneascã
Gojdu, o avere de miliarde de dolari, furatã
de cîþiva demnitari români care au fãcut-o
apoi cadou autoritãþilor maghiare. Nu poþi
dãrui ce nu-i al tãu, cînd vrei sã dai ce n-ai,
mai întîi trebuie sã furi. E adevãrat,
Procuratura românã nu s-a sesizat din oficiu
la acest rapt, dar ar putea acum sã dreagã
busuiocul, recuperîndu-ºi o parte din vinã,
necesarã, bunãoarã, în alte împrejurãri,
anunþînd la Guiness Book echipa demnitarilor români care au realizat furtul maxim
al omenirii, de fapt  în favoarea altora,
pentru cã beneficiul lor efectiv a fost
desigur neglijabil. Presa româneascã s-a
ocupat la vremea respectivã vreo 2-3 zile
de jaful respectiv.
Propun colegilor scriitori români ca, din
cînd în cînd, sã scrie cîte un scurt eseu, o
schiþã, o nuvelã sau chiar o poezie referitoare la aspectele ruºinoase din istoria
recentã a României pentru ca frecvenþa
acestor evenimente penibile sã scadã.
În acest fel s-ar prelungi, sper, ºi
existenþa Bibliotecii Române din Freiburg.
*
Dupã încheierea redactãrii de mai sus,
gãsesc întîmplãtor textul scris de mine la a
50-a aniversare a Bibliotecii. ªi-atunci a lipsit
a treia corecturã, care finiseazã optim orice
text. Nu ºtiu pentru ce anume, insistam cã
universul în care vieþuieºte exilatul este
ficþional. (Se pare cã pe urmele lui Grigore
Popa, care afirmã cã în temniþã avea
sentimentul cã trãieºte fictiv.) În privinþa
pericolului pe care-l reprezintã atingerea,
contactul involuntar cu ideologia comunistã, îngrijorarea mea era ºi-atunci la fel
de mare, dupã cum efectul catastrofal asupra
obºtilor româneºti a rãmas, dupã zece ani,
la acelaºi nivel de nocivitate.
ªi totuºi, împotriva tuturor obstacolelor,
ispitelor, pericolelor ºi vitregiilor timpurilor,
Biblioteca Românã din Freiburg rãmîne o
felie inalterabilã din România eternã, dintro Românie care pare a-ºi fi pierdut contactul
cu realitatea, realizat în întreaga existenþã
istoricã a României doar prin cîteva scãpãrãri din care vom aminti aici, de pildã,
doar momentul încoronãrii Regelui Ferdinand la Alba Iulia.
Deci, Biblioteca în care ne aflãm în acest
moment, prin felul în care a fost iniþiatã,
dezvoltatã ºi condusã în aceºti 60 de ani,
ºi-a cîºtigat dreptul de a exista nu numai
fizic, ci ºi metafizic, simbol al intelectualitãþii
româneºti, protejat contra perisabilitãþii.
Existã luãri de poziþie în legãturã cu aceastã
Bibliotecã, pentru ea ºi contra ei, care au
înãlþat-o la demnitatea supraistoricã de
simbol al României eterne. Acestei Biblioteci nu i se mai poate întîmpla nimic
rãu. A dobîndit însã o nouã însuºire: anume,
de cîntar al valorii celor care-i tot trec
pragul. Cînd scriu toate acestea am în
vedere ºi faptul cã pierderea credinþei în
Dumnezeu produce orbire.

Mihai Neagu BASARAB
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Aventurã spiritualã

Notã asupra lui Eugen Ionescu
Mircea POPESCU

Presimþind, de la sfîrºitul anilor 1934,
neaºteptate calitãþi dramatice ale unui
tînãr aproape necunoscut, care în teatru
nu dãduse aproape nimic ºi care va întîrzia
mai mult de cincisprezece ani înainte
de a da ceva, un critic
român valorifica nu o
impresie neînsemnatã,
desigur, în asemenea
consideraþii. Perspicacitatea lui ªerban
Cioculescu, care recenza în acel an un
libret excentric ºi straniu al lui Eugen Ionescu, ajungea sã se
reveleze într-un text
din Revista Fundaþiilor Regale din Bucureºti: Dacã se decide
sã atace comedia, la
rampã, viitorul e deschis. Aceastã recenzie
era puþin binevoitoare,
ba chiar mai degrabã
negativã, ºi se referea
la un volum ieºit de
curînd, cu un titlu
extravagant, Nu!, al
unui scriitor de douãzeci ºi cinci de ani, a
cãrui operã precedentã, de debut, era o
culegere de versuri copilãreºti: Elegii
pentru fiinþe mici (1931)  ºi a cãrui
colaborare la diferite reviste, de la cele
tradiþionale la cele mai îndrãzneþe ale
avangardei, trecea neobservatã, ca sã nu
spunem uitatã.
Cea de-a doua carte nu putea sã treacã
însã neobservatã; ºi nu atît pentru premiul
luat, rezervat tinerilor scriitori inediþi,
cît pentru atitudinea iconoclastã, pentru
aerul batjocoritor emanat din carte, pentru
cinismul ºi violenþa cu care autorul
intenþiona sã dinamiteze criterii, metode, dogme, principii, sensibilitatea esteticã
rafinatã, gustul literar educat, vitrina
literarã. Cu adevãrat, ingenuitatea autenticã sau simulatã nu lipsea în Nu!: Sufãr
incomensurabil cã nu sunt cel mai mare
poet al Europei, cel mai mare critic
universal, cel mai voinic ins din România
ºi, mãcar, prinþ (p.89).
Cartea voia sã fie negarea ºi exaltarea,
în acelaºi timp, ale celor mai importanþi
poeþi români ai epocii. În prima parte,
Eugen Ionescu demonstra vizibil perfecta
convingere cã lirica lui Arghezi, Ion Barbu,
Camil Petrescu nu valora nimic (titlul
impertinent al capitolului iniþial: Eu,
Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu); dacã nu, în mijlocul studiului,
pãrea sã observe o neaºteptatã iluminare,
care, în schimb, acorda acelor poeþi negaþi
extraordinare valori artistice: Dar nu
puteam sã mai fac nimic, scrisesem deja
jumãtate din articol.
Antiretor lucid peste mãsurã, nu credea
în nimic, ºi, cel mai puþin, într-o judecatã
criticã obiectivã, contesta însãºi posibilitatea valorii ºi putea, liniºtit, sã le facã
mutre gloriilor consacrate, sã arunce
gesturi de batjocurã la dreapta ºi la stînga,
sã opreascã amabil, dar critic, convingerile
ferme pe care le dispreþuia, chiar pe cele
negative, ºi nu recunoºtea valoarea niciunui criteriu fix. Dotat cu o vervã polemicã
excepþionalã, Eugen Ionescu, chiar de
atunci, nu se oprea în faþa nici unei
autoritãþi; chiar cea a tatãlui putea sã
fie dãrîmatã. Pentru aceastã instabilitate
de judecatã, ªerban Cioculescu îl vedea
drept un saltimbanc critic. Acum va rezulta
instructiva analizã amãnunþitã a spiritului
timpului din România interbelicã, dacã ne
gîndim cã în spiritul acelei epoci ºi-au
atins stimuli ºi motive la Bucureºti
împreunã cu Ionescu un Tristan Tzara,
creator mai tîrziu la Zurich ºi apoi la
Paris al dadaismului, mai exact al unei
miºcãri literare care propunea anarhia
verbalã, abolirea logicii, sau un gînditor
negativist ca Emil Cioran cultivînd existenþialismul avant la lettre, filosoful
descompunerii, care, totdeauna, din 1934
ºi aproape douã decenii înainte ca La
Nouvelle Revue Française sã-i publice
încercãrile ce continuã sã facã atîta
zgomot la Paris ºi astãzi, scria la Bucureºti un volum valoros, Pe culmile
disperãrii; retorica, absentã la lucidul

Ionescu, îl tortureazã pe elocventul Cioran: Cunoaºterea este o plagã pentru
viaþã, iar conºtiinþa e o ranã deschisã în
sîmburele vieþii, damna istoria, în timp

ce considera ca moralã împreunarea
cauzelor piedute (ºi nu are, poate, origine
în aceastã oroare a istoriei, decît retragerea unui Brâncuºi în arhaica cea mai
îndepãrtatã, suprarealistul folcloric al
operelor celor mai celebre ale sculptorului
român stabilit la Paris).
Era cuprins în aceasta  hic et nunc vã
sugeram atmosfera abia în ambianþa
literarã ºi filosoficã a epocii în România
 ºi Mircea Eliade restituit, cunoscut apoi
mai mult ca istoric al religiilor ºi filosof
al mitului decît ca prozator, cum ne-a
apãrut (în parte datoritã lui), prin aspectele cele mai pregnante ºi pitoreºti în
unele romane de mare succes.
Însã Eugen Ionescu, dincolo de a fi frate
de spirit cu contemporanii, a avut ºi
precursori, ºi sã lãsãm pe Caragiale, cel
mai mare comediograf român, care, pentru
a fi vrut sã defineascã, în mare parte,
esenþa personajelor prin modul lor de
vorbire, ºi-a bazat esenþialul efectelor
dramatice pe vocabular, pe ton, pe inflexiunile vocii, ºi nu a evitat de a recurge
cîteodatã la jocul verbal gratuit ºi chiar la
calambur. Existã ºi umoristul Urmuz, cel
mai direct, chiar dacã original, inspirator
al lui Eugen Ionescu. Un curios judecãtor
cu preocupãri literare, al cãrui nume
adevãrat era Dem. Demetrescu Buzãu, cel
care scria, aºa cum declara, numai pentru
a-ºi distra fraþii ºi surorile, aproape
necunoscut în viaþa literarã, care, în 1923,
s-a sinucis. Avea patruzeci de ani, dar a
lãsat o moºtenire spiritualã pe care alþii,
printre care Eugen Ionescu, au ºtiut sã o
fructifice din plin. Pentru a da o idee
asupra procedeelor lui Urmuz, iatã-l în
timp ce vede ºi descrie, în mijlocul unei
camere o masã fãrã picioare, bazatã pe
calcul ºi probabilitate, care suportã un
vas conþinînd esenþa eternã a cauzei în
ea însãºi, o cãpãþînã de usturoi, o statuetã
care reprezintã un preot (transilvan) þinînd
în mînã o sintaxã ºi un bacºis de 20 de
monede. Restul nu are importanþã. Totdeauna Urmuz distinge printr-un tub doi
oameni care descind din maimuþe. În mod
evident, la ºcoala judecãtorului umorist,
Eugen Ionescu a învãþat ºi a prins gustul de
a se juca cu cuvintele, cu polivalenþa lor de
semnificanþi amestecate fãrã rînduiala.
Autorul Scaunelor nu crede, ca ºi Urmuz,
în sensul univoc al cuvintelor, cum nu crede
în nimic. Dar el, diferit de Urmuz, a cãrui
inteligenþã mai strãlucitã era destul de
superficialã ºi uºor de satisfãcut, a dezvoltat
(ºi era inevitabil) acest scepticism halucinant, care rînjeºte în spatele aparentei
bufonerii a dialogului scenic. Aici începe
profunda sa originalitate de comediograf,
care  oricare va fi judecarea istoricã a
operei sale  a întîlnit ºi întîlneºte atîta
aderenþã în spiritul dezorientat contemporan.
(La fiera letteraria, an XIII, nr. 29, domenica,
20 iuglio 1958)

Versiune româneascã de Angela Bâscu

pãtrundã. Unicitatea ºi misterul îi
sînt caracteristice. Cel gãsit, însã, e
o dramã ineditã a lui Mircea Eliade un neurastenic, care nu mai are nimic
din inteligenþa ºi beatitudinea com(urmare din pag. 1) Special Collection Re- poziþiilor sale muzicale. Prinde contur portretul
unui om ursuz ºi tãcut, de vreo 50 de ani.
search Center.
Seara, dupã o plimbare de o zi întragã,
La rugãmintea mea, Mac Ricketts a avut
amabilitatea sã-mi împrumute paginile care- cu barca, împreunã cu Barburã, ªtefania
mi lipseau ºi cele pe care le aveam se înapoiazã singurã, visãtoare ºi absentã,
deteriorate. Îi mulþumesc cordial, atît eu cît fredonînd o romanþã. Le spune celorlalþi cã
ºi cititorii Jurnalului literar, întrucît ne a umblat multe ceasuri pe jos, cã era sã se
aflãm azi, probabil, în posesia întregii creaþii rãtãceascã  parcã ar fi fost într-un labirint.
Celebrul compozitor i s-a destãinuit: se afla
dramatice a scriitorului Mircea Eliade.
Desigur cã, atunci cînd vom obþine de ºase ani în aceste pustietãþi ca s-o
copyright-ul, vom încredinþa publicitãþii ºi aºtepte pe Christina, soþia care se înecase
într-o searã, fãrã sã i se mai gãseascã trupul.
textul piesei.
Ce se ºtia pînã acum despre Aventurã Deodatã, Barburã trece pe lîngã ei ca o
spiritualã? Relatãrile mele, cîteva rînduri nãlucã, întrbînd-o pe ªtefania daca s-a
din primul volum al Jurnalului lui Mircea gîndit la propunerea pe care i-o fãcuse.
Eliade ºi o referire a lui Nicolae Florescu la Aceasta acceptã sã-i fie logodnicã.
Actul al II-lea se petrece în apartamentul
o recenzie a lui Theodor Cazaban dintr-o
bucureºtean al colonelului Dem. Iliescu,
publicaþie a exilului3.
Paginile de faþã au, pentru prima oarã, unde are loc logonda nepoatei sale ªtefania
privilegiul de a putea comenta fotocopia cu Mihai Barburã.
ªfichiul ironiei autorului are drept
manuscrisului original.
Punctul de plecare al piesei se aflã în destinatar atît parvenitismul, agramatismul
orice dicþionar mitologic. Euridice, nimfa ºi ifosele locatarilor, cît ºi kitsch-urile ce le
pãdurilor, soþia lui Orfeu, aflîndu-se pe decorau existenþa. Indicaþiile de regie
cîmp, a fost vãzutã de un cioban care a completeazã: clãdirea e de prost gust,
încercat sã o violeze. Fugind, ea a fost tabloul de o strivitoare vulgaritate. În
muºcatã de o viperã ºi a murit. Orfeu a aºteptarea viitorului mire, are loc o discuþie
coborît în Infern ca sã o regãseascã ºi sã între ªtefania ºi Manciu. Cu cîteva luni
o readucã pe pãmînt. A promis lui Hades înainte, ea fusese în exlusivitate prietena
cã nu-ºi va privi soþia pînã nu va pãrãsi acestuia. Erai atunci sentimentalã ºi
definitv þinuturile întunericului. N-a putut încercai sã pari capricioasã, eram melanrezista dorinþei însã ºi a pierdut-o astfel colic, aproape liric ºi prea puþin îndrãzneþ. El a fost cel ce-a modelat-o, a
pentru totdeauna.
Mitul elenistic e un elogiu adus iubirii. instruit-o, a dus-o la concerte, a mers cu
Faptele ne sînt cunoscute din Georgicele ea în Deltã ºi... a aruncat-o în braþele
lui Virgiliu ºi din Metamorfozele lui Ovidiu.
Mitul modernizat a fost prezentat în noi
interpretãri, atît în drama Orpheus (1927)
de Jean Cocteau ºi în Euridice (1941) de
Jean Anouilh.
Competenþa lui Mircea Eliade în domeniul mitologiei nu se limita doar la aspectul
teoretic. El este autorul dramatizãrii ºi unui
alt mit celebru, a cãrui premierã avusese
loc pe scena Teatrului Naþional din Bucureºti la începutul celui de-al doilea rãzboi
mondial. Dacã în Iphigenia, trama piesei
nu se abãtea prea mult de la firul epic
iniþial, de data aceasta cadrul, personajele
ºi subiectul îºi au drumul lor propriu.
Primele informaþii privitoare la geneza
dramei Aventurã spiritualã le gãsim în
Jurnal, într-o însemnare din 3 octombrie
1946. Ni se relateazã cã începuturile
dateazã din decembrie 1944, cînd autorul
a vãzut pur ºi simplu piesa, în timp ce se
plimba singur pe terasele pustii ale Estorialului. Acest gînd obsesiv l-a urmãrit aproape
doi ani: Uneori ispita e atît de puternicã
încît rãmîn mai mult de un ceas cu ochii
deschiºi, în întuneric, urmãrind personajele, viitorului soþ. O femeie ca tine nu-ºi putea
ascultîndu-le, încercînd sã le vãd cît mai alege un soþ decît printre geniile de care
clar figurile. Dacã m-aº apuca, cred aº scri- vorbesc toate ziarele, care au fost mult
o în cîteva zile. Dar mi-am fãgãduit sã nu recunoscute ºi aplaudate. Misterul ãsta
fac nimic pînã ce nu voi încheia primul spectacular al vieþii lui în ultimii ºase
ani te-a dat gata. În acea clipã ai
capitol din Prolegomene.4
Aventurã spiritualã a fost scrisã  cu observat, cu o agreabilã surprizã, cã-l
intermitenþe  în toamna anului 1946, într-o iubeºti. Viitorul soþ îi va spune cît de mult
perioadã de cumplite privaþiuni materiale. seamãnã ea cu Manciu: la vorbã, gesturi ºi
Regãsim în acestã dramã interferenþa între chiar la inteligenþã. Dacã mi-aº fi dat
planul realist, fantastic ºi mitic, precum silinþa ºi dacã ºi el mi-ar fi indicat alte
ºi cîteva procedee frecvente în literatura mai nobile arhetipuri, aº fi devenit o
lui Eliade: camuflarea sacrului în profan, Beatrice, sau o Isolda, sau mãcar o Anna
tema dublului, a ieºirii din timp, a labi- Karenina. Logodindu-mã cu marele compozitor Mihai Barbura, am avut norocul
rintului, ambiguitatea.
Decorul actului I ne prezintã un colþ din sã întrupez un arhetip... Reîntrupez pe
Delta Dunãrii, o casã ascunsã într-un Euridice. Eu sunt doar o replicã a umbrei,
labirint de ape ºi stufãriº. Sîntem la o copie imperfectã a modelului original.
sfîrºitul unei zile de august 1936. Discuþia Cãci între mine ºi Euridice a mai fost o
dintre Teodor Manciu (talentat poet ºi muritoare: Christina.
Urmeazã însã o... loviturã de teatru.
dramaturg în vîrstã de 28 de ani) ºi Alexiu
(prieten de vreo 40 de ani) constituie intriga Logodnicul recunoaºte cã e un impostor.
acþiunii. Replicile glumeþe, frivole, ironice În realitate, nu e Mihai Barburã, nu e nici
ale celor doi sînt puþin cam stranii pentru muzicant ºi nici compozitor, ci un necudebutul unei drame. Treptat însã, tonali- noscut: Petru Baranda. Surprinzãtor  fata
tatea se schimbã. Alexiu îi reproºeazã care cu cîteva momente în urmã devenise
prietenului sãu cã a lãsat-o pe ªtefania  rece ºi rezervatã (cu gîndul cã nu e decît
fata pe care o iubeºte  sã se plimbe singurã o... înlocuitoare a Christinei) se zvîrle acum
cu un bãrbat mult mai în vîrstã. Aflãm cã lacom în braþele partenerului, devenind
acest Mihai Barburã e un compozitor de ardent de pasionantã. Detaliile complicã ºi
geniu. Toamna trecutã (prin intervenþia lui mai mult lucrurile. Bãrbatul se afla singur
Enescu) i s-a cîntat Simfonia în mi major: în deltã, unde l-a întîlnit întîmplãtor pe
senin, calm, încrezãtor, optimist, fãrã reziduri Mihai. Christina se înecase cu doi ani
de tristeþe, amãrãciune sau îndoialã. De un înainte. Apoi a murit ºi Mihai.
Petru Baranda a rãmas acolo: Iubeam
an de zile, sensul existenþei lui Teodor
Manciu este sã-l descopere pe acest geniu, pe aceea care mi-era ursitã. Aºteptam pe
despre care nimeni nu mai ºtie nimic. aceea care mã iubea. (Femeia care þi-e
Identificarea lui constituie prima etapã a ursitã  o altã temã în beletristica eliadianã.
acestei aventuri spirituale. Cutreierare prin Sã ne amintim de cîte ori am întîlnit aceastã
regiuni inaccesibile (Piatra Craiului, masivul sintagma numai în Noaptea de Sânziene).
Actul al III-lea. Ne aflãm într-un apartaMunþilor Apuseni) ºi  în fine!  descoperirea, aici, în Deltã. Ascultînd compoziþia ment modern, modest mobilat (locuinþa
acestui muzician de geniu nu te mai puteai tinerilor soþi). La ridicarea cortinei cei trei
îndoi cã autorul ei ºtie taine pe care nici un (Baranda, Manciu ºi ªtefania) se
contemporan nu mai e în stare sã le tachineazã, ironizîndu-se. Badinajul
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Mircea Eliade - Fragmente de Jurnal
1 noiembrie [1946]
...................................
Încã o zi bunã de
lucru, deºi n-am scris
decît vreo cîteva pagini.
Dar au fost paginile
grele, decisive, de la
sfîrºitul actului II. Am
refãcut scena aceastã
finalã, trasatã ieri, ºi
încep sã fiu mulþumit
de ea. Probabil cã o voi
pãstra sub aceastã formã. Actul II este, astfel, gata. Am recitit
tablocul II din actul I, ºi m-a mulþumit 
afarã de ultimele pagini. Am lucrat puþin
asupra lor, dar încã n-am gãsit tonul just
ºi replica finalã, pe care va trebui sã cadã
cortina.
În schimb, actul III se întunecã în
mintea mea  ºi actul IV se lumineazã din
ce în ce, pînã în cele mai mici amãnunte.
2 noiembrie
M-am apucat de lucru la 11 noaptea.
Pînã la 3 dimineaþa am scris 15 pagini
din actul IV. Emoþionat de adîncimea pe
care o capãtã piesa, [ce conteazã] prin
anumite replici din acest ultim act.
3 noiembrie
Nu pot sã mã apuc de scris decît la 10
noaptea. Dupã amiaza am transcris din
actul II. Lucrez acum la actul III, care mi
se pare cel mai greu de scris. Merge
destul de încet. Mi-e teamã cã de reuºita
lui depinde tonul întregii piese. Aici, în
actul III, X vorbeºte mai mult, se înfãþiºeazã pentru prima datã ca el însuºi, adicã:
personajul care a fost luat pînã acum drept
X. Dacã îºi reveleazã dimensiuni care nu
cadreazã cu tonul lui din actele I ºi II,
va trebui sã refac aceste acte. Simt cã
replicile lui din actul III sunt decisive.
Dacã el vrea sã se arate într-un anumit
fel aici, eu nu mai poat face nimic; sunt
nevoit sã îl ascult ºi sã-l las sã fie tot atît
de el însuºi ºi-n primele douã acte, chiar
dacã ar trebui sã refac tot.
mi-am zvîrlit ochii adineaori pe paginile
precedente din acest jurnal, relative la
piese, ºi m-am amuzat constatînd ce
optimist eram la 16 octombrie, cînd
credeam cã am toatã piesa scenã cu
scenã. Cîte nu s-au modificat în cursul
redactãrii prin voinþa personajelor!...
4 noiembrie
Ora 4 dimineaþa. Am sfîrºit actul III.
Am lucrat de la 11 noaptea. Toatã dupã
amiaza mi-am pierdut-o cu transcriere.
Mai îmi rãmîne acum de terminat actul IV
(vreo 8-10 pagini) ºi piesa ar fi gata.
5 noiembrie
Am lucrat azi noapte pînã la 5 ca sã
transcriu actul III. Azi dupã amiazã am
transcris actul IV. În acest moment, Giza
a început sã citeascã Aventurã spiritualã. E primul cetitor, ºi aºtept cu emoþie
impresiile. Am încã sentimentul cã am
scris o piesã excepþionalã. Dar mã cunosc
pe mine; ºtiu cã, îndatã ce-mi scade
interesul pentru o operã, sau am terminat-o ºi mã detaºez de ea, valoarea acestei
opere începe, în ochii mei, sã se diminueze.
Sunt curios sã aflu ce se va întîmpla cu
piesa aceasta.

12 noiembrie
Am reluat actul I, ºi l-am simplificat,
reducînd primele scene, introducînd
revelaþia Christinei etc. Aceeaºi operaþie
de purificare la sfîrºitul actului II. Actul
IV rãmîne neschimbat (este singurul, de
altfel, pe care l-am scris dun jet, ºi fãrã
sã mai fie nevoie nevoie nici de retuºãri,
nici de adãugiri; de þinut minte lecþia: cã
nu scriu bine, în ton, decît la sfîrºitul
lucrãrii, cînd îmi cunosc bine personagiile,
cînd am intrat în modalitatea teatrului).
Mici retuºãri la actul III, pe care mi le
rezerv pentru ziua de mîine.
În forma ei actualã, Aventura spiritualã mã satisface din toate punctele de
vedere: subiect, acþiune, personagii, dialog,
simbol. Dar, o mai mare satisfacþie mi-a
adus experienþa pe care am fãcut-o scriind
aceastã piesã. Abia acum pot spune cã încep
sã devin un autor dramatic. Am învãþat cã,
în cazul meu, trebuie sã þin seama de
urmãtoarele elemente: 1. inspiraþia,
care îmi dã liniile largi ale piesei, ºi
tonul ei; 2. modificãrile survenite în
timpul redactãrii (bunãoarã, importanþa
capitalã pe care a cãpãtat-o B [Manciu],
devenind un fel de demon, în jurul
cãruia se þese acþiunea întregii piese, un
demon mefistofelic pentru cã neagã, dar
totuºi creeazã, e aparent distructiv, ºi
acþiunea ºi o declanºeazã el nu se încheie
printr-un naufragiu, ci determinã o
existenþã mai realã, mai autenticã, o viaþã
nouã etc.); 3. trebuie sã mai þin seama de
cãderile mele, de perioadele de sicitate,
dezgust ºi deznãdejde, perioade totuºi
fertile, pentru cã mã ajutã sã vãd pãrþile
artificiale, tonule stridente etc. ºi, deci,
departe de a pierde curajul, trebuie sã
profit de asemenea momente critice pentru
a judeca întregul piesei ºi a verifica pãrþile
care se þin, renunþãrile la fragmentele
caduce; 4. însfîrºit, trebuie sã mã învãþ sã
rescriu ºi sã refac piesele; pînã acum eram
obiºnuit sã scriu exclusiv inspirat (aºa
cum am scris Iphigenia, Oameni ºi pietre,
1243), ºi de aceea, la prima cãdere din
har abandonam lucrul (cum s-a întîmplat
cu 1243); am descoperit cã lucrînd,
refãcînd, reluînd, pot da un text mai bun,
mai dens. În fond, piesa urmãtoare va
trebui scrisã în trei timpuri: 1. inspiraþia; 2. redacþiunea moderatã care sã
unifice nivelurile ºi sã precizeze figurile
dramatice secundare; 3. redacþiunea
definitivã fãcutã pe temeiul tuturor descoperirilor care vor avea loc în timpul
lucrului. Deci, nu pot dedica unei piese
mai puþin de 4-5 sãptãmîni.

are o tonalitate asemãnãtoare cu
discuþia de la începutul piesei.
În timpul redactãrii autorul îºi dã seama
de humorul ieftin al anumitor scene.
Aproape fãrã sã vrea, se trezeºte cã
personajele rostesc replici de comedie, deºi
...fac parte dintr-o dramã. Este un început
dezastruos, ceea ce-l determinã sã noteze
la un moment dat: Dar ce pot face dacã
am în faþã un autor care se autoflageleazã
ºi o actriþã care e geloasã retrospectiv?
Uneori, dialogul lor ar putea deveni
sketch de revistã.
Lucrurile sînt însã mai serioase. Baranda  printre glume  le reproºeazã celor
doi cã trãiesc în abstracþiuni. Vrea neapãrat sã mã punã în încurcãturã. Demonstrându-mi încã o datã cã sunt un impostor,
cã m-am strecurat prin fraudã în intimitatea Maestrulu, dar cã, în fond, n-am
priceput nimic din geniul lui. Cã n-am
fost capabil sã-i înþeleg decît aparenþele,
detaliile exterioare: a avea sau a nu avea
barbã, a pãstra sau a nu pãstra misterul.
Manciu e nemulþumit cã interlocutorul
lui, deºi a trecut atîta timp lîngã Mihai
Barbura, nu le spune nimic despre secretul
geniului acestuia. Baranda rãspunde cã a
rãmas atîta vreme lîngã el pentru cã omul
acela înþelesese ce înseamnã viaþa ºi
moartea: cînd ºi-a pierdut soþia, el a

rãmas lîngã ea, cu certitudinea cã o va
gãsi, cã o va dobândi înapoi. Credea cã
dragostea lor, dacã e destul de puternicã,
poate anula accidentul morþii.
Discuþia dintre soþi continuã. Lîngã
Baranda, ªtefania nu simte decît dragostea fizicã (trup, patimã). Deºi îi spune cã îl
iubeºte ºi pe el, ea a fost ursitã lui Mihai.
În muzica lui descoperise steaua ei polarã.
Am uneori nevoie de o atmosferã purã.
ªi-a dorit altceva decît foamea trupeascã.
Simt cã aº putea muri oricînd, cãci de
abia atunci l-aº putea regãsi pe el...
În cele din urmã Baranda o pãrãseºte,
spunîndu-i: Sã nu te ia apele... ºi sã te
pierzi definitiv în Infern... În actul al III-lea,
ªtefania coborîse deja în împãrãþia lui Hades.
Ca sã-l regãseascã pe Orfeu (Creator) încearcã
sã se sinucidã, dar eºueazã cãci cineva îi
descãrcase revolverul de gloanþe.
Urmeazã ultimul act. Ne va întîmpina aici
o modalitate a teatrului modern (Pirandello
o folosise în ªase personaje în cãutarea
unui autor, încã din 1921). Acest teatru în
teatru, cu discuþia dintre autor, regizor ºi
personaje o vom mai întîlni ºi în nuvela
eliadescã Adio! (pe lîngã actori ºi director,
acolo iau parte la acþiune ºi spectatori).
Revenind la Aventura spiritualã, autorul
recent întors din strãinãtate asistã la
repetiþia generalã a piesei sale. Îºi exprimã
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nemulþumirea faþã de actori ºi de viziunea
regizoralã. În acelaºi timp oferã ºi lectorilor
esenþa mesajului sãu.
Actriþei ªtefaniei, o blondã de o
agresivã ºi artificialã frumuseþe, îi
reproºeazã cã obsesia ei e cum se flirteazã
cu un geniu. Este descifratã ºi semnificaþia
titlului piesei. Nu este vorba de aventura
spiritualã a ªtefaniei, ci de cea a lui Manciu.
Explicã totodatã ºi de ce, adresîndu-se
interpretului respectiv, îi spune: Dumneata
aºtepþi de la întîlnirea aceasta cu Maestrul, o revelaþie; aºa cum aºteaptã un
proaspãt convertit la catolicism de la un
pelerinaj la Roma. Eºti ºi dumneata
compozitor, dar un compozitor minor, de
a doua sau a treia mânã. Ai succes, lumea
te aplaudã, ai bani ºi glorie  dar d-ta
ºtii cã, în fond eºti un autor de a doua
mânã, cã îþi lipseºte geniul. Ori d-ta eºti,
în felul d-tale, un mistic; crezi cã geniul
poate fi dobândit printr-o stare de har. ªi
crezi cã aceastã stare de har þi-ar putea
fi stimulatã  aº spune, chiar injectatã
prin contactul d-tale personal cu Mihai
Berbura. Crezi cã întîlnirea ºi cunoaºterea
lui þi-ar putea revela marele secret, cheia
aceea magicã prin care speri cã vei putea
scrie ca el...
Lucrurile par sã se limpezeascã în scena
finalã, în discuþia dintre autor ºi ªtefania.
Tocmai asta vreau ºi eu sã demonstrez
în piesã: cã nu ne-a rãmas din viaþa unui
om excepþional, decât o scenã de neluciri:
ce-am crezut fiecare din nou despre
asemenea om ºi despre secretul vieþii sale.
Asta e istoria lui. ªi de aceea spuneam cã
este o piesã istoricã: personajul principal,
deºi nu intervine direct în acþiune, a
existat; ºi n-a fost un simplu anonim, ci
cel mai mare compozitor pe care l-a dat
pânã astãzi naþia asta. E un personaj
istoric, deci, aºa cum e Mihai Eminescu...
sau Mihai Bravul...
Necruþãtor cu femeia pe care a iubit-o
cîndva, e violent ºi ironic. Viaþa ei dezmãþatã
de cocotã istericã ºi sentimentalã din ultima
vreme poate fi numitã aventurã, fãrã
epitetul spiritualã.
Deºi depravatã, în aparenta posturã de
fiinþã viciatã, ªtefania face un emoþionant
elogiu al iubirii: De la începutul lumii e ºi
dragostea... Dacã ai pe cineva care sã te
iubeascã, sã continue sã te iubeascã,
mereu, orice s-ar întâmpla cu tine, orice...
chiar dacã ai muri... Dacã omul acela
care te iubeºte se coboarã dupã tine în
Infern ºi te ia de mânã, ºi te aduce înapoi...
Orfeu ºi Euridice au arãtat drumul. Ei au
fost la început... 
Pe parcursul definitivãrii Aventurii
spirituale, autorul se opreºte, reflecteazã,
punându-ºi întrebãri asupra comportãrii
personajelor ºi reacþiilor lor, precum ºi a
tonalitãþii generale a piesei. Are îndoieli,
deoarece reface anumite scene în timpul
transcrierii. Însemnarea din 30 octombrie
1946 (din Jurnalul tipãrit) e completatã de
autor cu urmãtorul pasaj, pînã azi inedit:
Nu am decât sã las frâu liber acestei
imaginaþii dramatice pentru a mã proiecta
ºi regãsi, cu toate nelãmuririle, nostalgiile
ºi conflictele mele interioare. Împletirea
fantasticului ºi a realului, curioasã poate
la un alt autor, e fireascã la mine; întreaga
mea producþie literarã o dovedeºte. Cã ar
fi anulatã unitatea de stil a piesei prin
trecerea de la fantastic la comic, e o
îndoialã care mã tulburã, dar care nu mã
va decide sã intervin ºi sã «unific».
Mesajul secret al Aventurii spirituale,
ca ºi al Nopþii de Sânziene este cã
adevãrata dragoste nu se poate realiza în
toatã plenitudinea ei aici, pe pãmînt, ci
dincolo de moarte.
Mircea HANDOCA
Note:
1. Oameni ºi pietre (piesã de teatru ineditã),
în Revista de istorie ºi teorie literarã, nr. 4,
oct.-dec. 1985, pp. 84-86 ºi nr. 1, ian.-mart.
1986, pp. 88-94 ºi Mircea Eliade, Coloana
nesfârºitã. Teatru (Iphigenia, 1241, Oameni ºi
pietre, Coloana nesfârºitã). Ediþie ºi prefaþã de
Mircea Handoca, Editura Minerva, 1995
2. Am consemnat toate acestea într-un articol
apãrut în timp ce Eliade era în viaþã: Cu Mircea
Eliade la Paris, în Steaua, nr. 12, dec. 1985,
pp. 20-23. La 9 martie 1986 îi scriam profesorului referindu-mã la incendiul din biroul sãu
de la 16 decembrie 1984: Aventurã spiritualã
a scãpat de foc ºi apã? Dacã a fost salvatã,
expediaþi-mi-o, aºa cum mi-aþi promis. Dacã
aveþi doar un singur exemplar, îngãduiþi-i lui
Mac sã-l multiplice ºi sã mi-l trimitã el. (Mircea
Eliade ºi corespondenþii sãi, vol. 2, Editura
Minerva, 1999, p. 193)
3. Nicolae Florescu, Noi, cei din pãdure,
Editura Jurnalul literar, 2000, p. 152
4. Mircea Eliade, Jurnal, Ediþia a II-a, vol.
1, Editura Humanitas, 2004, p. 87

Un tînãr iconoclast:
Eugen Ionescu

În 1934, trei tineri autori se impuneau atenþiei
publice în România interbelicã: Eugen Ionescu
cu Nu, Emil Cioran cu Pe culmile disperãrii ºi
Constantin Noica cu Mathesis. Toþi trei au fost
premiaþi pentru debut.
Primii doi au ajuns între timp celebri,
cunoscuþi pe întreg mapamondul: Eugen Ionescu
este socotit, pe bunã dreptate, pãrintele teatrului
absurdului, la Paris se joacã încã, searã de searã,
Cîntãreaþa chealã, iar Emil Cioran era apreciat
drept cel mai mare sceptic în viaþã. Ambii au
depãºit venerabila vîrstã de 80 de ani. Curios,
Premiul Nobel i-a ocolit pe amîndoi.
Constantin Noica, dupã o eclipsã îndelungatã,
a revenit în forþã în deceniile ºapte, opt ºi nouã
cu cãrþi de referinþã, traduceri, studii, eseuri,
articole ºi patosul neîntinat pentru propãºirea
culturii româneºti.
Eugen Ionescu s-a stabilit în Franþa, în 1941,
iar dupã cunoaºterea gustului celebritãþii ca
autor dramatic, pãtrunde glorios în rîndul nemuritorilor, în 1970 devine membru al Academiei
Franceze. În ultimele douã decenii de viaþã a
scris mai mult prozã, eseuri, memorialisticã. A
pictat. A teoretizat despre artã.
Volumul de tinereþe Nu este tradus în
francezã, în 1986, de fiica scriitorului, Marie France Ionesco, textul fiind însoþit de un cuvînt
înainte semnat de E. Ionesco, reprodus ºi în
ediþia româneascã de la Humanitas, 1991. În
succintul sãu cuvînt înainte, Eugen Ionescu
recunoaºte cã persiflarea unor autori, a unei
lumi s-a întors astãzi în beneficiul lor, autorii
incriminaþi fiind preþuiþi astãzi ca scriitori de
prestigiu ai literaturii române. Drept postfaþã
este publicat textul lui Mircea Vulcãnescu care
pleda pentru premierea tînãrului Ionescu.
Structural, volumul Nu este conceput în douã
pãrþi: partea întîi intitulatã Eu, Tudor Arghezi,
Ion Barbu ºi Camil Petrescu ºi partea a doua,
Fals itinerar critic. Examinînd poezia lui Tudor
Arghezi ºi a lui Ion Barbu, romanul Patul lui
Procust de Camil Petrescu, Eugen Ionescu le
respinge pe considerente bine alese: pornografia la Arghezi  motivînd cã în materie de
porcãrii îl preferã pe Ion Pribeagu 
dificultatea la Ion Barbu ºi lipsa originalitãþii
la Camil Petrescu.
Prudent, Eugen Ionescu trece în revistã critica
favorabilã lui Arghezi ºi lui Ion Barbu, apoi
scoate la ivealã inconsecvenþa limbajului,
înnoirea sintaxei atribuite lui Arghezi e socotitã
de Eugen Ionescu contrarã spiritului limbii
române. Ironic, persiflant, Eugen Ionescu nu se
reþine atunci cînd citeazã din paralela Eminescu
- Arghezi, fãcutã de Felix Aderca, adãugînd noi
asemãnãri: ...amîndoi poartã mustaþã; amîndoi
sînt bruni; nici unul nu are dantura falsã;
amîndoi ºi-au schimbat numele etc, etc.
Persiflarea continuã pe tot cuprinsul volumului.
Iatã, bunãoarã, o mostrã aleasã la întîmplare,
chiar dacã are doza ei de adevãr: Românul
este, de altfel, leneº în viaþa de toate zilele, liric
în poezie, tembel în politicã ºi impresionist în
critica literarã. Toate constatãrile asupra
poeziei argheziene sînt fãcute la o nouã lecturã a
Cuvintelor potrivite ºi a Florilor de mucigai. În
concluzii, Eugen Ionescu se dovedeºte un neinspirat
prooroc afirmînd cã poezia arghezianã nu este
suportatã de tinerii poeþi. Astãzi, se cunoaºte cã
mulþi scriitori se revendicã din Arghezi. Recent,
optzecistul Mircea Cãrtãrescu, într-un interviu
acordat României literare declarã cã mult timp
l-a cultivat pe Arghezi. Ion Barbu este respins
pentru hermetismul sãu, singura valoare realã a
poeziei sale gãsind-o în anecdotã ºi culoare. La
Camil Petrescu remarcã modelele franceze: M.
Proust ºi Dumas-tatãl, prozatorul nostru fiind
acuzat ºi de faptul cã-ºi aranjeazã presa.
Falsul itinerar critic conþine consideraþii
asupra actului critic. Se observã cã Eugen
Ionescu se îndoieºte de existenþa, viabilitatea
criticii literare: Sînt convins de inutilitatea criticii
literare, dupã cum sînt convins de lipsa de
semnificaþie metafizicã a literaturii. Eugen
Ionescu mãrturiseºte cu nonºalanþã cã puþine
cãrþi i-au plãcut, iar cronici literare a fãcut, din
pãcate, la mai mulþi autori. Citind romanul
Drumul ascuns al Hortensiei Papadat-Bengescu,
Eugen Ionescu declarã cã, ajungînd la pagina
118, abandoneazã lectura intuind ce va urma.
Gestul sãu ne aminteºte pe cel similar al lui
Tudor Arghezi, din 1922, care într-o cronicã la
romanul Ion al lui Liviu Rebreanu sugera
autorului sinuciderea declarînd cã nu a putut
urma lectura cãrþii mai mult de pagina 27. Revine
des în paginile cãrþii numele lui Mircea Eliade
recunoscut ca ºef al generaþiei sale. Acesta e pe
rînd ºeful, mareºalul, cãpitanul generaþiei
sale, papinuþã, lipsit de inteligenþã etc. Pierre
Grimal scrie în Civilizaþia romanã, II, 1973, cã
pe la 154 î.Hr. sosesc la Roma trei filosofi
greci, între care se distinge Carneade, pentru a
pleda cauza Atenei. Carneade, orator iscusit, în
primul discurs face elogiul Dreptãþii. A doua zi
dovedeºte cã Dreptatea este o himerã etc,
etc. La fel procedeazã ºi Eugen Ionescu reuºind
performanþa de a scrie douã cronici literare
diametral opuse romanului Maitreyi de Mircea
Eliade. În pofida maliþiei evidente, volumul Nu
se citeºte cu interes. Ce ºi-or fi zis Arghezi,
Barbu, Camil Petrescu, Mircea Eliade etc. la
lectura acestui pamflet? E greu de ºtiut.

Ionel SAVITESCU
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Tabloul V

În acelaºi salonaº, sau într-unul asemãnãtor  colþul în care se aflã telefonul.
Scena I
EA ºi PRIETENA
Ea: Cît e ceasul?
Prietena: Patru jumãtate (o micã pauzã).
Mai este o jumãtate de ceas.
EA: Cum?
PRIETENA: Spun cã mai este o jumãtate
de ceas pînã vine.
EA: Eu totuºi nu cred cã vine.
PRIETENA: Nu înþeleg de ce n-ar veni...
EA: Ascultã, micuþo, hai sã fugim de
aici. Sã fugim undeva departe, în þara ta.
Mi-i aºa de urît aici  aºa de urît! Nu-i
pentru noi viaþa asta plinã de tãiºuri ºi de
complicaþii. Cum aº vrea sã scap de toate
 ºi sã trãiesc undeva liberã de povara pe
care o simt cum îmi creºte pe umãr. Mi-aº
lua viaþa de la capãt  o viaþã simplã, curatã
ºi bunã, în care sã mã simt cum vreau eu.
Am clipe cînd mã uit în oglindã ºi vãd o
strãinã pe care n-o cunosc. Aºa-i de mare
deosebirea între fiinþa care se vede acolo
ºi aceea pe care o simt în mine! Tu n-ai
avut niciodatã asemenea clipe?
PRIETENA: Nu ºtiu. Nu þin minte. Eu
mã primesc aºa cum sînt.
EA: Pentru cã n-ai de ce sã faci altfel.
Nici nu-þi doresc sã ajungi sã faci altfel.
Hai sã fugim!
PRIETENA: Ce-i dorinþa asta de plecare?
De fuga care te obsedeazã de cîtãva vreme
încoace?
EA: Nu ºtiu. Nevoia absurdã pe care o
ai în inima pãdurii sã fugi, sã fugi... cu
speranþa cã ieºi la un luminiº. M-am încîlcit
în viaþã ca într-un hãþiº. Hai sã fugim!
Spune un singur cuvînt ºi-s gata de plecare.
PRIETENA: ªi ai nevoie de aprobarea
mea?
EA: Poate ºi asta  în orice caz am nevoie
de un îndemn. De îndemnul tãu.
PRIETENA: Inima ta nu te îndeamnã
îndeajuns?
EA: Inima mea? Crezi cã ºtie ceva inima
mea?
PRIETENA: În orice caz ºtie mai mult ca
mine.
Ea: Tocmai asta este  ºtie mai mult ca
mine... ªi atunci nu mã mai poate sfãtui...
Hai sã fugim.
PRIETENA: ªtii bine cã nu se poate.
EA: De ce?
PRIETENA: Am venit aici cu un þel
hotãrît. Vreau sã-mi fac un drum în viaþã...
EA: Ca ºi mine! Deosebirea e cã eu vreau
sã-mi regãsesc drumul în viaþã... Sã mã
întorc la viaþa pe care am pierdut-o.
PRIETENA: Dar de ce nu înþelegi cã
asta nu se poate  nu se mai poate  nu
se mai poate! Eºti ca o bolnavã obsedatã
de aceleaºi lucruri. Dorul sã te întorci unde
ai fost odatã. Dar viaþa merge înainte ºi
nu-i pasã de laºitatea noastrã. Cã-i laºitate
sã vrei sã fugi înapoi la ce-ai fost înainte
vreme. Tot zbuciumul tãu este inutil  ba
da  e aºa cum spun eu. Luciditatea
exasperatã pe care o ai acum  cã þi-s nervii
prea ascuþiþi de îndoialã, te face sã uiþi cã
destinul omului îl sileºte sã-ºi lase pe drum
pieile, ca ºarpele. Iþi aduci aminte la muzeu,
ºarpele care-ºi lepãdase pielea întreagã. Tu
te-ai îngrozit. M-ai luat de mînã ºi m-ai tras
dupã tine. De ce sã te îngrozeºti? Era un
simbol al vieþii întregi. Mai încet, mult mai
încet, de nu vedem cu ochii  cum nu vedem
pielea cã se altereazã  ne schimbãm, zvîrlim
din noi tot ce-i mort ºi mergem înainte. ªi
fiecare celulã îºi are inima ei. N-ai sã mai fii
niciodatã ce ai fost cînd erai copilã.
EA: Dar nu e aºa. Ascultã. Nu vreau sã
te amestec în trecutul meu. Sînt în el lucruri
urîte pe care nu vreau  nu pot sã þi le
spun. Trebuie sã-þi dau însã o lãmurire.
Adevãrul e cã nici mãcar nu vreau sã mã
întorc la ceea ce am fost. Fiindcã de mã
gîndesc bine, viaþa pe care o doresc, nici
n-am început s-o trãiesc. Am visat-o. Eu
n-am avut tinereþe, înþelegi tu? M-am trezit
bãtrînã ca veacul  dintr-odatã  într-o
singurã zi  de unde eram un copil care nu
înþelegeam nimic.
PRIETENA: Dar atunci poetul n-a greºit.
De ce spuneai asearã la teatru cã un om nu
se poate sã-ºi rupã viaþa în douã pãrþi cu
totul deosebite?
EA: Fiindcã e totuºi ceva mai tare decît
ele care ne uneºte (se aude soneria.
Amîndouã tresar, sunã odatã scurt, timid.)
Ce-o fi asta?
PRIETENA: Bãtrîna trebuie sã fie.
EA: Nu se poate. Ea intrã pe cealaltã
scarã.
PRIETENA: O fi el.

EA: Nu se poate  nu e încã cinci. De
n-ar fi altcineva.
PRIETENA: Cine sã fie?
EA: M-aº duce eu sã deschid ºi nu
îndrãznesc.
PRIETENA: Dar e foarte simplu, mã duc
eu.
EA: Nu, nu. Dacã aº ºti cã e el, ar fi
altceva. ªi servitoarea a plecat.
PRIETENA: I-a dat drumul bãtrîna?
EA: Da, eu i-am spus (soneria sunã
iarãºi mai scurt).
PRIETENA: Mã duc  de ce sa nu mã
duc eu?
EA: Ascultã  dacã e cineva strain,
spune-i cã am plecat de acasã.
PRIETENA: Bine.
EA: Oricît ar stãrui  orice ar spune 
sînt plecatã, auzi?
PRIETENA: ªi dacã e el?
EA: Doamne. Îi dai drumul. Dar nu cred!
Ascultã! Bãtrîna a plecat de atunci?
PRIETENA: Da. Eu am întîlnit-o pe scarã
cu o scrisoare în mînã.
EA: Bine  hai, du-te! (Prietena se duce)
ªi dacã e el  vino înainte de-mi spune 
cã trebuie sã mã îmbrac. Îl pofteºti aici.
(Prietena iese.)
EA (rãmasã singurã, va asculta încordatã): Doamne, de n-ar fi... (apoi face
ochii mari, o mare luminã coboarã pe
ochi ºi Prietena vine): E El? Adevãrat? (o
strînge în braþe) Vin numaidecît. Si cînd se
întoarce bãtrîna, o trimiþi numaidecît la mine,
auzi? (O sãrutã.) N-aveai dreptate, vezi?
N-aveai dreptate  se poate întoarce ºi
înapoi cîte odatã  se poate întoarce...
PRIETENA: Ei, ce-i asta? Si de aceea
plîngi?
EA: Ce vrei? Canceroasa are dreptate.
Bãtrîna spune cã lacrima e banul cu care
femeia îºi plãteºte totul în viaþã. Trebuie
sã-i dau dreptate (iese fugind).
Scena II
PRIETENA, EL
PRIETENA: Poftim aici. ªi vasãzicã, de
mai întîrziam o clipã, nu mai gãseam pe
nimeni la uºã!
EL: Sunasem de douã ori, nu venea
nimeni. Mi-am închipuit cã nu-i nimeni
acasã.
PRIETENA: Ce Dumnezeu, doar eºti
aºteptat.
EL: La cinci  nu-i încã cinci. Am venit
ceva mai devreme. Ea nu-i acasã?
PRIETENA: Ba da, e dincolo. Nu era
îmbrãcatã. Dar vine numaidecît. Luaþi loc!
EL: Mulþumesc. (Pauzã. Examineazã
mobila ºi interiorul.) E foarte elegant aici.
PRIETENA: Da. Are foarte mult gust.
EL: ... ºi gust  evident.
PRIETENA: Evident ºi bani.
EL: ... da... ºi bani... Sînteþi prietene de
mult?
PRIETENA: De aproape un an. Ne-am
cunoscut la Facultate. Ne-am gãsit pe urmã
la Conservator. Pentru mine a fost o fericire
cã mi-am gãsit o prietenã aºa de bunã în
oraºul ãsta unde eram singurã ºi nu
cunoºteam pe nimeni.
El: Nu eºti de-aici?
PRIETENA: A, nu! Sînt strãinã.
EL: Da? Ce curios lucru. Cînd te-am
vãzut întîia oarã la producþie am avut
impresia cã ne-am mai întîlnit pe undeva,
cã ne-am mai vãzut.
PRIETENA: Asta se poate.
EL: Nu, nu, era numai o impresie pe care
abia acum încep sã mi-o lãmuresc, îmi
închipui cã ea trebuie sã þinã foarte mult la
dumneata.
PRIETENA: Cred, cel puþin dupã toate
dovezile pe care mi le dã. De altfel ar fi
monstruos sã nu fie aºa.
EL: De ce?
PRIETENA: Þin prea mult la dînsa ºi un
sentiment neîmpãrtãºit e o monstruozitate.
EL (ofteazã): Aºa ºi e! E o monstruozitate,
fiindcã e dureros, fiindcã nedreptãþeºte.
PRIETENA: Dar nu cred sã existe.
EL: Din nenorocire existã! Dar nu poate
sã fie cazul dumneavoastrã. Prietenia
dumneavoastrã e ceva foarte explicabil. Eu
care am cunoscut-o bine pe dînsa  e un
fel de a vorbi, gãsesc în dumneata anumite
lucruri, o anumitã expresie, nu întotdeauna,
dar foarte des, gesturi chiar, care mi-o
amintesc foarte limpede.
PRIETENA: Asta se întîmplã de foarte
multe ori ºi cu foarte multã lume.
EL: Da, dar nu e niciodatã o simplã
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întîmplare. Fireºte, eºti foarte deosebitã de
ea. Ea e mult mai... cum sã spun?... Mai
femeie... mai... dar asta, acum  înainte
vreme semãna foarte mult cu dumneata.
PRIETENA: Doamne! Dar cred cã nu se
poate schimba cineva aºa de repede. E abia
un an.
EL: Uneori e de ajuns o singurã zi.
Dumneata crezi cã acum un an eram cum
sînt astãzi? Am vãzut-o pe mama acum
cîteva sãptãmîni. N-o mai vãzusem de mult.
E o biatã bãtrîna simplã ºi sãracã. Trãieºte
într-un fund de provincie... S-a uitat la mine
ºi i-au dat lacrimile. Tare te-ai schimbat 
parcã nu mai eºti tu!
PRIETENA: E firesc sã ne schimbãm.
EL: Da  dar este un mers normal ºi altul
precipitat. Pe cel dintîi îl admiþi  suferi 
dar îl primeºti. Al doilea însã sapã prãpãstii.
Ceea ce e tragic e cã biata mea bãtrîna nu
poate renunþa la imaginea pe care o are
încã despre mine. ªi asta-i nu numai tragedia
ei  e tragedia noastrã a tuturor. Omul îºi
formeazã despre alþii imagini care îi convin
lui ºi nu mai admite schimbãri, fiindcã nu
vrea sã renunþe la echilibrul lui.
PRIETENA: Egoism logic.
EL: Logic, dar dureros. ªi la urma urmei
ce logicã e asta care naºte suferinþã? Logic
ar fi ca totul sã nãzuiascã la fericire  la
liniºte, la împãcare... Asta ar trebui sã fie
temelia vieþii, iar nu sã ne rupem pe fiecare
zi de cîte un lucru scump. ªi ca o dovadã
cã este aºa e atracþia asta pe care o simþi
faþã de tot ce-þi aduce aminte ceva frumos
din viaþa ta  ºi nevoia pe care o ai sã fugi
de tot ce te-a îndurerat. ªi în privinþa asta
memoria noastrã e cea mai mare binefacere.
Coloreazã frumos pînã ºi în zilele urîte din
trecut.
PRIETENA: Mult trebuie sã fi suferit
dumneata.
EL: Cum?
PRIETENA: Mult trebuie sã fi suferit
dumneata.
EL: De ce spui asta?
PRIETENA: Iartã-mã, dar o spun fãrã sã
vreau, mi-a venit pe buze... Te ascultam ºi
deodatã mi-am zis  ºi el a suferit mult!
Vezi d-ta, eu n-am suferit niciodatã.
EL: N-ai suferit încã, n-ai avut prilejul.
PRIETENA: Da, poate ºi poate cã n-am
avut nici temperamentul care trebuie. Eu
sînt dintr-un neam de oameni care primesc
totul fãrã sã crîcneascã. Dumneata, ca poet,
ai s-o înþelegi din patru versuri populare:
Viaþa asta nu-i a mea / Cealaltã nici aºa
/ Viaþa asta-i cum o vezi / Cealaltã cum
o crezi...
EL: Asta-i foarte frumos spus.
PRIETENA: ªi foarte bine gîndit. Cel
puþin aºa îmi pare mie. Fatalism! ªi atunci
cum îþi spun, trãiesc aici între o sumã de
oameni pe care îi vãd suferind ºi îmi dau
seama cã adun, rup de la ei si întregesc,
îmi compun o viaþã nouã.
EL: Asta facem toþi.
PRIETENA: Dar viaþa asta nu mai este
a mea.
EL: Ba este. Fiindcã nu poþi s-o ai altfel...
ªi asta-i încã un prilej de suferinþã... Cum
þi-am spus  e logic, dar e dureros. Fiindcã
pe de o parte e o goanã dupã nãluci ºi pe
de altã parte ne mulþumim cu fãrîmãturile
care cad de la masa altora  ºi mãrunþiºul
ãsta capãtã uneori în viaþã proporþia unei
tragedii înspãimîntãtoare, care întunecã ºi
nimiceºte tot.
PRIETENA: Care mãrunþiº?
EL: Fãrîmitura care cade de la masa
altora.
Scena III
PRIETENA, EL, CANCEROASA
CANCEROASA (lui): Bunã ziua!
EL: Bunã ziua (Ea nu-l mai cunoaºte).
Nu mã mai cunoºti?
CANCEROASA: Ba da! Acum cã eºti
aici. Da, dar dacã nu te-aº fi întîlnit aici nu
te-aº fi cunoscut. (Prietenei) Ea unde e?
PRIETENA: Se îmbracã. A spus sã te
duci acolo.
CANCEROASA: Da, mã duc numaidecît.
(Din prag) N-a chemat-o nimeni la telefon?
PRIETENA: Nu, pînã acum.
CANCEROASA: Foarte bine. Dacã sunã
telefonul, sã mã chemi pe mine.
PRIETENA: Dar ce s-a întîmplat?
CANCEROASA: Nu-i nimic. Are sã mã
caute cineva pe mine (Iese. O rãcealã de

gheaþã între ei. Ceasornicul bate cinci,
rar ºi lung).
Scena IV
PRIETENA, EL, apoi CANCEROASA
EL: Cinci ºi s-a întunecat.
PRIETENA: Da, e o zi tare neguroasã.
Sã aprind lampa!
EL: Nu, lasã! E mai bine aºa. Uite vezi,
cum stai acolo aºa  parcã eºti ea. Acum
un an ºi mai bine ºedea într-o zi la geam
cum stai dumneata acum. Avea o rochiþã
albã, simplã, ieftinã, ca dumneata. Spune,
pe scenã cînd joci, te simþi alta decît eºti?
PRIETENA: Da, uneori!
EL: Dar ai multe clipe cînd te surprinzi
cã semeni, interior, cu cineva?
PRIETENA: Nu înþeleg.
EL: Faci un gest, o miºcare ºi te simþi cã
semeni cu altul.
PRIETENA: Nu-mi aduc aminte.
EL: Nu þi s-a pãrut niciodatã cã eºti Ea?
PRIETENA: Nu, niciodatã! Dar ce curios
lucru! Ea mi-a spus de cîteva ori cã i s-a
pãrut cã seamãnã cu mine.
EL: Da, da. Asta este, asta este.
(Intrã repede Canceroasa.)
CANCEROASA: Eu trebuie sã plec
numaidecît. Dacã sunã telefonul spui cã
nu-i nimeni acasã. Înþelegi? Atîta: nu-i
acasã. Se întoarce mîine.
PRIETENA: Bine, am înþeles.
CANCEROASA: Bunã ziua. (Iese.)
Scena V
PRIETENA, EL, apoi EA
PRIETENA: Ce s-o fi întîmplat? (El se
scoalã.) Ce cauþi?
EL: Voiam sã aprind. S-a fãcut întuneric
de tot.
PRIETENA: Da. E noapte de-a binelea
(Aprinde).
EL: Mulþumesc! (ºi rãmîne cu ochii la
telefon. Telefonul sunã scurt de parcã ar
fi rãspuns ca o fiinþã vie. El tresare.)
PRIETENA (ia telefonul): Asta trebuie
sã fie. Alo, Alo! Da, aici. Pe cine cãutaþi?
Aºa? A! (ºi în clipa aceea a înþeles cã
bãrbatul misterios care nu trebuie sã vinã
are drepturi în casa asta ºi cã trebuie
þinut tainic faþã de El decît a fost tãinuit
faþã de dînsa) Cine sînteþi dumneavoastrã?
(ªi e aproape îngrozitã la gîndul cã El
poate sã înþeleagã) Nu, nu-i aici. A plecat.
Nu ºtiu ce a fost. Nu, nu servitoarea, nici...
o prietenã. Nu-i nimic. Dacã vreþi îi spun
eu. Bine, mîine... Bunã ziua. (Închide
telefonul, dar cînd s-a întors n-a dat ochii
cu El, o cuprinde panica. Nu-i deprinsã
sã mintã ºi ar minþi inutil. ªi apoi nu-ºi
poate ascunde ce e în ea însãºi, un potop
tulbure.)
EA (intrã repede, dã mîna cu El): A!
Bunã ziua. Iartã-mã cã te-am fãcut sã
aºtepþi. Ia loc, te rog.
EL: Nu, mulþumesc, e foarte tîrziu ºi
acum trebuie sã plec.
EA: Dar nu se poate sã pleci.
EL: Trebuie neapãrat sã plec.
EA: Dar abia ai venit, abia te-am
regãsit...
EL (greu, abia articulînd): Da, dar eu,
eu nu, eu nu te-am regãsit (iese fugind).
EA (sfãrîmatã): Ce-i asta? Pentru Dmnezeu, ce-i asta? Ce s-a întîmplat? Mi s-a pãrut
cã am auzit telefonul... A sunat? A sunat? ªi
ai vorbit tu? Tu? El? Cine? Dar spune, spune
odatã, nu mã înnebuni  spune...
PRIETENA (rar): Acum am înþeles tot...
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MOARTEA, PRIETENA MEA
- dramã în XV tablouri Tabloul VI
Într-o cîrciumã. Un om, nu prea zdrenþãros, beat, la singura masã care se vede, bea,
gesticuleazã ºi vorbeºte. Are douã pahare ºi ciocneºte singur. Ca în orice circiumã se
aud tot felul de cîntece ºi tot felul de zgomote.
Scenã unicã
(El intrã descompus. Hainele îi stau în
dezordine. Pãlãria e pusã rãu pe cap,
ghetele i-s pline de noroi. A umblat mult
si nu s-a uitat nici unde calcã, nici unde
stã. De aceea se vede cã a ajuns ºi în
cîrciuma asta infectã, unde n-are nici un
rost sã vie un om de teapa lui. Se uitã
împrejur nehotãrît, vrea sã stea, cautã o
masã. Se pare cã nu-i nici una).
BEÞIVUL (îl vede ºi îl pofteºte): Domle
pahar! Poftim, luaþi loc! Da, dumneavoastrã
sînteþi... Luaþi loc... (El ºade) Mulþumesc.
Sã mã iertaþi cã v-am zis domle pahar... Dar
eu nu beau singur. Niciodatã. Eu beau cu
DomPahar. Eu dacã n-am cu cine sã
vorbesc ºi n-am cu cine se ciocnesc, nu
beau. Si atunci, beau cu dompahar!
DomPahar este paharul celãlalt. Este cine
vrea sã bea cu mine. Pricepi? În sfîrºit eºti
dumneata... Trebuie sã bei cu mine, altfel
te scol de pe scaun ºi nu mai eºti dompahar.
Ce te uiþi aºa la mine? Crezi cã nu te
cunosc? Te cunosc! Te-am vãzut la înmormîntare. Ai fost ºi dumneata prieten cu
dînsa? Mie poþi sã-mi spui, cã eu nu mã
supãr... Poate sã fie toatã lumea prieten cu
dînsa... Ai fost prieten? (El neagã.) Nu?
Atunci þi-a fost rudã? (El neagã.) Atunci
ce cãutai în cimitir? Trebuie sã fii cerºetor,
ori eºti nenorocit! ªi eu, cînd sînt nenorocit,
mã duc sã mã plimb la cimitir... Ori la garã...
Tot una! Pleci în altã parte! Dar de uitat nu
uiþi  nu uit niciodatã  numai cã mã
liniºtesc ºi nu mã mai tem de nimic. Nici de
durere, nici de moarte. Dar azi m-am îmbãtat
de bucurie, fiindcã am mai vãzut-o o datã.
DomPahar, trebuie sã bei în cinstea ei!
Moarta a murit! Sã trãiascã moarta. Eu te-am
vãzut la înmormîntare, dar dumneata nu mai vãzut... Da! Eram ºi eu acolo. Cum era sã
nu fiu  cã doar am citit în gazete cã a
murit ºi credeam. Dar domnii de la gazete
spun numai minciuni... Ce fel de moartã-i

aceea care pleacã de la cimitir? Am vãzut-o
cu ochii mei cînd a plecat! Ea nu m-a
vãzut  dar eu am vãzut-o! N-a murit ºi
gata... Ce-i aceea moarte? Te duci ºi te
pune în groapã. Ei ºi? Pe urmã pleci! Cine
te opreºte? Cã nu te mai cheamã tot aºa?
Ei ºi? Pe dumneata cum te cheamã,
DomPahar? Ce-mi pasã mie cum te-a chemat
pînã acum! Cînd beau singur sînt eu aici ºi
dompahar dincolo  adicã tot eu. Eu ºi cu
mine! Nu te uita aºa la mine, cã eu ºtiu ce
spun. Sînt eu beat, dar ºtiu ce spun. ªi pe
urmã ai vãzut ce-a fost ºi cu prietena
dumitale! Adicã nu! Pardon! N-a fost
prietena dumitale! Ei, ºi dacã ar fi fost,
crezi cã eu mã supãram? Treaba ei! Eu am
iubit-o aºa cum era cînd am cunoscut-o.
Ce, parcã o iubeam pentru alþii? Pentru
mine o iubeam. Pe urmã m-am însurat ºi eu
cînd s-a mãritat ea. Dar parcã era totuna?
Nu era tot una  era altfel  ºi la ea trebuie
sã fi fost altfel... Acum zice cã a murit ºi
m-am dus s-o vãd... Nu era ea. Era o
cucoanã bãtrîna. Si dupã ce a înmormîntat
sicriul am vãzut-o iar. Cicã nu mai este ea.
Cicã e fata ei! Dar asta nu-i adevãrat! Ce-i
aceia fata ei? Nu-i carnea ei, nu-i sufletul
ei, nu-i sîngele ei? ªi dacã mai are ºi obrazul
ei, cum sã fie alta decît ea? Dumnezeu e
negustor cinstit, în douã sticle la fel, cu
etichete la fel, pune acelaºi vin. ªi era aºa
cum am cunoscut-o eu. Aºa era cînd am
iubit-o, cînd era de douãzeci de ani... ªi
cum o iubesc ºi-acum! Fata ei... Ce-i aceea
fata ei? Eu ºi cu mine! Asta-i ca la caprã.
Ai jucat vreodatã capra? Nu? Sã-þi spun
eu cum vine. Unul se pleacã ºi celãlalt sare
înainte. ªi pe urmã celãlalt se pleacã ºi sare
cel dintîi înainte! Ia închipuie-þi cã te împãrþi
ici de douãzeci de ani ºi dincolo de
patruzeci de ani, ºi cã joci capra singur 
asta-i tot. Vasãzicã, DomPahar, Moarta a
murit  sã trãiascã Moarta! (Ciocnesc ºi
beau.)
Cortina

Tabloul VII
Salonaº la Ea. E întuneric. Un fir de luminã scapã prin uºa de la dormitorul Ei. Soneria
scrîºneºte scurt de douã ori, de trei ori ºi apoi iar. E acolo cineva care vrea sã intre
neapãrat ºi repede. Din dormitorul ei miºcarea se bãnuieºte febrilã prin umbrele care
joacã fãrîmiþate în salonaº. Soneria din casã cheamã lung. Cea din afarã continuã tot aºa
de stãruitoare.
[Scenã unicã]
EA (iese îmbrãcatã cu o hainã pusã
grabnic ºi la întîmplare; îºi sunã servitoarea zadarnic): Ce Dumnezeu o fi?
CANCEROASA (se iveºte în pragul uºii,
e ca o apariþie absolut irealã. Tot straniul
ei obiºnuit este dilatat în vestmîntul sumar
ºi în buimãceala sculãrii din somn): Ce
este?
EA: Nu ºtiu. Sunã cineva. Du-te de vezi.
(Apride lampa. Canceroasa iese. O clipã
de încordare.)
EL (bãut, cu cravata si hainele în
neorînduialã, descompus la faþã, mai rãu
ca în finalul tabloului de mai înainte,
intrã în odaie dînd brînci Canceroasei
care vrea sã-l opreascã): Sã plece Canceroasa de aici! Sã plece... (La semnul Ei,
Canceroasa pleacã): Stinge lumina! Am
sã-þi spun tot. Acum sînt beat ºi am curaj.
Dar stinge lumina.
EA (se supune): Haide, liniºteºte-te,
dragul meu! Stai aici! Stai! Ce vrei sã-mi
spui?
EL: Ce ai cu mine? Ce vrei cu mine? Ce
gînd ai cu mine? De ce mã chinuieºti ºi de
ce nu mã laºi în pace?
EA: Eu, dragul meu?
EL: Tu.
EA: Dar ce am fãcut?
EL: De ce mã chemi mereu, cînd ºtii bine
cã nu vreau sã viu? De ce mã chinuieºti?
EA: N-am ºtiut cã te chinuiesc. De unde
era sã ºtiu?
EL: N-ai ºtiut? Credeai cã mã bucurã?
N-ai înþeles cã fug de tine? ªi cã nu vreau
sã te mai vãd? Cã nu vreau sã te mai vãd?
EA: De unde sã înþeleg? Ne-am vãzut
aºa de rar.

EL : Rar? Cum rar? Dar ºtii tu de cîte ori
te-am vãzut eu? ªtii tu cã nu mai pot scãpa
de tine? ªi cã tresar în mijlocul strãzii cînd
vãd trecînd cîte o femeie  pentru cã nu e
una sã nu-mi aducã aminte... ªi nu vreau
sã-mi mai aduc aminte... Eºti moartã... auzi,
moartã pentru mine!
EA: Nu! Nu! Te rog din suflet, te rog nu
spune vorba asta! Mã îngrozeºti! De atîtea
ori mi-am spus-o ºi eu, dar nu-i adevãrat 
nu-i adevãrat, înþelege! Altfel n-ar avea nici
un rost nici scrisorile mele, nici venirea ta
de acum.
EL: Venirea mea? Am venit sã spun cã
nu permit morþilor sã terorizeze viaþa celor
vii! ªi-atît! Trãieºte-þi viaþa ta ºi lasã-mã pe
mine sã-mi trãiesc viaþa mea.
EA: Dar care-i viaþa ta si care-i viaþa
mea? Nu înþelegi cã ne-am rãtãcit drumurile
din ziua cînd ne-am despãrþit?
EL: Cine-i de vinã? Eu?
EA: Dar cine? Eu? Mi-ai spus sã fugim
ºi-am plecat cu tine. ªi plecam. Dar a fost
de ajuns sã zãreºti la fereastrã umbra
mãtuºiii mele ca tot curajul tãu sã se
nãruiascã. M-am întors în casã umilitã ºi
înfrîntã pentru totdeauna.
EL: ªi pe urmã?
EA: Pe urmã... (izbucneºte în plîns): Nu
mã mai întreba - nu mã mai chinui!
EL: Pot sã-þi spun eu ce-a fost pe urmã?
Cã nu vreau sã încarci inima mea cu o
greutate pe care n-o pot îndura...
EA: Pe urmã... S-a prãvãlit viaþa peste
mine...
EL: ªi acum o iei cu amîndouã mîinile ºi
vrei s-o arunci în capul meu! Dar ce þi-am
fãcut? De ce nu mã laºi în pace? De ce?
EA (moale): Bine, dragul meu! Fie cum
vrei tu! N-am sã-þi mai scriu ºi n-am sã te

mai chem. Am înþeles. Fãrã un pic
de îngãduinþã nu se mai poate
nimic. Si n-o ai.
EL: Îngãduinþã? Pentru ce?
EA: Pentru toate apele care au
curs între noi.
EL: ªi în care m-ai înecat pe
mine.
EA: Pe tine? Dar eu?
EL: Pe mine! Nu, degeaba vrei
sã fugi de adevãr. Am sã þi-l spun
tot. Sînt beat. Ei da, sînt beat, dar
niciodatã n-am fost mai limpede
ca acum! Pe mine m-ai înecat în
apele astea dezgustãtoare, pe
care tu le-ai lãsat sã se puie între
noi. Uite ce am ajuns! Umbra celui
care am fost. Cã te-am urmãrit, nu
puteam sã nu te urmãresc. ªi am
ºtiut ºi ºtiu tot... ªi n-am fost în
stare sã mã dezgust de tine, sã
mã scutesc de oboseala ta ºi sã
te arunc din sufletul meu, ca pe
un lucru viermãnos ºi putred. Nu
plînge, cã acum plîng eu... ªi
numai eu dreptul sã mã plîng de
mine! Da, am avut succese, am
ajuns, sînt un domn cu nume.
Scuip pe numele ãsta ºi scuip pe
toate succesele! Nimeni nu m-a
întrebat cîtã viaþã am ucis în mine ca sã le
pot plãti... ºi cîtã suferinþã m-a costat pe
mine amãgeala asta a lor... Eu vreau viaþa
mea... vreau tinereþea mea, înþelegi tu? Vreau
sã-mi dai înapoi rîsul meu, mã omoarã
lacrimile mamei mele. Dã-mi rîsul înapoi...
EA (într-un larg ton de nesfîrºitã milã
ºi de desnãdejde): Ce sã fac? Spune-mi, ce
pot sã fac? Te înþeleg. Am fost amîndoi
victimile unei ursite rele (înfriguratã):
Iatã-mã gata sã fac ce vrei tu. Mã scutur
de tot ºi stau lîngã tine  rãmîn lîngã tine
 scuturã ºi tu din tine toatã otrava asta,
care-i ºi a mea ºi mã ai a ta, numai a ta...
Cã te iubesc... Numai pe tine te-am iubit
întotdeauna. ªi dacã nu m-am prãbuºit pînã
acum, sã ºtii cã nu m-a þinut decît nãdejdea
cã într-o zi tot ai sã ierþi ºi ai sã te întorci.
Spune-mi cã te-ai întors!
EL: Haide sã plecãm, haide ca atunci,
þi-aduci aminte? Sã plecãm aºa cum eºti...
Sã luãm viaþa de unde am lãsat-o... Tii
minte? În poartã...
EA (hotãrîtã): Cum vrei tu.
EL: Haide!
EA: Haidem! (Telefonul sunã.)
EL (izbucneºte): Nu se poate! Vezi? Nu
se poate! Iar se aratã cineva în fereastrã ºi
de-oi sãri sã-þi iau apãrarea, iar mã umileºte
ºi me zvîrle afarã ºi mã izbeºte de pamînt.
EA: Dar cine poate sã te mai umileascã?
EL: Nu ºtiu, cineva. Cineva mai tare decît
mine...
(Telefonul sunã iar.)

EL: Vezi, nu se poate, nu se poate.
EA: Nu pleca, nu pleca. (Zvîrle telefonul
jos.)
EL: Trebuie sã plec, lasã-mã sã plec...
EA: Ascultã  asta este nebunie, înþelege. Este absurdã ideea asta care þi-a
intrat în cap. Mã dezbrac de toatã viaþa
mea de pînã acum ºi zvîrl de pe mine tot ce
ne-a despãrþit, tot ce te doare.
EL (bãtîndu-ºi fruntea ºi pieptul): Dar
de aici ºi de aici, cine poate sã zvîrle mãcar
un strop din ce mã doare? Cine? Nimeni!
Nici tu! Nici eu! Numai unul  de acolo sus
 mai tare decît noi. Dar acela se vede cã
nu te ascultã decît dacã te duci la dînsul...
ªi de nu s-o putea altfel, am s-o fac ºi pe
asta. E simplu. Te duci la garã ºi pleci...
Adio!
EA: Nu pleca... (se agaþã de dînsul): Nu
pleca...
EL: Adio! (Se scuturã de ea ºi pleacã.
Ea se prãbuºeºte plîngînd.)
CANCEROASA (intrã repede  o ia în
braþe ca înainte): Ce este, fetiþa mamei?
EA (în hohote de plîns): Apãrã-mã!...
Apãrã-mã... (apoi zãreºte receptorul, dã
de-o parte bãtrîna izbind-o  pune
legãtura telefonului la loc): Lasã-mã!
(Telefonul sunã iar.) Alo! Da... Eu... M-am
întors acum. Da, nu eram acasã... Cum?
Nu! De ce sã plîng? E absurd... (ºi cu o
sforþare dureroasã): Da, da, acum... acum
poþi sã vii.
Cortina cade.

Tabloul VIII
Biroul Directorului de teatru
Scena I
EA ºi PRIETENA (iscãlesc contractele,
apoi se aºeazã) ºi DIRECTORUL
DIRECTORUL (strîngînd contractele):
Acum sã trecem la capitolul cel mai important mai important: rolurile de debut.
Dumneata ai ales, mi se pare. Rolul fetei
din piesa lui... D-ta?
EA: Eu aº vrea sã ºtiu, Domnule Director,
dacã aþi fãcut distribuþia la piesa viitoare.
DIRECTORUL: Apoi aceea e piesã în
versuri, Domniºoarã! De ce nu iei ceva
modern. Ai siluetã. Te îmbraci bine... Mã
rog, mã rog... Eu fac o observaþie generalã.
Obiceiul mã obligã sã te las sã alegi d-ta,
dar îmi dau pãrerea. Dumneata cunoºti
piesa?
EA: Da! Da!
DIRECTORUL: ªi ce rol ar putea sã te
intereseze?
EA: Rolul fetei.
DIRECTORUL: Care fatã?
EA: Fata Hangiului.
DIRECTORUL: A! Aceea? Poate cã mã
înºel, dar nu mi se pare un rol pentru
dumneata.
EA: Ba da! Eu cred ca pot sã-l joc...
DIRECTORUL: Poþi! Poþi! Fireºte cã poþi.
Dar trebuie sã fie ceva care sa þi se
potriveascã bine. Ai jucat vreodatã aºa ceva?
EA: Nu, dar cred cã-mi vine foarte bine.
DIRECTORUL (se gîndeºte o clipã): În
sfîrºit  cum vrei d-ta! Trebuie însã ºi
consimþãmîntul autorului. Sã vorbesc cu el
ºi cu dragã inimã.
PRIETENA: E aici.
DIRECTORUL: Da? Unde?
PRIETENA: A trecut în foyer cînd
intram eu.

DIRECTORUL: A, bun! Atunci limpezim
imediat. (Se duce la o uºã, o deschide, se
uitã): A! Eºti aici! Autorule dragã, ia vino
încoace, cã am nevoie de d-ta.
Scena II
EA, PRIETENA, DIRECTORUL,
AUTORUL care pleacã
EL: Bunã ziua.
DIRECTORUL: Ia stai! Uite ce este.
Domniºoara vrea sã joace rolul fetei: fata
Hangiului din piesa dumitale. Eu a trebuit
sa consimt, cã aºa este obiceiul, rãmîne sã
consimþi ºi dumneata.
EL: Rolul fetei?
DIRECTORUL: Dupã examenul frumos
pe care l-a dat, ai siguranþa cã o sã aibã un
debut interesant. O singurã condiþie: sã-i
vie rolul. ªi aici mã bizui pe d-ta. Încolo sã
nu te sperie tinereþea ºi neexperienþa. Cu
bunãvoinþa D-rei mai munceºti d-ta. Mai
muncim noi, are sã mearge. nu-i aºa? Eu
am ceva treabã. Vã las. În timpul ãsta
vorbeºti ºi de toalete  dã-i linia rolului ºi
sã se puie pe treabã. La revedere! (Iese)
PRIETENA: Eu nu mai am ce face, aºa
încît plec ºi vã aºtept în foyer.
EA (îºi de seama cã El nu vrea sã
rãmînã singur.) Nu, rãmîi. N-ai spus nici o
vorbã pînã acum.
EL: Nu ºtiu ce sã spun.
EA: Da sau nu. Mã cunoºti, aºa încît îþi
vine mai uºor ca oricui sã spui dacã rolul
este pentru mine ori nu este.
EL: Mai uºor? Nu, nu cred. Poate
dimpotrivã. Rolul, vezi, e  cum sã-þi spun?
(continuare în pag. 16)
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 o fatã simplã, sã ne înþelegem, simplã în
construcþia ei sufleteascã, ceva curat,
sincer, drept, în sfîrºit, un suflet limpede!
EA: Da, foarte uºor de înþeles!
EL: Dragostea e ca ºi dînsa, ceva
luminos, neîntinat.
EA: Da.
EL: Atunci?
EA: Nu înþeleg.
EL: Eºti prea femeie pentru rolul ãsta 
eºti frumoasã, elegantã, ai ceva încãrcat de
feminitate, eºti în sfîrºit o femeie.
EA: Par - sufleteºte ºtii bine cã nu-s
aºa.
EL: Da, poate. Dar în teatru trebuie sã fii
în întregime într-un fel. Publicul înþelege
ceea ce vede. Nu poþi sã-i dai explicaþii.
EA: Dar eu înþeleg rolul ãsta ºi-l simt
cum aº simþi viaþa mea.
EL: Îþi spun drept, mi se pare foarte
curios. Te rog sã mã ierþi, dar nu vãd cum
l-ai putea juca. Ai face din el, cu totul, cu
totul altceva decît am vrut eu.
EA: E uimitor.
EL: Ce anume?
Ea: E posibil sã fie aºa de mare diferenþã
între ceea ce simt eu despre mine ºi ceea
ce vãd alþii?
(El face un gest.)
EA: ªi totdeauna a fost asta? Acum un
an, doi...
EL: A, nu. N-aº putea sã spun asta.
EA: ªi m-am schimbat aºa de mult?
Ascultã, nu pot sã cred. Mã cãznesc sã
cred ºi nu pot. Spune drept  îþi e teamã
cã n-am sã-l joc bine? N-ai încredere în 
sã zic aºa  talentul meu?

EL: A, nu! Asta nu!
EA: Dar bine, atunci? Ascultã. Nu-mi da
amãrãciunea asta în prima zi de teatru. Mi-a
intrat în cap gîndul sã joc rolul ãsta.
Trebuie sã înþelegi, pentru cã vreau sã-l
joc! Iartã-mã dacã stãruiesc, dar e ca o
idee fixã, bolnãvicioasã, ºi fac orice, înþelegi,
fac orice ca sã-l joc ºi sã-l joc bine. N-am
experienþã de scenã, e adevãrat, dar îþi
fãgãduiesc sã dau în brînci muncind... ºi ai
sã vezi cã n-ai dreptate, cã poate fi ceva
care înlocuieºte ºi anii ºi experienþa.
EL: Dar nu mã gîndesc la experienþã ºi
la anii de teatru. Ca o dovadã, uite, mã
sileºti sã spun, adineauri fãceam distribuþia
cu directorul de scenã ºi eu am cerut sã
fie pusã în rol cineva tot cu aºa de puþinã
experienþã: Prietena dumitale.
EA: Ei, da, atunci  fireºte  trebuie sã
mã fi schimbat mult. La revedere (pleacã
cu Prietena; din uºã Prietena se întoarce.)
PRIETENA: De ce nu-i dai rolul ei? E al
ei, n-ai înþeles?
EL: Al ei, cînd era ca dumneata, dar
acum?
PRIETENA: În locul dumitale, aº risca
mai mult de o piesã numai sã rãplãtesc
gîndul ei pe care trebuie sã-l înþelegi!
EL: ªi asta mi-o ceri dumneata?
PRIETENA: Dacã e nevoie, da!
EL: Nu ºtiu dacã înþelegi ce multe pui în
cumpãnã.
PRIETENA: Înþeleg, acum înþeleg.
EL (dupã o pauzã): Bine!
PRIETENA: Mulþumesc. Vasãzicã îi spun
cã-ºi va juca rolul.
EL: Rolul dumitale.
PRIETENA: Nu, rolul ei.
Cortina

Tabloul IX
Un salon bogat în casa bancherului. Dupã miezul nopþii. Un portret mare  al Ei,
dominã decorul. E într-o rochie de stil  ca un vechi portret de familie, al unei femei care
nu mai trãieºte de mult. Si e în el un amestec tulburãtor de Ea si Prietena ei.
Scena I
BANCHERUL, EL, DIRECTORUL
BANCHERUL (intrînd): ªi acum ultima
încãpere; salonaºul ei.
DIRECTORUL: Minunat! Superb! ªi de
un gust!
BANCHERUL: ªi toate astea sînt ale ei!
E darul meu de nuntã... Aºa cã poate sã mã
dea afarã cînd vrea (rîde).
DIRECTORUL (bãtînd autorul pe genunchi): Ei, dragã autorule, poþi sã fii mulþumit.
EL: Eu? De ce?
DIRECTORUL: Toate astea sînt opera
dumitale! Clic! Ai deschis cutiuþa, ai scos
un rol bun  i-ai dat ei un succes formidabil
 dumitale un succes formidabil la pãtrat ºi
lui un succes formidabil la cub (Numãrã
pe degete) Primo: nevastã; secundo: tînãrã;
terþo: frumoasã. Ai fãcut prin urmare patru
oameni fericiþi: El, Ea, Eu ºi D-ta.
EL: ªi crezi cã asta am fãcut-o eu?
DIRECTORUL: Dar cine altul?
BANCHERUL: Stai, stai, sã nu exagerãm
ºi sã punem lucrurile la punct. Cãsãtoria
mea n-are nici o legãturã cu succesul ei ºi
al piesei. Astea vã privesc pe d-strã ºi vã
aparþin. Dar cãsãtoria e a mea  numai a
mea. Nu împart meritul cu nimeni. (Apoi
serios) De altminteri, cãsãtoria a fost
legalizarea unei stãri de fapt. Mie mi-a fost
foarte dragã fetiþa asta  ºi mi-a fost dragã
din prima zi cînd am întîlnit-o.
DIRECTORUL: Aºa? Vasãzicã o cunoºti
demult?
BANCHERUL: Desigur. Altfel, cum era
sa te rog s-o angajezi?
DIRECTORUL: A, bine, credeam cã e
cunoºtinþã proaspãtã
BANCHERUL: ªtii bine cã pînã la ea, cu
toatã prietenia noastrã, n-am venit cu nici o
cerere de felul asta. Cu dînsa a fost altceva.
ªi a þinut cu orice preþ sã fie la tine în trupã.
DIRECTORUL: Ca totdeauna, femeile au
mai multã inspiraþie ca noi. ªi, cum vãd,
ne-a folosit la toþi. Totuºi nu poþi sã spui
cã succesul ei  acum e un nume  n-a
contribuit ºi el la cãsãtorie.
BANCHERUL: Nu  îi vorbisem de
cãsãtorie cu mult înainte! Fetiþa asta a intrat
în viaþã într-un mod cu totul neobiºnuit. ªi
m-a atras mai mult ca oricare din femeile pe
care le-am cunoscut. Mi se pãrea cã poartã
în ea o enigmã pe care nu puteam s-o rezolv
ºi de multe ori  mãrturisesc  m-am îndoit
de dînsa. Era poate ºi vîrsta mea.
DIRECTORUL: Ce Dumnezeu! Eºti tînãr!
BANCHERUL: Tînãr? Sã lãsãm gluma.
Dumnealui e tînãr, nu eu. Binefacerea asta
am îngropat-o de mult.
EL: Nu-i nici o binefacere.
BANCHERUL: Fiindcã o ai! Cînd vei

ajunge ca mine ai sã vezi!
EL: La vîrsta dumitale vãd ca ai ceea ce
tinereþea nu poate sã capete.
BANCHERUL: Ce? Bani? Iþi dau tot ce
am! Dã-mi în schimb cîþiva ani din tinereþea
dumitale, ºi crede-mã cã aº avea nevoie.
Uneori aº avea nevoie. (Directorului) Uite
 spuneai cã, dupã succesul ei, era firesc sã
vie cãsãtoria. Ei bine, vrei sã-þi mãrturisesc
un lucru? Singura datã cînd mi-a fost teamã
 ºi mai exact cînd m-am simþit rãu la gîndul
cãsãtoriei, a fost seara premierei.
DIRECTORUL: Nu înþeleg de ce.
BANCHERUL: Am vãzut-o într-o luminã
cu totul ºi cu totul deosebitã. Eu ºtiam o
femeie formatã ºi e într-adevãr foarte femeie,
 ºi-n seara aceea am vãzut-o pe scenã o
 cum sã spun  o copiliþa, ceva aºa de
candid, aºa de departe de mine, am avut
impresia cã poate sã-mi fie fatã...
BANCHERUL: Da, nici vorbã. Dar eu
am crezut-o! Nu ºtiu dacã mã exprim bine,
dar la actori lucrul e mai des. Îl cunoºti
foarte bine în viaþã. Dar câteodatã face o
grimã aºa de bunã, cã nu-l mai recunoºti
sub ea. Faci sforþãri sã þi-l aduci aminte ºi
nu poþi. Îþi face impresia cã cel pe care-l
cunoºteai a rãmas în culise, da, asta e  îþi
face impresia cã s-a lãsat pe dînsul singur
în culise cînd lucrul se întîmplã cu un strãin,
evident  e mai uºor de suportat tot. Dar
o fiinþã care þi-i aºa de aproape, crede-mã
e tulburãtor. N-ai avut impresia asta?
DIRECTORUL: Ba da... De altfel eu o
cunosc puþin,  asta însã e o dovadã în
plus cã are talent.
BANCHERUL: Nici vorbã. Totuºi  e întîia
oarã  am vãzut-o jucînd, dar e întîia oarã
cînd am impresia asta clarã, categoricã. Cred
cã de aici a pornit marele succes pe care
l-a avut. ªi ca sã-þi mãrturisesc drept  din
pricina lucrului ãstuia nu mai pot s-o mai vãd
în rolul ãsta. Aºa cã vezi bine, succesul ei nu
putea sa contribuie prea mult la cãsãtorie.
DIRECTORUL: Atunci dã-mi voie sã
retractez ºi sã-mi para rãu cã autorul meu
iubit, ºi pe lîngã dînsul ºi eu, nu am avut
nici un pic de merit în cãsãtoria asta.
BANCHERLU: Nu, cu regret, dar trebuie
sã recunosc cã n-aþi avut. Dimpotriva  era
sã mã îndepãrtaþi!
DIRECTORUL: Slavã Domnului cã nu
s-a întîmplat. Rãmîneam fãrã capitalist.
BANCHERUL: Nu, nu s-a întîmplat,
fiindcã ea ºi-a dat bine seama de ce se
petrecuse cu mine. Cred cã asta este
explicaþia. Ea nu vrea sã recunoascã, dar
eu cred cã asta este singura explicaþie.
DIRECTORUL: Nu înþeleg.
BANCHERUL: Vezi. Era întîia oarã cînd
se punea clar problema diferenþei de vîrstã
între mine ºi ea. ªi sufeream! A fost un

mijloc excelent sã-mi arate ca n-am dreptate.
DIRECTORUL: Vezi, autorule, uite un
final de act!
EL: Care?
DIRECTORUL: Ea refuzã mereu cãsãtoria
 dar cînd vede cã el suferã ºi renunþã 
propune ea singurã cãsãtoria. Cortina!
EL: Da! Ar Putea fi un bun final de piesã.
BANCHERUL: Chiar aºa  cu singura deosebire cã n-a propus ea  a primit propunerea
pe care i-o fãcusem de atîtea ori...
DIRECTORUL: Nuanþele astea n-au
importanþã pentru public.
(Un ceas bate ora 1.)
BANCHERUL: Unu! Trebuie sã soseascã
ºi ele de la Teatru. A! Mi-am adus aminte.
Dacã vreþi sã-mi faceþi o plãcere, sã-i
spuneþi sã scoatã din perete oroarea asta.
DIRECTORUL (vede tabloul): De ce
oroare?
BANCHERUL: Nu ºtiu. Pe mine mã
indispune teribil. Nu stiu dacã aþi bãgat de
seamã ce aer au tablourile de familie 
miroase a mort. O fi sugestie poate  dar
mie îmi face impresia cã tabloul miroase a
mort. Capãtã parcã ceva îndepãrtat ºi rigid,
care-i foarte neplãcut! Ei bine, tabloul ãsta
are rigiditatea de pe acum!
DIRECTORUL: Dar cine e?
BANCHERUL: Ea, nevastã-mea.
DIRECTORUL (citeºte iscãlitura): ªi
ãsta e un pictor bun.
BANCHERUL: O fãcuse foarte bine dar
nu i-a plãcut ei  a schimbat, a schimbat
pînã a ajuns aici. Ea spune cã se recunoaºte
în el.
DIRECTORUL: Si totuºi e ceva din ea,
- ºi mai seamãnã cu cineva.
EL: Cu Prietena ei.
DIRECTORUL: Exact.
BANCHERUL: Nu-i aºa? A, mi se pare
cã vin! E automobilul ei. Îmi daþi voie o
clipã. (Iese.)
Scena II
DIRECTORUL, EL
EL: Ascultã, cred cã n-o sã mã mai þii
mult aici! Pînã acum puteam sã terminãm
tot - în loc sã vizitãm acest apartament
luxos. Bogãþia asta deºãnþatã mã insultã.
DIRECTORUL: Lasã sã te insulte ºi profitã
de dînsa. Din moment ce vrea sã ne finanþeze,
trebuie sã ne gîndim întîi la soarta Teatrului.
EL: Nu înþeleg de ce m-amestecaþi pe
mine în chestia asta.
DIRECTORUL: Nu înþeleg nici eu  a
vrut El  ºi nu-þi stricã, îmi închipui, sã fii
coasociat la un teatru bun.
EL: A vrut el?
DIRECTORUL: El mi-a cerut. Ai avut
noroc sã-þi joace fata rolul, a avut succes...
EL: Atunci vrea sã-mi dea un fel de
despãgubire.
DIRECTORUL: Nu umbla cu fleacuri, ai
avut succes mare ºi fata a fost bine. Vasãzicã
ieºi cu triumf din premierã  te mai cere si
coasociat, ºi, ca o culme, dumneata te porþi
cum te porþi. Nu-i de ajuns cã te-a invitat la
nunta ei ºi n-ai fost?
EL: Sã ºtii  eu am crezut ce d-ta ceri sã
fiu coasociat.
DIRECTORUL: Ei ºi?
EL: Sã nu te superi dacã poate n-am sã
primesc.
DIRECTORUL: Asta fiind mai presus de
toate  fireºte  am sã mã resemnez sã
încasez jumãtate din beneficiu în loc de a
treia parte.
Scena III
DIRECTORUL, EL, EA, PRIETENA,
CANCEROASA, BANCHERUL
(Prietena e cu o rochie ca cea din
portret. E o asemãnare vizibilã. Canceroasa
trece prin scenã prin faþa tuturor ºi dispare.)
DIRECTORUL (rãmîne cu ochii la
Prietena): Extraordinar!
BANCHERUL: Ce?
DIRECTORUL: Într-adevãr, seamãnã.
EA (lui): Îmi pare bine cã ai venit!
(Bãrbatului ei) Mulþumesc!
BANCHERUL (Ei): ªi dorinþa ta are sã
fie împlinitã foarte repede. (Autorului care
priveºte þintã.) Ai sã vezi numaidecît! Îmi
pare bine cã nevastã-mea ºtie sã fie recunoscãtoare. Atunci sã trecem noi în birou
cît timp doamnele se schimbã. Se mai
odihnesc douã clipe dupã formidabilul
succes de astã searã.
PRIETENA: Douãzeci de cortine la final.
BANCHERUL: Bravo!
DIRECTORUL: ªi ne regãsim aici.
(Cei trei bãrbaþi ies.)
(continuare în numãrul viitor)

Teolog
Pregãtiþi sã-L primim
pe Domnul
Cîþi dintre noi am fi pregãtiþi sã-L primim
pe Domnul? Îmi vine în minte acel celebru
episod din romanul  Fraþii Karamazov cînd
Marele Închizitor îl întreabã pe Mîntuitor: de
ce te-ai întors?
Am trãit bucuria Învierii, victoria asupra
morþii, adicã a rãului în forma sa absolutã. Dar
cît din fiorul marii Sãrbãtori a rãmas în noi?
Trãim speranþa vieþii veºnice ºi a trecerii în
Împãrãþia cerurilor. Speranþa este realã, o eternã
minune dumnezeiascã. Însã, tot ca formã realã,
sîntem pregãtiþi sã rãspundem Domnului pentru
faptele noastre? Sîntem gata pentru seceriº?
La Ioan 4, 36, imediat dupã dialogul cu femeia
samariteancã, Iisus Hristos spune:  Iar cel ce
secerã primeºte plata ºi adunã roade pentru
viaþa veºnicã, ca sã se bucure împreunã ºi cel
ce seamãnã ºi cel ce secerã. Citind aceste
cuvinte, încerc sã-mi pun urmãtoarea întrebare:
dacã Dumnezeu seamãnã în sufletul meu dorinþa
de purificare, de a mã schimba ºi a trãi altfel,
cum încolþeºte sãmînþa sãditã de El ? Ce fac eu
pentru ca spicul sã rãsarã din pãmînt, sã creascã
ºi aºa sã devin altul, spre slava Domnului?
Speranþa Sfintei Învieri era cã eu mã schimb, cã
mã împãrtãºesc din puterea primitã ºi cã pot
lupta cu ispitele. Victoria pascalã asupra morþii
se defineºte concret prin ºansa de a activa în
mine o pãrticicã din Trupul Divin prin care
renaºte condiþia umanã. Pînã la Înviere, sub
pãcatul strãmoºesc, arhetipul uman era slab ºi
neputincios. Existau, evident, ºi atunci oameni
deosebiþi, cei drepþi, care credeau cã existã o
scãpare ºi cã destinul omului alungat din rai nu
este unul definitiv, cã va veni timpul restaurãrii.
Prorocii intuiau, prin insuflarea divinã cã
speranþa se va reîntoarce ºi, odatã cu ea, vom
retrãi veºnicia.
Grecia anticã considera prietenia ca idealul
suprem. Prin acestea sufletul îºi gãsea alinarea
ºi învingea singurãtatea. Acum speranþa devine
realã, speculaþia filosofilor se concretizeazã ºi
spusele proorocilor se adeveresc. Prietenia a
rãmas ºi va fi veºnic un ideal, un diamant care
trebuie pãzit. Dar ea nu mai e singura ºansã
pentru a ne salva. Oricît de buni þi-ar fi prietenii,
prin ei sufletul tãu nu va gãsi mîntuirea. Acum
iubirea lui Dumnezeu stã deasupra noastrã,
sîntem secerãtorii. Noi, secerãtorii, sîntem
puºi în apropierea Semãnãtorului, sîntem parte
integralã al actului mîntuirii, chemaþi sã
participãm direct ºi activ la ea. Dar este sigur
cã nimeni, nici mãcar Domnul, nu va secera în
locul nostru. Dacã nu ne vom mîntui, înseamnã
cã n-am fost vrednici, cã am lãsat pe cîmp
roadele îmbelºugate.
Axioma lui Descartes cogito ergo sum poate
fi consideratã ca incompletã. Evident, omul se
poate defini prin darul primit de la Dumnezeu
de a putea cugeta asupra existenþei sale. Dar
omul nu este complet numai prin cugetare, ea
fiind doar începutul unui proces de cunoaºtere,
care sã deschidã sufletul cãtre Dumnezeu.
Autodeterminarea subînþelesã din formularea
cartezianã este începutul ºi nu sfîrºitul. Cine se
va mulþumi cu conºtientizarea propriei existenþe
pãcãtuieºte prin superficialitate. E ca ºi cum
înþelegem cã sîntem fiinþele iubite ale Domnului,
care ne oferã posibilitatea mîntuirii, dar nu
întreprindem nimic pentru a rãspunde chemãrii
Lui. Sîntem ca acela care priveºte grînele de pe
cîmp dar nu se va apuca niciodatã de seceriº.
Omul adevãrat completeazã puterea cugetãrii
prin acþiune concretã. Prin rugãciune ºi fapte
bune, prin prezenþã în Bisericã ºi prin asumarea
vieþii creºtine.
Doar aºa putem continua fiorul duhovnicesc
trãit în noaptea Sfintei Învieri. ªi numai aºa
putem afirma cã sîntem mereu pregãtiþi sã-L
primim pe Domnul, fãrã fricã, ci dimpotrivã, în
certitudinea cã apropierea de El, în Împãrãþia
Sa, va fi definitivã.
*
În romanul sãu Strãinul scris în 1942, Albert
Camus descria drama unui mic funcþionar
incapabil de a ieºi dintr-o stare de absolutã
indiferenþa faþã de tot ceea ce se petrecea în
jurul sãu. Personajul lui Camus este insuportabil
prin absenþa oricãrei implicãri, el reprezentînd
o existenþã greu de justificat pe orice plan
raþional. Drama acestuia depãºeºte spaþiul
romanului, ea devenind o întrebare permanent
valabilã atunci cînd omul refuzã sã-ºi asume
veritabila sa vocaþie, de cunoaºtere a vieþii în
sensul ei real, ca dar de la Dumnezeu. Dragostea
divinã este, existenþial, ºansa absolutã a omului.
Numai datoritã ei viaþa omului depãºeºte stadiul
de vegetare, de pasivitate, mergînd cãtre un
destin activ care-ºi gãseºte apogeul în viaþa
veºnicã. Existenþialismul lui Camus condamnã
viaþa lipsitã de discernãmînt, existenþa subjugatã
satisfacerii unei comoditãþi de moment, comoditate distrugãtoare, ºi în cazul personajului din
Strãinul, chiar fatalã. Dacã Sartre considera
existenþialismul ca emanciparea omului, care vrea
sã ia locul lui Dumnezeu, Camus atrage atenþia
ca nu cumva acest loc sã fie preluat de un zeu
periculos ºi rãuvoitor: propriul ego
uman înãlþat la nivelul de stãpîn absolut
care ca un drog, cere libertatea de a nu
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Dreptul la opinie: S c r i s o a re f o a r t e d e s c h i s ã l u i A l e x . ª t e f ã n e s c u
Dupã criticul literar Alex ªtefãnescu, H.R.
Patapievici este unul dintre cei mai
inteligenþi români, care contribuie la
gloria þãrii (a cãrei þari?!?)
(Ziarul Financiar, Ce nu spune omul la
nervi!, ianuarie 2008)

Articolul DVS, Dragã Domnule Alex.
ªtefãnescu, Ce nu spune omul la nervi!
din ianuarie 2008, mi-a parvenit abia de
curînd, de la o cunoºtinþa, care a stãruit cã
trebuie sã dau o replicã. L-am citit ºi recitit,
fiind eu rudimentar în gîndire cum spuneþi
DVS despre mine în articolul pe care l-aþi
semnat, ºi de dragul cunoºtinþei mele ºi
milã creºtineascã faþa de DVS, vã rãspund:
Eu nu stau în Canada, cum aþi scris, eu
trãiesc activ în Canada din 1980, unde am
fost pe rînd: spãlãtor de vase, infirmier,
grãdinar ºi, în ultimii douãzeci, de ani am
fost medic (family doctor) ceea ce mai
fusesem ºi ºaptesprezece ani în România,
dintre care zece medic specialist. ªi, fiind
io o fire þãrãneascã încercatã prin multe,
greºiþi cînd credeþi cã toate mã scot din
sãrite ºi mã enerveazã ca pe o soacrã.
Nu. Revolta mea nu este o enervare, ci o
adîncã mîhnire legatã de ce se petrece în
România, de la sat pînã-n capitalã, de la
þãranul obidit pînã la guvernanþii parveniþi
ºi pînã la intelectualitatea care îºi lasã
coloana vertebralã acasã, în cuier, cînd
ºtie cã va avea de-a face cu preamãriþii
zilei, în cazul DVS cu H. R. Patapievici.
În articolul DVS, scrieþi: Bineînþeles cã
Horia-Roman Patapievici a greºit.... Ce
surprizã, sunteþi printre puþinii critici literari
cãruia i-a ieºit porumbelul adevãrului din
gurã! Dar de scurtã duratã, cã v-aþi speriat
de adevãr, aþi pãlit ºi imediat aþi încercat sã
dregeþi busuiocul arãtîndu-vã colþii literari
cãtre mine, rudimentarul: Sã îl acuzi pe
unul dintre cei mai mari inteligenþi
români, care contribuie la gloria þãrii
lui. Aºa cum DVS vã plac replicile lui
Caragiale, la fel ºi mie ºi mi-a venit în minte:
vãleu, fugi de-aci cã ameþesc, dar mai bine
sã ne tãlmãcim.
Întîi, dacã am lua, absolut întîmplãtor,
de pe bulevard, o sutã de bucureºteni ºi
corect le-am face testul de Intelligence
Quotient (IQ) vã garantez cã cel puþin 25%
dintre ei vor avea un IQ superior lui H. T.
Patapievici. Pe verificate! Al doilea, vezi
Dragã Domnule Alex ªtefãnescu, cu
inteligenþa e o mare ºi încurcatã problemã,
pe care DVS, criticul literar de Bucureºti,
probabil o cunoaºteþi, dar în cazul unuia
dintre cei mai inteligenþi români sau vã
este teamã sã o comentaþi, sau poate chiar

nimic, de a se eschiva în
Teolog face
orice situaþie, de a fi lãsat
netulburat ºi nefolosit, de a
⇐ fi ca o plantã.
Meursault, personajul lui

Camus, asistã fãrã chef ºi fãrã vreo urmã
de implicare afectivã la înmormîntarea propriei
mame, gãsindu-l ciudat pe acel bãtrîn, singurul
care plînge în urma carului mortuar. O sãptãmînã
mai tîrziu Meursault omoarã un om, faptã
absurdã în contextul vieþii pe care o dusese
pînã atunci. El, care nu s-a implicat niciodatã,
împuºcã un om dintr-un reflex stupid, reflex ca
o pedeapsa datã de propriul destin, pînã atunci
neglijat, neîngrijit ºi abandonat, care a scãpat
definit de sub controlul raþiunii, acþionînd de
sine stãtãtor. La procesul care va urma, Meursault
rãmîne mai departe în starea lui, neimplicat,
incapabil de o reacþie, de un sens care sã-i
justifice existenþa. În procesul intentat lui, el
este strãinul, singurul cãruia îi este indiferent
tot ceea ce se întîmplã, condamnarea sa la moarte
fiind singura consecinþã logicã. Strãinul va fi la
fel de singur ºi în ultimele clipe de viaþã, refuzînd
sprijinul preotului ºi, ca reflex al singurãtãþii,
sperînd cã la execuþie vor asista mulþi oameni,
chiar dacã aceºtia îl vor huidui.
Ce contradicþie între experienþa strãinului
ºi cuvintele Mîntuitorului de la Ioan 17, 24-26:
Pãrinte, voiesc ca unde sînt Eu sã fie împreunã
cu Mine ºi aceia pe care Mi i-ai dat, Ca sã
vadã slava mea pe care Mi-ai dat-o, pentru cã
Tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea
lumii ca iubirea cu care M-ai iubit Tu sã fie
în ei ºi Eu în ei. Rugãciunea lui Hristos cãtre
Tatãl este semnificativã pentru raportul dintre
divinitate ºi om. În aceste condiþii orice stare
de apatie, de indiferenþã este sinonimã unui
pãcat fundamental. Iubirea lui Dumnezeu este
veºnicã, ea este o coordonatã eternã ce exista
încã înainte de facerea lumii. Pe aceasta
coordonatã, omul poate construi un eºafodaj
spiritual care duce la mîntuire. A refuza o
asemenea construcþie spiritualã este sinonim cu
refuzul de a intra în ordinea fireascã a lucrurilor.

nu ºtiþi cîte fac posesorii cu inteligenþa
lor, cum o folosesc? Poate vã e ºi teama
sã vã apropiaþi de hãul haotic deschis de
inteligenþa oamenilor? Sau sã comentaþi
infinitele feluri în care îºi folosesc oamenii
inteligenþa: pentru bine sau rãu, pentru
concordie sau discordie, pentru parvenire
sau caritate, pentru luminare sau întunecime prin îndoctrinare, pentru dominare
sau slugãrnicie, pentru libertate sau tiranie
ºi cîte altele. Pe toate le fac inteligenþii!
Opriþi-vã ºi meditaþi, apoi avîntaþi-vã în
libertate, fiþi cinstit. Eu, unul dintre cei
23 de milioane de omuleþi patibulari,
rudimentari între timp, am sã vã scriu
unde l-am fixat eu pe patibularul patapievici (HRP pentru mine). Înainte, însã,
subliniez cã printre elitele bucureºtene, din
care faceþi parte ºi DVS, unii îºi închipuie
cã îi doare gîtul datoritã greutãtaþii
inteligenþei din cap ºi fãrã sã mai judece,
îºi eticheteazã semenii: idioþi, imbecili,
cretini, retardaþi. Este cazul celor a cãror
inteligenþã nu are nici o greutate! Înþelegeþi? Deci, lãsaþi neuropsihiatrii sã
punã aceste diagnosticuri, DVS ocupaþivã de literaturã, de critica ei. Eu nu-s literat,
nu mã ocup cu literatura. Eu critic societatea umanã, ca hobby fac criticã
socialã, am scris ºi în POLEMOS, în
scrisoarea cãtre editor. De ce nu ? Sunt
liber, e încã liber sã critici ºi chiar nu-i aºa
de rãu pe lîngã cei ce mint ºi înºealã
societatea! Nu? Daca aþi fi citit nu aþi fi
dat in groapã!
1. De ce HRP, care ºi el a scris, la
nervi, cîteva fraze insultãtoare la adresa
românilor, pe vremea cînd aceºtia îl tot
votau, farã discernãmînt, pe Ion Iliescu
scrieþi DVS, ca slab avocat  din oficiu
sau plãtit  al lui HRP, în loc sã insulte
poporul român, istoria ºi limba lui, inteligent era sã se opreascã cu arsenalul
lui inteligent numai la persoana lui Ion
Marcel Ilici Iliescu. Aºa era normal, drept
ºi curajos. Sau sã iasã în stradã, sã cheme
bucureºtimea la o nouã baricadã, de data
asta împotriva lui Iliescu, sã fi luptat acolo
pînã la cãdera paleocomunistului ºi a
ochlocraþiei sale, nu sã stea frumuºel acasã
ºi sã scrie scrisori mieroase Paleologului
la Paris, prin care denigra tot ce este
românesc. ªi DVS, fiind cetãþean român,
dupa HRP sunteþi tot un omuleþ patibular.
Deci, fiind noi egali, vã întreb daca aþi
citit, cu atenþie, scrisorile acelea, publicate
în volumul POLITICE? Nu cred, fiindcã
oarecum v-aþi spãlat pe mîini în acest
articolaº, dar v-aþi murdãrit rãu faþa,
scriind: el are o opera filosoficã de mare
anvergurã, în timp ce Corneliu Florea nu

a produs decît aceste texte fãrã valoare.
Hai sã vã satisfac orgoliul personal ºi
sã vã spun aveþi dreptate, dar oare nu
ºtiþi cã nu se pot scrie texte de valoare
despre o non-valoare? Excepþie fac doar
criticii literari cu personalitate precarã.
2. Mulþi în trecut, din ce în ce mai puþini
în ultimul timp, m-au pleznit cu inteligenþa
ºi anvergura operei lui HRP. Dupã cît
pricep ei, sau sunt obligaþi sã o facã, treacã
de la mine. Dar pentru IQ-ul DVS în mod
special, pe care nu-l pun în discuþie iar
cum îl folosiþi las pe alþii sã va judece,
trebuie sã dau un exemplu. Sper cã aþi
citit din doascã în doascã, la fel cum
Pristanda citea ziarul lui Caþavencu, opera
lui HRP. Eu, fiind rudimentar, sunt scutit,
dar am citit în OBSERVATORUL CULTURAL (nr. 166 / mai 2008) eseul lui
Florian Roateº despre opera filosoficã de
mare anvergurã a lui HRP. Dumnezeule,
cum îl mai demoleazã academic, cu idei ºi
argumente, cum demonstreazã cît a compilat de pe la alþii ºi în acest volum!
Trebuie sã-l citiþi, altfel rãmîneþi un
semidoct în materie de boierii minþii din
urbea DVS. Vã mai aduceþi aminte tamtam-ul cu care s-a fãcut lansarea volumului
lui HRP DESPRE IDEI ªI BLOCAJE la
care Andrei Pleºu a strigat, cît l-au þinut
bretelele: Horia, ai dat lovitura! Curat
loviturã, nene Iancule, adicãte-le cum
loviturã? Pãi, aºa cum obiºnuieºte HRP,
compileazã de pe la strãini, cît încape, ca
apoi sã-i ocãrascã (livresc: imprecaþie, cum
folosiþi DVS) pe români cã nu au o piaþã
naþionalã de idei, ºi cultura româneascã
este second hand!! Trebuie sa citiþi, dupã
care veþi deveni, cu ajutorul propriului IQ,
mai raþional cu superlativele la adresa lui
HRP. Sã vã amintesc cã, în timpul recent,
au fost mulþi temeinic instruiþi filosofi, care
au remarcat, spus ºi scris cã dacã s-ar
scutura volumul OMUL RECENT de tot ce
nu-i aparþine lui HRP, din 475 de pagini ar
mai ramine vreo 150 ºi ale goale, goale de
idei! Vai, vai cum au aruncat pe contribuabilul la gloria þãrii în coºul de
gunoi! ªo pã ei, Dragã Domnule Alex
ªtefanescu, nu-i lãsa sã spunã cã preºedintele inteligenþei ICR-ului e gol...
3. ªi mai cum îºi foloseºte inteligenþa
HRP? Dacã aþi rãsfoit volumul de POLEMOS (volum de polemicã si pamflete,
nu de artã literarã, domnule critic literar)
aþi fi dat ºi peste Tãcerea de aur a
parveniþilor ce începe cu articolul 24 din
Legea 187/1999, referindu-se la cei ce
lucreazã în Colegiul CNSAS  în care lucra
ºi HRP  articol care spune: nedesconspirarea unui colaborator cunoscut al

Într-o asemenea situaþie existenþa înceteazã a
mai fi realã, devenind doar o umbrã. Destinul
lui Meursault este absurd ca orice încercare de
a justifica egoismul prin egocentrism. Iluzia
unei substituirii a omului în locul lui Dumnezeu
este periculoasã prin lipsa de finalitate a
exerciþiului. Ce se întîmplã cu noi dupã ce ne-am
declarat formal superiori divinitãþii? Ce ideal, ce scop mai are o
viaþã în care pe plan teoretic ne
vrem infailibili? Omul care se crede
fãrã greºealã se plictiseºte în
colivia de aur în care s-a închis.
Omul credincios este ambiþios în
sensul pozitiv al cuvîntului. Omul
credincios nu-L exclude pe Dumnezeu, ci idealul lui suprem este
sã ajungã lîngã de El în Împãrãþia
cerurilor. Îmi vin în minte versurile
lui Eminescu:
De-i goni fie norocul
Fie idealurile
Te urmeazã in tot locul
Vînturile, valurile
Dumnezeu ne iese în întîmpinare atunci
cînd împlinim un ideal. Doar moartea nu are
nici un ideal.
*
La Luca 17, 21 stã scris: Împãrãþia lui
Dumnezeu este înãuntrul vostru . Pentru prima
datã in istoria omenirii, în Hristos raportul
omului cu divinitatea primeºte o formã pe care
o putem considera ca fiind definitivã. Omul
devine parte integrantã a Împãrãþiei lui
Dumnezeu ºi actul mîntuirii depãºeºte prin acest
context stadiul de speranþã, devenind o
certitudine de dimensiune cosmicã. Împãrãþia
lui Dumnezeu este o constantã a existenþei
umane, chiar dacã noi refuzãm consecvent
conºtientizarea deplinã a acestui adevãr absolut.
Altfel spus, am putea trãi altfel, am putea sã
nu mai punem în centrul vieþii teama despre
ceea ce numim în mod curent grijile vieþii.
Prea adesea tindem sã-L uitãm pe Dumnezeu.

Zi de zi ne situãm pe o poziþie ateistã, chiar
dacã o facem involuntar. Deºi ne considerãm
credincioºi, ne plecãm în faþa grijilor ºi
problemelor care apar. Le supraevaluãm, le
conºtientizãm excesiv ºi devenim, fãrã sã o
ºtim, robul acestora.
Vorbim aici de deformarea unui dar ceresc.
Dumnezeu ne-a dãruit acea capacitate de a înþelege analitic
greutãþile care apar în viaþã. Astfel
ne facem griji. Cu ajutorul
grijilor putem stabili o scarã a
prioritãþilor în viaþã. Ne preocupãm de ceea de nu este mulþumitor în existenþa noastrã ºi, cu
ajutorul divin, sprijiniþi de duhovnic, înlãturãm acele frunze
veºtejite care ne apasã sufletul.
Dacã aceste griji devin o preocupare prioritarã, vom vedem cã
ele iau o amploare nebãnuitã, chinuindu-ne
efectiv, transformînd viaþa într-un coºmar din
care se iese cu mare greutate. Sîntem asemenea
unui copac care a fost atacat de un roi de
insecte dãunãtoare. La început se usucã o singurã
frunzã, nici nu ne dãm seama de ea, dar curînd
vom vedea cã nu a rãmas mai nimic din coroana
de frunze de odinioarã, din frumuseþea verde de
la începutul verii. În fiecare zi se usucã tot mai
multe frunze, crengile sînt goale ºi fructele
uscate înainte de a se fi copt. Nu este aºa ºi
omul doborît de griji ºi spaime? Nu va arãta
ºi el la fel ca un copac nãpãdit de omizi, care
s-a uscat?
Tot Mîntuitorul ne învaþã cã nu putem sluji
ºi lui Dumnezeu ºi lui Mamona. Oricît am
vrea, nu putem sã trãim în douã lumi. O
asemenea încercare stã în contradicþie absolutã
cu realitatea prezenþei divine. Avînd Împãrãþia
lui Dumnezeu în noi, putem sã tindem cãtre
altceva, cãtre o încercare de armonizare între
viaþa pãmînteascã ºi cea veºnicã, la care rîvnim.
Ipoteza este viabilã, mai mult chiar, recomandatã
de Mîntuitorul. Sã ne amintim cuvintele Sale :

Securitãþii constituie infracþiune ºi se
pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la
5 ani. Vã aduceþi aminte de tovarãºul
Sorin Antohi, colaboratorul Securitãþii ºi
prieten cu HRP, cel care l-a tãinuit, nu l-a
desconspirat, deºi aflase din dosare cã a
fost informator de nãdejde al Securitãþii?
Ei bine, s-a dovedit, dar nu a fãcut nici
o zi de închisoare!! Ei cum? Cu inteligenþa!!
Probabil l-a scãpat opera filosoficã de
mare anvergurã ºi... ºi... niºte dosare puse
la pãstrare... dar ºtii la loc sigur... mai
trebuie º-aldatã... La un caz iar... pac... la
Rãsboiul! (Este de actualitate Caragiale,
mai ales la Bucureºti.)
4. Probabil pentru DVS, ºi alþii ca DVS,
tot gîndire rudimentarã au ºi ceilalþi care
nu vãd cum contribuie (HRP) la gloria
þãrii de au avut îndrãzneala la Paris (Radu
Portocalã), sau mai recent la New York
(ziariºtii Grigore L. Culian ºi Robert
Horvath) sã critice activitatea preºedintelui
ICR, ba mai mult sã prezinte nereguli ºi
scurgeri nejustificate din fondurile aºa zisei
instituþii culturale. Care a fost rezultatul?
Inteligenþa salveazã delapidarea gloriei
þarii ºi HRP a fost întronat alþi patru ani
de supusul lui, Traian Bãsescu, fiindcã
altfel... pac la Rãsboiul!
5. Gata, mi s-a fãcut greaþã, deºi mai
sunt. Din partea mea, DVS ºi alþii ca DVS
puteþi sã scrieþi ce doriþi, considerindu-mã
omuleþul patibular cu cea mai rudimentarã gîndire, voi continua sã aduc
argumente împotriva inteligentului DVS
prin pamflet ºi polemicã (polemos!). Rãmîn
alãturi de ceilalþi omuleþi patibulari, care
realizeazã tot mai clar ce personalitate ºi
comportament are HRP. Cît priveºte
guvernanþii ºi politicienii de Bucureºti, ºi
ei înzestraþi cu inteligenta, îºi vãd de
treburile lor ºi se fac cã lucreazã la
constituþie: care cum apare vrea sã schimbe constituþia! De ce? Ce au cu ea cînd ei
nu respectã nici o lege, nici mãcar regulamentele lor de serviciu. Nici Justiþia nu
mai e interesatã sa respecte, sã apere
Constituþia României. Exemplu concret:
în august 2006, deci acum trei ani, am
depus un denunþ penal împotriva lui
HRP la Parchetul de pe lîngã Tribunalul
Municipiului Bucureºti, prin care arãtam
cum a încãlcat, ordinar, articolul 30,
aliniatul 7 al Constituþiei României ºi
ceream sã se facã justiþie. Au trecut trei
ani, nici o miºcare de cercetare penalã ºi
nu putem sã credem ca nu sunt inteligenþi.
Sunt foarte inteligenþi, din acelaºi grup în
care-l puneþi DVS pe HRP, dar cîte altele
nu se pot face cu inteligenþa...
Vã las, cum zice românul, în plata
Domnului, Dragã Domnule Alex ªtefanescu.
Corneliu FLOREA
August 2009, Winnipeg, Canada

 Nu, ca nu cumva plivind neghina sã smulgeþi
odatã cu ea ºi grîul. Lãsaþi sã creascã împreunã
ºi grîul ºi neghina, pînã la seceriº, ºi la vremea
seceriºului, voi zice secerãtorului: Pliviþi întîi
neghina ºi legaþi-o în snopi ca s-o ardem, iar
grîul adunaþi-l în jitniþa mea. (Matei, 13 2930) Înþelegînd aceastã pildã ne schimbãm radical
sensul vieþii. Noi singuri separãm viaþa de aici
de cea viitoare. Cîtã vreme viaþa viitoare, grîul,
nu este decît întrezãritã dincolo de apusul vieþii
pãmînteºti, nu vom putea sã luptãm pentru ea
decît acceptînd actuala noastrã existenþã în
complexitatea ei. Cu ceea ce e bine ºi cu ceea
ce e rãu. Sîntem chemaþi sã lãsãm neghina lîngã
grîu. Noi obiºnuim sã plivim grîul ºi sã rãmînem
cu neghina, sã ne facem acele griji lumeºti
care ne îndepãrteazã de la o viaþã în duhul lui
Dumnezeu. Prin rugãciune ºi fapte bune putem
þine în frîu partea de neghinã care ni se fofileazã
în inimã ºi încearcã sã ne ducã în ispitã.
Desluºim acum marea noastrã îndatorire:
Dumnezeu ne cere sã ducem o viaþã în echilibru,
unde nici o extremã nu este bine venitã. Sã ne
gîndim cã existã o punte între faptele noastre
de aici ºi viaþa viitoare. Sã ne strãduim sã gãsim
aceastã punte. Gãsind-o sã o lãrgim, sã o facem
sã fie un început de rai. ªi grijile nu ne vor
mai face rãu, ci îºi vor îndeplini scopul, aºa
cum a rînduit bunul Dumnezeu.

Dumitru Horia IONESCU
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Pe drumul de întoarcere ºoseaua se strecoarã prin peisajul verde,
traversînd cînd porþiuni de junglã, cînd pîlcuri de bananieri sau
cîmpuri terasate de orez, alternînd cu o mulþime de localitãþi. Într-un
sat copiii tocmai ies de la ºcoalã ºi se-ndreaptã spre casã: bãieþii poartã pantaloni scurþi,
maron, iar fetele fuste de aceeaºi culoare, toþi au cãmãºi bej, cu ghiozdanele tip rucsac
în spate, par foarte îngrijiþi ºi ordonaþi. Ne oprim la Ubud, centrul artistic pe Bali, cu
nenumãrate magazine de suveniruri, avînd ºi un bazar în care se vînd sculpturi ºi mãºti
din lemn, evantaie ºi alte obiecte decorative. Tîrguim douã mãºti tradiþionale, una din
ele reprezentîndu-l pe Barong. Ca peste tot în Asia, trebuie sã te tîrguieºti, cãci negustorii
încep cu preþuri relativ mari, fiind de fapt mulþumiþi dacã obþin fie ºi o treime din suma
iniþialã. În plus, acest fapt de a numi un preþ ºi a aºtepta ca celãlalt sã-l numeascã pe
al lui, cãzînd în cele din urmã de acord undeva pe la mijloc asupra unei cifre ce are mai
mult sau mai puþin legãturã cu valoarea realã a obiectului, e un joc obiºnuit ºi de bon
ton în spaþiul asiatic. Lumea pestriþã, rezonanþa gamelanului ºi intonaþiile tuburilor de
bambus atîrnate ce se lovesc deolaltã în briza uºoarã (acest obiect decorativ cu virtuþi
sonore se ºi numeºte joc în vînt), atmosfera tipicã de bazar, cu toate cã interesantã,
ne oboseºte la un moment dat, aºa cã ne retragem ºi vizitãm un templu din apropiere
care, deºi nu este dedicat maimuþelor, este populat la tot pasul de aceste creaturi, ca la
Sangeh. Aceleaºi construcþii în formã de pagode, o mulþime de meru, porþile despicate,
vegheate de aceiaºi idoli din piatrã, nãpãdiþi de licheni, figurile grobiene crescînd parcã
 aidoma unor duhuri vegetale sau htoniene  direct din pãmîntul copleºit ºi brãzdat de
rãdãcinile viguroase ale unei vegetaþii luxuriante. În preajam pîrîului ce strãbate ansamblul
sacru, la doi paºi de noi, o hoardã de maimuþe se ia la harþã cu strigãtele ºi þipetele lor
guturale, ca ºi cum ne-am afla în inima junglei.

Meridiane

de plonjãri (Dive center). Complexul poartã un nume promiþãtor Palm Beach Paradise.
Aici e liniºte, nu sîntem agresionaþi de negustorii ambulanþi, nimeni nu încearcã sã ne
vîndã ceva, ca în sud, nu existã baruri ºi discoteci, doar cîþiva strãini (poate vreo 1215 persoane) s-au rãtãcit prin acest loc, urmãrind doar sã se relaxeze departe de zarva
turisticã, iar preþurile sînt în general modice. Negociem un bungalou pentru trei nopþi,
preþurile variazã între 10 ºi 30 de dolari pe zi, ne întîlnim undeva la mijloc ºi primim un
bungalou curat, cu terasã ºi mobilier de bambus lãcuit, duº cu apã caldã, precum ºi cîþiva
geko ce se caþãrã mereu pe pereþi ºi pe tavan. De pe mica terasã se iveºte, printre ficuºi,
albastrul mãrii, vuietul valurilor fiind singura muzicã pe care o vom auzi în urmãtoarele
nouã zile, cãci locul ne-a încîntat atît de mult încît am renunþat de a pleca mai departe
spre vest. Ne aflãm la poalele vulcanului Gunung Agung, ale cãrui povîrniºuri coboarã
de la cei 3142 de metri la început abrupt, apoi tot mai lin cãtre cîmpia brunã, pînã la plaja
neagrã de lavã a micului golf strãjuit de palmierii ce mascheazã total casele satului, astfel
încît decorul natural se prezintã intact privirii. Ultima erupþie din anul 1963 fãcuse peste
1000 de victime. Acum muntele doarme doar,  ne spusese un localnic  cãci dacã urci
pînã pe muchie poþi sã vezi cîteva fire de fum care se ridicã adesea din pãmîntul fierbinte
al craterului.

În dimineaþa seninã savurãm ceaiul dupã micul dejun, privind valurile ce se sparg în
muchia de beton a terasei restaurantului. Plaja îngustã este vizibilã doar la vreme de
reflux, fiind în timpul fluxului  cînd marea creºte cu aprope un metru ºi jumãtate - total
acoperitã. Vuietul valurilor ºi ciripitul pãsãrilor în cocotieri sînt singurele sunete pe care
le percepem, ºi odatã cu ele coborîm parcã pîna la începutul timpului, înainte de venirea
oamenilor pe pãmînt. Încerc pentru o clipã sã-mi imaginez o utopicã aptitudine de
percepþie de dinainte de cuvînt ºi de concept. Pe unul din stîlpii ce susþin acoperiºul
Automobilul înainteazã încet prin mulþimea de oameni ce aprope cã blocheazã ºoseaua. terasei s-a oprit un geko uriaº, aºteaptînd încremenit ºi rãbdãtor prada. La o altã masã
Oamenii discutã aprins, cu o minã voioasã ºi feþe surîzãtoare, în vestimentaþie predominã stã Emiko, privind ºi ea nemiºcatã marea minute în ºir, cu chipul ei de japonezã între douã
albul, majoritatea sînt încinºi cu un brîu auriu, iar bãrbaþii poartã o eºarfã albã legatã în vîrste. La un moment dat se ridicã ºi cu gesturi domoale se-ndreaptã spre tejghea, scoate
jurul frunþii. Cîþiva fumeazã cu gesturi degajate, lîngã o tonetã femei ºi bãrbaþi beau din frigider o dozã de coca cola pe care o bea lent, în picioare, privind mai departe
limonadã, afiºînd aceeaºi veselie. Acum drumul e blocat cu totul, aºa cã rãmînem cîteva orizontul. Soarele e undeva la dreapta pe un cer fãrã nori, mîngîiat doar de frunzele
minute pe loc, într-o stradã perpendicularã pe ºosea mulþimea se îngrãmãdeºte în jurul foºnitoare ale palmierilor, valurile de un albastru intens nasc la spargerea lor o spumã
unei construcþii ciudate, un fel de car alegoric compus din trunchiuri groase de bambus albã. Simt aprope organic forþa de neimaginat a maselor de apã în legãnarea lor neîncetatã.
pe care se aflã un soclu aurit, deasupra cãruia se ridicã statuia în mãrime naturalã a unui Clipa aceasta e atît de plinã încît nu mai vrea sã treacã, rãmînînd în suflet cu o pregnanþã
taur. Acest car alegoric nu se deplaseazã pe roþi, ci pare a fi purtat de zeci de braþe, cãci ce depãºeºte orice formulã verbalã, suspendînd astfel curgerea timpului într-o dilatare
se înclinã cînd într-o parte, cînd într-alta. Statuia trebuie cã e fãcutã din carton colorat, ce cuprinde parcã întrega realitate.
cãci dacã ar fi din lemn masiv, ar fi prea grea spre a putea fi ridicatã de jos ºi purtatã
Its a nice day for diving spune Emiko într-un tîrziu, fãrã a-ºi întoarce privirea de
doar prin forþa braþelor. De o parte ºi alta a lãzii aurite se aflã o mulþime de coºuleþe ºi la orizont, dar cum în afarã de noi nu e nimeni pe terasã, trebuie cã sîntem destinatarii
paneluri împletite, aranjamente florale ºi panglici albe ºi aurii, ba chiar ºi unele obiecte acestei constatãri. Primul contact cu ea a fost cam tensionat, examinase atent fiecare
casnice, între care pot distinge un scãunel din bambus ºi o ploscã îmbrãcatã în rafie logbook în parte (acel carnet în care sînt consemnate plonjãrile cu durata, adîncimea,
împletitã din frunze de palmier. Taurul stilizat e cadrat de un baldachin din bambus ºi etc.), ºi lansã o exclamaþie de surprizã plãcutã descoperind semnãtura lui Myako,
ramuri de palmier, dar fãrã acoperiº, deschis spre cer, doar douã umbrele tradiþionale, cu compatrioata ei, cu care ne scufundasem înainte cu un an pe insula Phi Phi. Deºi
pãlãriile relativ mici, una albã, alta galbenã, sînt fixate deasupra capului taurului, cam în constatase cã nu sîntem începãtori, þinuse sã facem prima plonjare cu ea, spre a se
dreptul coarnelor. Cortegiul s-a oprit, dar muzica de gamelan continuã, ºoferul nostru a convinge personal. Încã înainte de a intra în mare, vãzînd cã am nouã kilograme de plumb
lãsat geamul în jos ºi se întreþine cu cîþiva localnici. It is a cremation ceremony, pe centurã, îmi spuse cã e prea mult, cã ºapte îmi ajung ºi nu vru cu nici un chip sã
rãspunde el scurt nedumeririi mele, apoi se întoarce iar spre localnicii care ne fac semne asculte argumentele mele. Aºadar mã scufundasem cu ea ºi cu Dana, reuºisem cumva
prietenoase de invitaþie ºi converseazã îndelung cu ei. Printre sunetele gamelanului se sã ajung pînã pe fundul mãrii, dar nu puteam sã mã echilibrez, trebuind sã lupt împotriva
aud glasuri voioase ºi rîsete. ªoferul se întoarce iar spre mine ºi mã întreabã dacã nu forþei ascensionale care mã împingea mereu spre suprafaþa, consumînd astfel neobiºnuit
vrem cumva sã asistãm la arderea mortului, care în timpul vieþii a fost un om de vazã. de mult aer din cauza efortului ºi al hiperventilaþiei. Atunci Emiko luã douã pietroaie de
Eu sînt tentat sã accept invitaþia, însã Dana nu vrea cu nici un chip sã asiste la un pe fundul mãrii ºi mi le puse în buzunarul jachetei inflatoare. Acum puteam sã mã menþin
asemenea spectacol. Mã întorc aºadar zîmbitor spre chipurile vesele ce se-nghesuie în la adîncimea doritã, dar din cauza greutãþilor plasate în buzunarul drept de la piept, cãci
cadrul ferestrei, fixîndu-ne cu ochi prietenoºi ºi îl rog pe ºofer sã traducã. Le mulþumim jacheta mea nu avea decît un singur buzunar, anume pe drepta, simþeam tot timpul cã
pentru invitaþie, dar noi trebuie sã ajungem cît mai repede pe coasta de nord-est, altfel am partea dreaptã a corpului e trasã în jos, înotînd mai mult pe o parte, încercînd prin bãtaia
însoþi cu drag plecarea din lume a mortului, ºi sperãm ca ºi în urmãtoarea viaþã sã renascã labelor sã-mi corectez poziþia, dar forþa gravitaþionalã mã întorcea mereu în mod lent spre
cu o karma cel puþin la fel de bunã. În sfîrºit, ni se face loc sã ne continuãm drumul.
dreapta. Am început sã inspectãm vracul vasului american din seria Liberty, torpilat în
ªoseaua se strecoarã printre coline terasate, pe majoritatea parcelelor orezul pare ianuarie 1942 în strîmtoarea Lombok de cãtre un submarin japonez ºi eºuat la Tulamben,
copt, tulpinile înalte ale cerialelor se leagãnã în brizã. Vizualul devine aprope tactil, cãci unde s-a ºi scufundat la vreo 50 de metri de þãrm. Din fericire echipajul a reuºit sã se
am senzaþia unor valuri verzi ºi mãtãsoase ce umplu întrega suprafaþã a teraselor, fãrã salveze, ieºind la mal, astfel cã nu s-a înregistrat nici o victimã. Vasul are cam 120 de
sã se mai vadã apa din care cresc. Aici se apropie vremea seceriºului. Stãbãtînd acest metri lungime ºi zace înclinat între 20 ºi 35 de metri adîncime. La primul contact nici nu
þinut al abundeþei gîndul mã poartã la ceremonia funerarã, cel mai
mi-am dat seama cã ar fi vorba de un vrac, atît e de acoperit de corali,
important moment din viaþa unui hindus, momentul în care sufletul se
imitînd un recif, apoi am început sã disting linia punþii, un fragment de
desprinde definitiv de corp, încheindu-ºi existenþa trecutã spre a trece
reling ºi profilul unui horn, totul acoperit de moluºte. Cum niturile au
cãtre una cu totul nouã. De aceea incinerarea este o sãrbãtoare fastuoasã,
cedat coroziunii, vracul s-a rupt în cîteva fragmente. Peºti de tot soiul,
(Note de cãlãtorie)
necesitînd multã pregãtire. Conform credinþei, sufletul pãrãseºte adesea
uneori cu o talie apreciabilã, ºi-au gãsit aici un habitat ideal, specialiºtii
- IV corpul, de pildã în timpul somnului, cînd, colindînd tãrîmuri spirituale,
au numãrat peste 400 de specii marine doar în zona vracului. Din pãcate
are acces la un alt fel de cunoaºtere decît cea obiºnuitã. De aceea visele
nu am putut sã gust din plin acestã primã scufundare, din cauza
sînt luate în serios, putînd prevesti viitorul, sau avînd puterea de a releva adevãruri, de dezechilibrului continuu, iar efortul de a mã echilibra m-a costat mult aer, astfel cã dupã
a da soluþii simple dar geniale pentru diferite situaþii de viaþã, soluþii pe care starea nici patruzeci de minute am început ascensiunea de revenire la suprafaþã. Emiko a
obiºnuitã de veghe ne împiedicã sã le vedem. Moartea este tot o pãrãsire, dar una recunoscut ulterior ca am avut dreptate în privinþa plumbului, lãsîndu-ne de atunci
definitivã a recipientului material perisabil, care e corpul. De aceea acest recipient trebuie încolo sã ne scufundãm ºi singuri, unde vrem ºi cum vrem. Noi însã preferam sã fim
anihilat cu totul, pentru ca sufletul sã nu mai aibã nici o legãturã cu existenþa lui definitiv însoþiþi de unul dintre cei doi Wayan, angajaþii lui Emiko, care cunoºteau mai bine
încheiatã, fiind astfel liber pentru una nouã. Atîta timp cît trupul mai existã, sufletul îi locurile ºi ºtiau ce e de vãzut. Uneori ne însoþeau amîndoi în acelaºi timp, iar noi îi
dã tîrcoale, neputîndu-se desprinde total de el. Uneori incinerarea este amînatã chiar ºi poreclisem Wayan cel mare ºi Wayan cel mic. Primul avea cam 27 de ani, era cãsãtorit
ani de zile, mai ales în familiile nevoiaºe, care trebuie sã economisescã banii necesari ºi venea dintr-un sat vecin, avînd licenþã de divemaster, conducea adesea grupul de
ceremoniei. Pînã atunci trupul mumificat este îngropat în curte, vegheat de un altar din plojeuri, cãci Emiko plonjea tot mai rar. Avea un fel de rîcã pe ºefa lui japonezã, care-l
bambus. Deasupra casei, prinsã într-o prãjinã lungã, arde o lampã cu ulei, ca semn al plãtea doar cu o sutã de dolari pe lunã. Wayan cel mic avea 15 ani ºi ajuta la spãlatul
pregãtirii pentru cãlãtoria finalã a decedatului. În ziua incinerãrii, sicriul, aidoma unui echipamentului sau reîncãrca buteliile cu aer. Plata lui era derizorie ºi inconstantã, dar
sarcofag aurit, este aºezat împreunã cu ofrandele ºi unele obiecte personale pe un Emiko îi dãdea voie sã se scufunde din cînd în cînd, iar el spera ca într-o bunã zi sã
catafalc din bambus ca cel descris. În unele locuri, înainte de a fi aºezat pe acest aibã banii necesari spre a face licenþa de divemaster. Bãiatul plonja cu plãcere ºi multã
postament, sicriul este purtat de un grup de tineri pe umãr, care aleargã cu el pe diferite dexteritate, miºcãrile lui sub apã erau calme ºi sigure. Provenea dintr-o familie de pescari,
uliþe ale satului în scopul de a deruta sufletul, pentru ca acesta sã nu mai gãseascã însã, fascinat fiind de lumea subacvaticã, renunþase la pescuit, lucru pentru care familia
niciodatã drumul înapoi spre casã. O asemenea derutare a sufletului este simulatã ºi lui nu avea desigur nici o înþelegere, dar pe undeva sperau ºi ei cã munca de ghid
prin opririle periodice ale cortegiului, iar la fiecare oprire întregul postament este întors subacvatic îi va asigura cîndva o viaþã mai bunã.
ºi orientat spre alte puncte cardinale. Peste sarcofag se aflã statuia sau figura stilizatã
În cursul celei de a doua plonjãri la vrac luasem din fericire aparatul foto, cãci nea unui animal, care variazã în funcþie de castã, pentru brahmani acest animal este taurul. a fost dat sã întîlnim un peºte mola mola (sau peºte lunã, cum mai este numit). Cu toate
Moartea nu este vãzutã ca ceva final, ci ca început, cãci odatã cu distrugerea totalã a cã îºi are teritoriul în zona vracului este observat relativ rar. Unii plonjeuri vin special
trupului sufletul este liber pentru o nouã viaþã. De aceea totul se petrece într-o atmosferã pentru el, dar nu reuºesc sã-l întîlneascã, aºadar avusesem multã ºansã, reuºind chiar
de veselie, muzica de gamelan însoþind ceremonia pînã la locul incinerãrii, care este tot sã-l fotografiez. Forma lui ovalã cu o lungime de peste doi metri ºi înotãtoarele triunghiulare
în naturã, sub cerul liber, iar nu într-un crematoriu. Cenuºa este adunatã de cãtre familie de o parte ºi de alta e impresionantã, dar animalul e total inofensiv. Stãtea oarecum pe loc
ºi apoi încredinþatã mãrii, care pentru balinezi este tãrîmul morþii. Incinerarea ºi toate la tribordul vracului, în 25 de metri adîncime ºi, cu toate cã vizibilitatea în acea zi era doar
ritualurile legate de ea se constituie într-o petrecere plinã de veselie, ce poate sã dureze de 10-12 metri, reuºisem sã-l observãm din imediata apropiere minute în ºir.
zile în ºir, chiar ºi strãinii sînt uneori invitaþi sã ia parte.
Lunecãm printr-un peisaj exotic, dominat de verdele crud al vegetaþiei ºi de azuriul
Un american masiv îºi bea berea pe terasa restaurantului, intrînd în vorbã cu toþi cei care
cerului. Pãrãsim sudul turistic al insulei, îndreptîndu-ne spre est-nord-est, iar dupã un trec pe acolo, abordîndu-i cu acel ton jovial ºi deschis, caracteristic americanilor. Mã întreabã
scurt popas la Candi Dasa, unde pe plajã respirãm din nou aer marin, ne continuãm dacã vãzusem the big fish, acel peºte mare (se referea la mola mola), îi rãspund cã fãcusem
drumul spre nordul ce promite a fi mai liniºtit. Îmi simt sufletul destins ºi senin. Nu ºtim chiar fotografii cu el. Vãzînd-o pe Emiko, care apãruse ºi ea pe terasã, o întreabã: ªi unde
pînã unde ne va purta aceastã aventurã, dar ne hotãrîm sã ne oprim pentru cîteva zile ne scufundãm astãzi? La care Emiko îi rãspunde cã astãzi are deja trei plonjeuri interesaþi
la Tulamben, urmînd apoi sã decidem spontan dacã ºi cînd vom pleca mai departe spre de vrac, poate sã-i însoþeascã dacã vrea. Aºadar din nou la vrac? o abordeazã el glumeþ pe
nord-vest, poate pînã la Lovina Beach, sau mai departe, cãtre vestul puþin explorat al japonezã. Facem ºi astãzi rãzboi? Se referea la faptul cã vasul american fusese torpilat de
insulei. De la un timp verdele îºi pierde din intensitate ºi, treptat, vegetaþia începe sã japonezi. Emiko îi rãspunde cã, dacã vrea sã se scufunde trebuie sã înceteze cu berea, cãci
batã în brun-gãlbui. De pe serpentine se iveºte uneori dedesubt albastrul intens al mãrii, peste o orã îl trimite pe Big Wayan cu grupul jos la vrac. Mã întreabã ºi pe mine dacã sînt
dar coasta pare aridã, cu iarbã brunã, tufe de agavã ºi scaieþi, aºadar pe aici nu plouase amator, dar îi spun cã astãzi vreau sã explorez puþin în apnee, adicã sã fac snorkeling la locul
de foarte mult timp. Aprope de destinaþie ºoseaua coboarã dreaptã de-a lungul coastei, din reciful de corali numit Coral Garden, unde intenþionãm sã facem urmãtoarea scufundare.
strecurîndu-se printre pîlcuri de bananieri ºi cocotieri, semn cã se apropie o localitate. Atunci mã duc sã mã pregãtesc - spuse americanul ºi se ridicã, dar vãzînd-o pe fata care
Lunecãm uneori chiar în apropierea þãrmului, iar trunchiurile zvelte ale palmierilor îºi tocmai apãru în spatele tejghelei, o balinezã oacheºã, se apucã sã glumeascã cu ea încã un
desfãºoarã la peste doisprezece metri deasupra noastrã coafura de frunze mari, fibroase, sfert de orã, timp în care mai suflã o sticlã de bere.
strãlucind în soare ºi dînd impresia unei pojghiþe de cearã verde ºi lucioasã, legãnîndu-ºi
Spre deosebire de alte centre de scufundare, unde trebuie de obicei cu o zi înainte
totodatã în brizã fructele de cocos mari cît un cap de om. Am ajuns la Tulamben, un mic sã te înscri pentru plonjãri - cãci se pleacã cu o ºalupã sau cu un vaporaº afarã pe mare,
sat de pescari, avînd un singur hotel, pe care însã îl evitãm, oprindu-ne la un grup de iar masa de prînz trebuie comandatã din timp - aici putem sã plonjãm la orice orã,
bungalouri plasate chiar pe malul mãrii, avînd un restaurant gen terasã ºi un mic Centru hotãrîndu-ne uneori cu totul spontan, obiectivele fiind cum s-ar zice în faþa casei,
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netrebuind sã mergem decît o sutã sau douã de metri pe jos, iar scufundarea
începe întotdeauna de la þãrm, fundul mãrii cãzînd destul de abrupt. Trebuia sã
ne transportãm doar echipamentul, pe care-l luam deja pe noi, cãci buteliile erau purtate
de localnici, care cîºtigau în felul acesta cîteva rupii. Erau întotdeauna femei (nu am
vãzut niciodatã bãrbaþi) care transportau pe cap pînã la locul dorit cîte o butelie destul
de grea, se pare cã aveau o tehnicã specialã îndelung exersatã, cãci ºi la temple
piramidele de fructe erau purtate tot pe cap. Desigur cã femeile ºi sãtenii în general nu
aveau nici o înþelegere pentru hobby-ul nostru de a plonja în mare, unde pentru ei se afla
tãrîmul morþilor ºi unde locuiau demoni înfricoºãtori. Îi spuseserã asta lui Dana care se
întreþinea uneori cu ele, folosind mai ales contactele cu copilaºii pe care-i alinta ºi le dãdea
unori dulciuri spre a intra în vorbã cu mamele lor. Iar acestea erau ºi ele curioase de a se
întreþine cu strãinii picaþi dintr-o cu totul altã lume, o lume pe care o cunoºteau doar prin
televiziune, folosindu-se în conversaþie de o englezã rudimentarã. Dar curiozitatea era de
ambele pãrþi prezentã ºi susþinutã prin gesturi de amabilitate. O vãzusem de cîteva ori pe
Dana cum stã de vorbã la poalele promontoriului, aprope de templu, cu cîteva femei din
sat, ce aveau o puzderie de copii pe lîngã ele. Nu puteau înþelege ce o atrage atît de mult
pe acel tãrîm unde locuiesc demonii, ºi încã sã mai ºi plãteºti pentru asta! Ele nu s-ar bãga
pentru nimic în lume sub apã, de fapt nici în apã  îi spuse una rîzînd  cãci nu ºtia nici
una dintre ele sã înoate, locul lor fiind alãturi de casã ºi de copii, pe care trebuia sã-i
ocroteascã de forþele malefice. O întrebarã pe Dana dacã are copii, iar cînd auzirã cã avem
doar un bãiat întrebarã cu o totalã uimire, aproape cu neîncredere: de ce doar unul?
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Vîntul þiuie cald ºi uscat printre scaieþii ºi cactuºii promontoriului acoperit de o iarbã
brunã, printre tufele de agava. Privirea colindã hinterlandul pîna la trunchiul de con al
muntelui sfînt încununat cu un guler de nori peste care se profileazã muchia ascuþitã
ºi uºor crenelatã a craterului. Mai la vest un alt trunchi de con, mai mic ºi parcã retezat
se pierde în albul norilor: e muntele Batur. În rest, cerul e albastru, norii albi cãutînd
parcã în imensitatea azurie un refugiu în apropierea piscurilor de care încearcã sã se
agaþe ca un guler de spumã. Povîrniºul muntelui ºi platoul coborînd uºor spre mare sînt
aride, presãrate doar pe alocuri cu pîlcuri de verdeaþã, dar în apropierea satului ºi al
þãrmului vegetaþia e abundentã, pînã la baza promontoriului, unde se aflã ºi templul, o
construcþie foarte simplã cu acoperiº de pagodã ºi fãrã pereþi laterali, a cãrei terasã e
folositã pentru ceremonii, dar ºi pentru a usca legume sau plante medicinale. Aici se
aude din cînd în cînd fluieratul înfundat al vîntului prin trunchiurile de bambus agãþate
de o grindã, ca prin þevile unei orgi acompaniate de clinchetul metalic ai clopoþeilor
minusculi ce se leagãnã ºi ei în vînt sub acoperiºul de ºindrilã. Joc în vînt, aºa s-ar
ºi traduce de fapt numele acestui obiect compus din cîteva tuburi de bambus agãþate
ca niºte clopote, retezate la diferite lungimi, pe care vîntul, lovindu-le deolaltã, produce
acel zgomot aparte, asemãnãtor rezonanþei unui xilofon. De aici, de pe promontoriul golaº
ºi arid ce pãtrunde ca un pintene de stîncã negrã, prãbuºit abrupt în mare, privirea
stãpîneºte totul: vulcanul, templul, verdele cocotierilor, plaja de pietriº negru strãjuitã de
albastrul profund al mãrii. Doar deasupra recifului coralier, apa mai puþin adîncã bate în
verde-turcoaz. E atîta pace ºi liniºte încît sufletul capãtã aripi, desprinzîndu-se parcã de
materialitatea pãmîntului ºi colindînd împreunã cu raza privirii peste golful care în adîncul
nevãzut palpitã de viaþã.
E o bogãþie incredibilã de specii în acest colþ binecuvîntat de naturã, mã scufund doar
cu masca ºi labele, în apnee, la baza acestui promontoriu. În cinci-ºase metri adîncime
mã aflu în mijlocul unei simfonii de culori, lîngã tufele de corali la baza cãrora scurmã
peºti papagal, iar împrejur danseazã peºti flutur cu trupul galben presãrat de dungi
negre. Mã opresc pe fundul mãrii lîngã un burete uriaº ºi privesc în sus, spre legãnarea
domoalã a suprafeþei prin care pãtrund razele soarelui fragmentate de trupurile lungi de
un metru ale unor baracude ce rãmîn nemiºcate în densitatea fluidã, aidoma unor torpile
gata de atac. Pentru zeci de secunde fac ºi eu parte din aceastã lume, ale cãrei componente
se articuleazã într-o armonie statornicitã parcã de la începutul lumii, dar nevoia de aer
mã obligã sã ies periodic la suprafaþã, respirînd de cîteva ori aer proaspãt, spre a mã
scufunda apoi pentru un alt minut în grãdina de corali, înotînd alãturi de peºti mascã
sau imperiali peste tufele avînd forma unor coarne de cerb, descoperind la tot pasul
creaturi investite cu toate culorile curcubeului: peºtiºori roºii, portocalii, sau de o nuanþã
albastru-neon, unii avînd doar cîþiva milimetri lungime, veghiindu-ºi minusculul teritoriu
între ramurile coralilor de foc, melci verzui sau violeþi ºi, iatã un peºtiºor rar întilnit,
semãnînd la prima vedere cu un cãluþ de mare de trupul cãruia atîrnã franjuri ºi cãruia
i se spune pipa nãlucii (Ghostpipefish, Solenostomus paradoxus), amintirea mã poartã
cu un an în urmã, la ceea ce mi-a fost dat sã trãiesc pe insulele Phe. Ies scurt pentru
a respira, apoi revin, continuîndu-mi promenada în cinci metri adîncime, observ o murenã
de talie micã ºi culoare neobiºnuitã, albastru cu galben (Rhinomuraena quaesita),
privindu-mã ameninþãtor dintr-o fisurã a coralilor. Apoi vãd o murenã obiºnuitã, de
culoare brunã, lungã de peste un metru. Tocmai ºi-a pãrãsit adãpostul, înotînd liber, aºa
cã mã iau dupã ea, admirîndu-i miºcãrile, felul în care îºi ºerpuieºte trupul înaintea mea,
schimbînd din cînd în cînd direcþia, vãdit iritatã de faptul cã o urmãresc ºi intrînd în cele
din urmã într-o crevasã, urmãrirea fiind oricum întreruptã de nevoia mea de a respira. Vom
reveni aici de cîteva ori, echipaþi cu butelii de aer comprimat, putînd astfel sã rãmînem
aproximativ o orã în aceastã lume mirificã, în care creaturile etaleazã în mod paradoxal
o paletã mult mai bogatã ºi mai vie a culorilor decît fiinþele de la suprafaþã. M-am întrebat
de multe ori de ce lumea tãcerii, cu lumina ei mai redusã, are nevoie de o asemenea
explozie de culori, ºi poate cã tocmai aici se aflã rãspunsul, anume în intensitatea luminii.
Reciful coralier coboarã la început lent, apoi foarte abrupt, formînd aºa-zisul zid
(Tulamben Wall). Însoþiþi de cei doi Wayan, lunecãm sub soarele puternic al amiezii în
30-35 de metri adîncime de-a lungul lui. În afara cîtorva pinteni stîncoºi ce ies din el,
zidul e format în totalitate din trupuri vii, adicã din corali de tot soiul, cornoºi dar ºi moi,
încîntînd retina cu coloritul lor de la roºu la violet. Din albastrul profund ºi impenetrabil
privirii de la stînga noastrã se ivesc din cînd în cînd bancuri de macrele sau de ton,
înconjurîndu-ne ºi întunecînd pentru cîteva clipe totul în jur, topindu-se apoi la fel de
rapid în imensitate. În dreapta avem zidul împodobit cu o dantelãrie multicolorã aidoma

unei himerice catedrale, decorul perzîndu-se sub noi în albastrul
unei profunzimi incerte, cãci nu mai vedem fundul mãrii, la o
vizibilitate de doar cincisprezece metri zidul cade aici vertical pînã
la o adîncime de ºaptezeci de metri. Niciodatã nu vãzusem atîtea gorgonii violete, acestea
avînd de obicei o culoare portocalie sau galbenã. În general nu e indicat sã atingi nimic
sub apã, pe de o parte pentru cã poþi sã frîngi o ramurã de coral, sau o gorgonie, cãreia
i-a trebuit decenii, poate chiar secole sã creascã, iar pe de alte parte unele specii marine
sînt dotate cu venin, sau cu o substanþã urzicãtoare. Între ramurile de corali apar specii
interesante, peºti leu cu mulþimea de înotãtoare zbîrlite pe spate, cîteva langustine, unele
neobiºnuit decorate, cu puncte violete pe trupul alb ºi cleºti roºu-violet. Pe o gorgonie
disting doi crabi sãgeatã (chirostylus), cu extremitãþile lor prelungi, aducînd a pãianjeni
în plasa de calcar a gorgoniei. Doar în perimetrul micului golf de la Tulamben întîlneºti
o bogãþie ºi o varietate de specii marine greu de imaginat, un biolog ar gãsi aici atîta
materie de studiu încît nu ar putea-o epuiza o viaþã întreagã. Dar pentru noi acest loc
reprezintã doar cadrul unor promenade subacvatice într-o lume fascinantã ºi nu putem
ºti dacã toate speciile pe care le vedem sînt descrise ºi catalogate, sau dacã unele sînt
încã necunoscute. O pereche de peºti liliac ne însoþesc de la un timp cu acea curiozitate
ce le este caracteristicã. La un moment dat zidul face un cot spre est, iar în acest lor
privirea se loveste de o gorgonie uriaºã, dantelãria imensei frunze desfãºurîndu-ºi
nervurile violete pe un diametru de peste trei metri. Înaintãm cu miºcãri lente împotriva
curentului slab, abia perceptibil. Spre deosebire de drift dive, aici putem sã urmãm dupã
busolã o anumitã rutã, dinainte plãnuitã, aºa cum fãcusem la vrac sau în grãdina de
corali. Dar de-a lungul zidului coralier ne putem lipsi chiar ºi de busolã, cãci þinem la
dreapta zidul pînã consumãm jumãtate din rezerva de aer, apoi ne întoarcem pe acelaºi
traseu, dar la o adîncime ceva mai micã ºi avînd zidul de partea stîngã. Înainte de a face
cale întoarsã începem sã vedem iarãºi fundul mãrii, formînd în 25-30 de metri un fel de
platou presãrat cu formaþiuni coraliere pe care începem sã le inspectãm. Niciodatã nu
am vãzut bureþi atît de mari ca în acest loc. Sugerînd forma unei amfore cu gîtul retezat
(aflu cã sînt numiþi ºi bureþi butoi, barrel sponge), aceste organisme strãvechi pe scara
evoluþiei pot sã ajungã la o vîrstã de cîteva mii de ani. Printre multe specii recunoaºtem
ºi cîþiva peºti unicorn, avînd acea excrescenþã între ochi, dar ºi cîte doi þepi cornoºi de
o parte ºi de alta a cozii, aceºtia fiind ascuþiþi ca un bisturiu, putînd sã strãpungã printro loviturã a cozii chiar ºi costumele de neopren de pe noi, purtãtorii lor mai sînt de aceea
denumiþi ºi peºti doctor. Trupul lor cenuºiu-verzui cu o dungã dorsalã galbenã danseazã
cu eleganþã autoritarã printre tufele de corali. Prin mascã vãd chipul radios al Danei,
fascinatã de spectacolul adîncului, urmãresc cum survoleazã în plutirea ei imponderabilã
o colonie de bureþi uriaºi. Facem cîteva fotografii, apoi luãm încet drumul de întoarcere.
Emiko ne spusese cã, dacã ne sculãm dimineaþa devreme, putem sã întîlnim în acest loc
rechini cenuºii de recif, uneori chiar ºi cîte un rechin ciocan. Dar la acestã orã a amiezii
nu ne e dat din pãcate sã avem asemenea întîlniri, oricît am dori-o, avînd ºi aparatul
fotografic cu noi. Iar de sculat cu noaptea-n cap nu avem nici un chef, venisem doar
pentru odihnã ºi destindere.
Ziua citeam la umbra terasei, fãceam scurte drumeþii, sau plonjam. Seara, dupã cinã,
ieºeam uneori cu lanterna pe plajã ºi urcam pînã pe promontoriu pe cãrarea ce duce la
templu, admirînd în tãcere constelaþiile atît de neobiºnuite pentru cel venit din emisfera
borealã. Doar Crucea Sudului am reuºit sã o identificãm destul de repede pe cerul austral.
Cea mai impresionantã apariþie celestã este însã Sirius. Avînd o strãlucire mult mai
puternicã decît luceafãrul, este de fapt cea mai strãlucitoare stea perceptibilã pe pãmînt.

Meridiane

Soarele s-a înclinat spre apus iar cerul are infelxiuni roºii-violete. Pe terasa restaurantului,
la o masã, ºade proprietarul acestui complex de bungalouri, un balinez trecut de 60 de
ani, cu udung pe cap ºi îmbrãcat în port tradiþional, avînd o figurã distinsã ºi gravã. La
dreapta lui ºade prima soþie, în sarong ºi cãmaºã bogat brodatã cu fir de aur, pãrul negru
prins într-un coc. Amîndoi mãnîncã cu miºcãri domoale, apucînd din farfurie bucãþile de carne
sau cîte o nemã, muindu-le în sosul micilor boluri de porþelan de pe masã, ducîndu-le apoi
la gurã cu o miºcare elegantã ºi distinsã ca ºi întreaga lor þinutã. Faþã în faþã, de cealaltã
parte a mesei, îmbrãcatã ca de obicei cu pantaloni legeri ºi un tricou de duzinã ºade a
doua nevastã a proprietarului, Emiko. Japoneza vorbeºte într-un ton domol, prima nevastã
se opreºte din mîncat, ridicã privirea ºi ascultã zîmbind, pe cînd soþul lor continuã cu
gesturi cumpãtate sã mãnînce, pãrînd, totuºi, sã asculte vorbele lui Emiko, întrucît înclinã
din cînd în cînd afirmativ din cap. Nu pot sã înþeleg despre ce discutã ºi nici cît de bine
vorbeºte Emiko balineza, presupun doar cã e vorba de vizita pe care o primise în acea
zi: o pereche japonezã între douã vîrste, pe care ea îi cunoºtea încã din Tokyo. Îmi
spusese odatã cã înainte fusese angajatã la compania telefonicã din Tokyo, unde lucra
cam 14 ore pe zi, preferînd în cele din urmã sã vinã aici, unde deschisese acest mic centru
de scufundãri. Dar întrucît în lumea balinezã nu poþi sã faci faþã ca strãin, intrase întrun fel de asociaþie matrimonialã, care-i oferea protecþia absolut necesarã pentru a pune
pe picioare o afacere privatã. Aºadar, complexul de bungalouri cu restaurant erau ale
soþului, Centrul de scufundãri, aflat chiar în acest complex, era proprietatea ei. Afacerea
era oarecum complementarã, cãci plonjeurii aveau nevoie de cazare ºi masã, iar fãrã
Divecenter bungalourile ar fi stat aproape goale, scufundãrile fiind atracþia de bazã în
acest loc uitat de lume. Emiko trimisese de dimineaþã un ºofer la aeroport, în Dempasar,
iar cei doi oaspeþi abia de se instalaserã în bungaloul vecin cu al nostru, cã ºi fãcuserã
dupã o orã de la sosire prima plonjare la vrac, de unde se întorseserã de curînd, aflînduse acum probabil sub duº. Nu stau decît cinci zile în total pe Bali! îmi spuse Emiko
încã de dimineaþã. Trebuie aºadar sã le organizez în timp scurt cît mai multe plonjãri.
Eu ºed la o masã chiar pe corniºa terasei, privind valurile singur, cu o bere în faþã.
Comandasem mîncarea, iar Dana nu se putu abþine sã nu intre la bucãtãrie. Se împrietenise
cu fetele de la restaurant ºi mergea, de cîte ori avea ocazia, sã gãteascã împreunã cu
ele spre a dibui unele dintre secretele bucãtãriei balineze. Luai sticla de bere în mînã spre
a face cîþiva paºi spre plajã, de pe terasa restaurantului trebuind sã trec peste terasa lui
Josef, acesta fiind întins pe un ºezlong, gustînd încã din cãldura înserãrii, deºi soarele
coborîse deja ºi nu mai avea putere. Mã abordeazã în englezã, ridicîndu-se într-un cot,
iar eu îi spun cã putem vorbi ºi germanã. Amabilitãþi despre vreme ºi despre încã o zi
frumoasã care tocmai se încheie. Mã întreabã de unde vin ºi îi spun cã din Transilvania.
Venim aºadar din acelaºi spaþiu cultural, cum s-ar zice  se încãlzi el amabil. Josef e
vienez, ºi-a fãcut o cãsuþã cu douã camere ºi bucãtãrie imediat lîngã complexul de
bungalouri, unde cumpãrase pe mai nimic în urmã cu douãzeci de ani o bucatã de pãmînt.
Îºi petrecuse toate concediile aici, iar acum, la pensie, petrecea pe Bali cam cinci luni
pe an, în absenþa lui casa fiind închiriatã ºi administratã de proprietarul de la Palm Beach
Paradise. La vreo cincisprezece metri în larg, legat de un geamandur, se leagãnã un
zodiac. În curînd apare un bãiat din sat, iar Josef se scuzã pentru o clipã, cãci trebuia
sã-ºi procure cina. Dã bãiatului cîteva indicaþii ºi, în timp ce acesta pregãteºte cãrbunii
pe grãtarul aflat pe terasã, îºi ia masca, labele ºi cu un pistol-arbaletã în mînã se aruncã
în mare, înotînd cîþiva metri în direcþia zodiacului ºi scufundîndu-se apoi în apnee. Se
scufundã doar de douã ori, apoi iese cu doi peºti lungi de un cot pe care tocmai îi
harponase, întinzîndu-i bãiatului care se apucã sã-i cureþe. Curînd apare ºi soþia lui Josef,
aducînd cu ea o tavã cu mirodenii ºi condimenteazã peºtii abundent în interior, grãtarul
începe sã se încingã, vegheat de bãiatul din sat. Josef se retrage pentru a se duºa, iar
eu mã întorc la masa noastrã, lãsîndu-mã cuprins de pacea înserãrii, de mirosul de alge
ºi moluºte, amestecat cu cel al beþigaºelor ce fumegã pe trepte, într-o cupã cu nisip, alãturi
de farfuria cu ofranda de searã adusã zeilor, totul îmbinîndu-se într-o simfonie olfactivã cu
izul condimentelor ce strãbate atît de pe grãtarul aflat la dreapta, cît ºi din bucãtãria
restaurantului aflatã la stînga mea, din care curînd apare Dana, urmatã de una din fetele care
poartã pe o tavã mîncarea aburindã: fructe de mare ºi fileu de baracuda în sos de ºofran ºi
alte mirodenii, îmbinate ºi acestea în proporþii secrete ºi menite sã desfete papilele gustative
ºi deliciile palatine. Proprietarul ºi cele douã soþii ale lui se întreþineau mai departe, vocile
fiind din cînd în cînd acoperite de izbiturile ritmice ale valurilor, între
ele distingîndu-se în briza serii intonaþiile mistice ale unui joc în
(continuare în pag. 20)
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reºti, orice anchetã se efectua în subsolurile acestui minister care era, dupã
NEGRESCU-SUÞU  pãrerea mea, cea mai cumplitã închisoare din România. Va urma un lung ºir de ani
de detenþie, pînã la eliberarea
definitivã din 1963. Nu ºtiam niciodatã unde ne aflãm sau unde urma
sã fim duºi. Cu lanþuri la picioare ºi
cu ochelari pentru orbi la ochi, în
celule cu ferestre camuflate unde
lumina zilei nu pãtrundea niciodatã,
nu ºtiam vreodatã ora, ziua, luna
sau anul. Totul era secret, secret
de stat, corespondenþa ne era
interzisã, cãrþile ºi ziarele la fel, fãrã
haine, fãrã alimente ºi medicamente
din exterior, eram total izolaþi de
lumea liberã.

Dialoguri esenþiale: Restituirea legitimã, naturalã ºi necesarã
 interviu cu Mgr. Gheorghe SURDU realizat de Radu
Radu NEGRESCU-SUÞU: Monseigneur, ne
aflãm la Paris, pe strada Ribera, nr. 38, la
sediul Bisericii catolice române de rit bizantin
ºi sîntem în Anno Domini 1997, dupã exact
cincizeci de ani de la înfiinþarea sa. Cum a luat
fiinþã aceastã a doua bisericã importantã a
românilor din Paris?

MGR. GH. SURDU: Dupã terminarea
rãzboiului, prin 1945, dîndu-mi seama cã
fiara apocalipticã comunistã, atee ºi
moscovitã va pune stãpînire pe mai bine
de jumãtate din Europa, am hotãrît sã
înfiinþez o misiune a Bisericii române la
Paris. Gîndul meu, tînãr doctorand la Paris,
era la þara mea ºi la Biserica catolicã de rit
bizantin, care urma sã fie þinta tuturor
atacurilor din partea comuniºtilor. Aceastã
Misiune catolicã din Paris urma sã ajute
Biserica românã din Þarã, funcþionînd ca
un centru de refugiu al românilor ce urmau
sã fugã în curînd din patria lor, din cauza
regimului totalitar comunist. În sfîrºit,
aceastã Misiune urma sã facã legãtura
permanentã între România ºi Franþa, atît
din punct de vedere religios, cît ºi cultural.
Cu ajutorul Mgr. Charles-Martin Lagier,
Mgr. Robert Beaussart ºi a Cardinalului
Eugène Tisserant, Ministerul Educaþiei
Naþionale din Franþa ne-a dat aprobarea
pentru înfiinþarea Asociaþiei Bisericii
Catolice Române de rit bizantin din Paris.
Asociaþia a fost recunoscutã de Statul
francez ca persoanã juridicã ºi astfel a putut
deveni proprietarul imobilului din strada
Ribera. Imobilul a fost transformat în cãmin
pentru studenþi, iar o parte a holului în
capelã, sfinþitã de Mgr. Beaussart, în
prezenþa a numeroºi credincioºi, pe data
de 9 februarie 1947. În anul 1946, guvernul
francez a binevoit sã acorde burse studenþilor români. Ca urmare, cincisprezece
studenþi care se înscriseserã la Sorbona au
putut fi cazaþi la cãminul Misiunii în toamna
aceluiaºi an. Între timp, regimul comunist
din Þarã impus de Stalin începuse sã
strîngã ºurubul, nemaipermiþînd plecarea
studenþilor. Ca urmare a acestui fapt, am
hotãrît sã plec în România, în februarie 1947,
spre a discuta cu superiorii Bisericii ºi cu
autoritãþile de la Bucureºti.
R. N.-S.: ªi aici va începe calvarul care se
va solda cu aproape zece ani petrecuþi în
închisorile comuniste. Puþini sînt cei care au
avut tãria, credinþa ºi norocul de a rezista
regimului carceral comunist.

Mgr. Gh. S.: Într-adevãr, totul a început
în martie 1947, cînd am intenþionat sã mã
reîntorc în Franþa, dupã executarea misiunii
ce mi-o impusesem. Actele mi-au fost
confiscate ºi, acuzat de ,,înaltã trãdare ca
spion în slujba Franþei capitaliste, am
fost printre primii preoþi uniþi care au fost
arestaþi. Arestat pentru ,,crima de a
simpatiza cu Occidentul ºi de a aparþine
Sfîntului Scaun de la Roma, am fost

R. N.-S.: De aºa-zisa ,,lume liberã, cãci indiferent de care parte a
gratiilor te aflai, erai oricum închis.
România întreagã devenise o imensã
închisoare unde oamenii nici nu-ºi mai
dãdeau seama cã sînt închiºi ºi izolaþi
într-o aparentã libertate. În orice caz,
era mai bine sã fii în afara gratiilor
decît înãuntrul lor.

anchetat ºi torturat timp de aproape trei
ani în închisorile comuniste. Pe la sfîrsitul
anului 1949, am fost eliberat fãrã a fi fost
vreodatã judecat, dar între timp, pe 1
decembrie 1948, Biserica greco-catolicã
românã a fost dizolvatã, bunurile ºi sfintele
lãcaºuri confiscate de cãtre Stat ºi date
Bisericii ortodoxe care, prin înalþii demnitari
de atunci, a felicitat regimul comunist pentru
aceastã operã de ,,eliberare de sub jugul
ºi dictatura papalã. Episcopii catolici ºi
cei uniþi, canonici, profesori, preoþi sau
simpli credincioºi au fost arestaþi în masã,
uniþii refuzînd sã treacã la ortodoxism. Nu
era însã vorba de o unire spiritualã a tuturor
românilor întru credinþa ºi religia ortodoxã,
ci de supunerea tuturor românilor, prin
intermediul Bisericii ortodoxe, regimului
ateo-comunist de la Moscova. Toþi cei ºase
episcopi greco-catolici au murit în închisori
fãrã sã-ºi fi abjurat credinþa. Îi considerãm
eroi ai Neamului ºi martiri ai Bisericii unite.
Pe vremea aceea era simplu: ,,ori eºti cu
noi, ori eºti împotriva noastrã! Nu exista
cale de mijloc, aºa cã în anul 1957 am fost
din nou arestat pentru ,,înaltã trãdare prin
spionaj în slujba unei þãri capitaliste,
respectiv a Franþei ºi a Vaticanului.
R. N.-S.: Atunci aþi avut ocazia sã faceþi
cunoºtinþã cu primitoarele beciuri ale
Ministerului de Interne din Bucureºti.

Mgr. Gh. S.: Exact, ºi deºi procesul a
avut loc la Tribunalul Militar din Bucu-

vînt, rezonanþa de xilofon a trunchiurilor de bambus ce se legãnau
agãþate de o grindã sub acoperiºul terasei.
Într-un tîrziu apare ºi perechea japonezã, ocupînd loc la o masã alãturatã, iar Emiko
se apropie, rãmînînd în picioare, dar conversînd de data aceastã ceva mai zgomotos cu
oaspeþii ei, rîsete punctînd din cînd în cînd frazele scurte, consonale. Conversaþia nu
dureazã prea mult, la un moment dat Emiko se înclinã scurt, lãsîndu-i pe cei doi singuri,
ºi vine la masa noastrã cu o întrebare: nu am dori sã facem mîine o excursie la Amed,
cuplatã cu douã scufundãri? Cine mai vine? întrebãm noi. Doar prietenii ei japonezi! Ne
va face ºi un preþ convenabil, masa de prînz fiind inclusã. Plonjãrile la
Amed sînt uºoare drift dive-uri, dar grãdina de corali e superbã ºi
meritã vãzutã  ne spune ea. Sîntem oarecum mãguliþi cã ne-a ales
tocmai pe noi. Iatã cã aventura ne cheamã din nou ºi, sub strãlucirea
lui Sirius, care ne vegheazã plimbarea de searã pînã la templul de la poalele promontoriului,
sufletul jubileazã la perspectiva unei escapade ivitã în mod neaºteptat.

(urmare din pag. 19)

Mgr. Gh. S.: Sigur, cãci închisorile deveniserã un fel de groapã
comunã naþionalã. Din cauza condiþiilor de supravieþuire extrem de
dificile, oamenii slãbeau cîte cincizeci de kilograme, ajungeau cadaverici, cu chipul de culoarea germenilor
de cartofi care încolþeau prin pivniþe.
Cei care mureau erau aruncaþi la groapa
comunã, fãrã ca familiile sã fie vreodatã
informate de data, locul ºi cauza decesului.
Atunci cînd am fost eliberat ºi-am ajuns
acasã, buna mea mamã nu m-a recunoscut,
cãci mã credea mort ºi-mi fãcea parastase
în fiecare an.
R. N.-S.: Am avut ºi eu în familie un caz,
pe vãrul meu, doctorul Plãcinþeanu, care, deºi
fusese omorît de mult în închisoare, pãrinþii au
continuat sã-i trimitã pachete cu alimente ºi
haine încã mulþi ani, crezîndu-l în viaþã. Pe
vremea aceea, la Aiud, Gherla, Piteºti, Bucureºti
sau la Canal, ,,duºmanii poporului, ,,bandiþii,
cum vã numeau anchetatorii ºi temnicierii, se
rugau neîncetat Mîntuitorului sã le dea credinþã
ºi putere ºi sã nu-ªi întoarcã chipul de la
poporul aruncat fãrã voia lui în sfera noului
Idol Roºu de la Rãsãrit. În detenþia pe care am
cunoscut-o eu însumi, în 1977, la Canal,
vocabularul comuniºtilor nu se schimbase: tot
,,bandiþi ºi ,,duºmani ai poporului eram ºi
noi, deºi în realitate erau ei. Ce s-a schimbat
oare, în cele cîteva decenii care au trecut de
atunci, pentru a auzi din nou în zilele noastre
slogane ca : ,,Iliescu cînd apare, pe cer soarele
rãsare! sau ,,Moarte intelectualilor!?

Mgr. Gh. S.: Nimic din punctul de vedere
al manipulãrii maselor, dupã sistemul
comunist. Aceleaºi persoane sînt ,,oameni
de bine ºi aceleaºi altele sînt cele ,,din
cauza cãrora se întîmplã toate relele în
România, puse din nou la stîlpul infamiei:

R. N.-S.: Monseigneur, vã mulþumesc
pentru bunãvoinþa de a ne fi acordat acest
interviu. Sperãm ca bunurile confiscate sã vã
fie în sfîrºit restituite, iar discordia dintre
credincioºii ortodocºi ºi cei
greco-catolici din Þarã, abil
întreþinutã de preºedintele
comunist Iliescu ºi nerezolvatã nici de preºedintele
Constantinescu, sã ia sfîrºit
cît mai repede printr-o soluþionare înþeleaptã ºi necesarã a situaþiei.

Paris, februarie 1997

Wayan se tocmeºte în privinþa preþului, iar eu mã gîndesc cã barca va fi cam strîmtã
pentru noi toþi. Reciful coralier începe chiar lîngã mal, la aproximativ un metru adîncime,
prin formaþiuni calcaroase imitînd coarnele de cerb. Printre tufe sînt limbi de nisip, doar
pe acolo pot bãrcile sã iasã în larg. Ne echipãm rapid ºi, în monturã completã, avînd doar
labele în mînã, împingem cu toþii barca ºi ne urcãm în ea. De acum totul trebuie sã meargã
rapid întrucît, echipaþi cum sîntem, cãldura devine insuportabilã. Din fericire nu avem
devît vreo douã minute de ºezut pe banchetele înguste, respirînd cu greu sub povara
echipamentului aerul torid, timp în care ne punem ºi labele în picioare. Curînd motorul
bãrcii se opreºte, iar noi sãrim unul dupã altul în apã între barcã ºi
contrabalans, apoi ne reîntîlnim la pupa ambarcaþiunii, îndepãrtîndu-ne
uºor de ea, grupul nostru de cinci fiind purtat de un curent domol.
Lãsãm aerul din veste ºi ne scufundãm, ajungînd foarte repede la
nivelul coralilor, cãci marea e aici doar de ºapte-opt metri adîncime, dar fundul coboarã
pieziº pînã pe la cincisprezece metri unde începe un platou plin de corali printre care
se zbenguie peºti de toate culorile. Ne lãsãm purtaþi de curent peste aceastã grãdinã a
cãrei frumuseþe e menitã sã-þi taie respiraþia. Din pãcate epuizasem toate filmele ºi aici
nu aveam de unde sã cumpãr altele, astfel cã nu luasem cu mine aparatul fotografic.
Japonezii însã fotografiau la tot pasul. Dupã cum se miºcau sub apã pãreau destul de
experimentaþi. Ne lãsãm purtaþi de rãcoarea binevenitã a unui curent uºor, aproape fãrã
sã înotãm, savurînd senzaþia de zbor imponderabil peste aceastã Grãdinã a unui Eden
explodînd de culori. Curentul nu e nici pe departe atît de puternic ca acel de care avusem
parte la Nusa Lembongan, dar a înota împotriva lui e epuizant sau chiar imposibil.
Vizibilitatea e de aproape 20 de metri, apa clarã prin care strãbate lumina soarelui face
ca reciful sã vibreze de culori pînã la orizontul albastru acesibil privirii. Iatã din nou o
pereche de peºti claun dansînd printre tentaculele anemonelor de mare, peºti imperiali
ºi peºti mascã peste ramurile coralilor de foc sau pe fundalul dantelãriei gorgoniilor
portocalii, stele uriaºe de mare bãtînd în roºu, albastru sau violet, alãturi de melci verzi
sau violet, galbeni la bazã ºi avînd coarnele portocalii. În deschiderea ca de tigaie a unui
burete uriaº vegheazã un peºte leu cu înotãtoarele lui veninoase zbîrlite pe spate, din
loc în loc corali moi îºi leagãnã în curent ramurile asemãnãtoare unor pene lungi. Alþi
corali moi au o eflorescenþã conopidiformã roºie-violetã (Dendronephthya). Plutim deja
de zece de minute, aproape fãrã sã facem o miºcare, savurînd starea de imponderabilitate
ºi peisajul ce defileazã lent sub noi, cînd sîntem dintr-o datã nevoiþi sã înotãm cu miºcãri
viguroase ale labelor, cãci îl vedem înaintea noastrã pe Wayan luînd-o pieziº la dreapta
spre larg. Aici platoul coralier face o muchie cãzînd la început pieziº, apoi aprope vertical
într-un fel de cãldare largã, deschisã spre est.
Dorin TILINCA

Bali - sãlaºul zeilor

Jeep-ul pãrãseºte ºoseaua de coastã asfaltatã ºi o ia pe un drum prãfos, plin de
hîrtoape, astfel încît Big Wayan, aflat la volan, se luptã mai ales cu viteza întîia ºi a doua.
Jeep-ul e de fapt o camionetã, avînd cinci locuri în cabinã, pe platforma din spate fiind
încãrcat echipamentul ºi cele zece butelii cu aer comprimat. Nori de praf se ridicã la
trecerea noastrã, acoperind parbrizul cu o peliculã ce îngreuneazã vederea. Caroseria se
încinge în cãldura toridã, cãci instalaþia de aer condiþionat e defectã. Din fericire drumul
nu dureazã mult, apar primele case ale satului, iar printre palmieri ºi ficuºi se iveºte
curînd albastrul mãrii strãlucind în lumina dimineþii. Ocupaþia principalã la Amed este
extragerea sãrii din mare. Cîteva cîmpuri sînt inundate cu apã de mare, iar apoi apa este
lãsatã sã se evaporeze. Vãd cîteva bungalouri rudimentare ce par a fi sediul unui grup
de tineri din vest: bãrbaþi pletoºi ºi fete tatuate, încercînd în colonia lor un stil de viaþã
pe care ei îl numesc alternativ. O tînãrã cu un sarong înfãºurat scurt în jurul ºoldurilor,
aidoma unei rochii mini, purtînd un colier din scoici ºi cercei din tablã se îndreptã spre
plajã cu prietenul ei, un tînãr musculos cu plete blonde, cãzîndu-i pînã pe umeri, purtînd
în mînã o arbaletã subacvaticã uriaºã cu harpon. Wayan opreºte jeep-ul chiar pe plajã,
lîngã un restaurant-terasã, avînd cîteva mese plasate direct pe nisip ºi se îndreaptã cãtre
barcagii de pe mal, intrînd în vorbã cu ei. Japonezii încep sã-ºi monteze vesta ºi
regulatorul pe cîte o butelie, în timp ce noi ne apropiem de bãrcile tradiþionale, cu
contrabalans, aidoma catamaranelor, vopsite în toate culorile. Bãrcile au un corp îngust,
cioplit din trunchiul unui singur copac, terminîndu-se la prorã cu un rostru alb despicat,
dînd impresia unui cioc de barzã, sau unui peºtele spadã cu gura deschisã. ªi într-adevãr,
prora e pictatã ca un cap de peºte spadã, ochii sînt schiþaþi în negru ºi albastu pe fond
alb, corpul bãrcii fiind verde cu galben ºi alb, braþele contrabalansului galben cu roºu.

M. S. Regele Mihai, þãrãniºtii ºi liberalii,
legionarii, intelectualii, capitaliºtii ºi
imperialiºtii occidentali, ori chiar Biserica
greco-catolicã, care ,,vrea sã vîndã Þara
ungurilor! În ceea ce priveºte Biserica
greco-catolicã, deºi astãzi noul regim a
abrogat decretul 358/1948, prin care eram
scoºi în afara legii, ºi chiar printr-un alt
decret ulterior, 126/1991, a prevãzut
restituirea bunurilor confiscate în 1948,
totuºi nimic concret nu s-a înfãptuit încã.
Guvernele nu fac absolut nimic spre a ne
restitui ce ni s-a luat atunci în mod abuziv
ºi ilegal. Trecerea cîtorva preoþi grecocatolici la ortodoxie, precum ºi a credincioºilor, s-a înfãptuit prin înºelãtorie, abuz
ºi teroare, de un guvern ilegal, impus
românilor de Armata Roºie, deci, din punct
de vedere juridic, ea a fost ºi este nulã.
Preoþii noºtri, demuniþi de lãcaºuri, bãtuþi
de cetãþenii instigaþi la urã de cãtre
Securitate, continuã sã oficieze slujbele în
aer liber, în pieþele publice, în frig, ploaie ºi
ninsoare. Calvarul lor nu s-a terminat încã.
Aceastã situaþie dramaticã este dovada cã
regimul actual de la Bucureºti nu are
intenþia sincerã de a restaura libertãþile ºi
drepturile omului, total desconsiderate de
comuniºti. Dacã Biserica greco-catolicã
este invitatã sã dialogheze, aceasta este
doar pentru a înºela Occidentul ºi a-l face
sã creadã în bunele intenþii ale noului regim.
ªtim cu toþii cã drumul cãtre Iad este pavat
numai cu intenþii bune. De altfel, grecocatolicii nu au ce negocia cu guvernul,
cãci drepturile nu se negociazã. Faptul cã
nu sîntem repuºi în drepturi înseamnã cã
regimul actual este o formã voalatã a
regimului comunist anterior. Atunci cînd
restituirea bunurilor se va înfãptui, restituire
,,legitimã, naturalã ºi necesarã, se vor
termina ºi patimile acestei Biserici martire.
Nici o altã instituþie româneascã nu se
poate mîndri cu aceleaºi merite. Recunoaºterea acestor merite ar favoriza, fãrã
îndoialã, integrarea României în Europa ºi
printre þãrile libere din aceastã lume.
Biserica greco-catolicã românã, prin prestigiul sãu moral, ar putea grãbi acest proces
de reintegrare, cãci intervenþiile sale ar fi
privite cu bunãvoinþã de cãtre instanþele
internaþionale. Dar pentru ca toate acestea
sã se poatã înfãptui, Statul român trebuie în
primul rînd sã-i înapoieze, în numele dreptãþii,
toate bunurile care i-au fost confiscate.

(continuare în numãrul viitor)
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(III)
þãrii nu trebuia sã neglijeze aceastã strucCa în toate þãrile, dominate de un singur

partid ºi conduse de o dictaturã, libertatea
de a profesa o credinþã religioasã nu oferã
suficiente garanþii, întrucît ideologia atotputernicã a Partidului Comunist lasã
Bisericilor ºi comunitãþilor religioase doar
o limitã foarte restrînsã pentru activitãþile
lor. Deºi articolul 29 din Constituþie garanteazã libertatea de cuvînt, a presei, a
întrunirilor publice ºi a manifestãrilor,
ea restrînge aria acestora prin imediata
menþionare cã aceste libertãþi nu pot fi
folosite pentru scopuri contrare ordinii
sociale ºi împotriva intereselor oamenilor
muncii. Faptul cã Partidul Comunist este
declarat de însãºi constituþie ca fiind
singura putere recunoscutã în stat ºi cã
nici una din libertãþile amintite nu poate fi
folositã decît în cadrul ordinii sociale,
demonstreazã suficient limitãrile libertãþilor
fundamentale ale omului, printre care se
aflã ºi libertatea religioasã, ca expresie a
libertãþii de conºtiinþã. Chiar aceastã limitare
pune în luminã contradicþiile Constituþiei
însãºi. Aceste libertãþi au fost puse la grea
încercare în decurs de peste douã decenii
de guvernare comunistã în România, în
ciuda schimbãrilor ce au avut loc recent pe
linia politicã a regimului. Tactica de sorginte
comunistã s-a schimbat din cînd în cînd, însã
obiectivul urmãrit rãmîne în general acelaºi.
În majoritatea statelor socialiste ale
Europei de Est s-au putut observa diferenþieri ale abordãrii cãilor cãtre socialism.
Sub influenþa evoluþiei ce a avut loc în
unele partide comuniste din Europa de Vest,
mai ales în Partidul Comunist Italian, este
de asemenea vizibilã o oarecare schimbare
în unele regimuri comuniste din Europa de
Est, care le-au urmat exemplul, adoptînd o
politicã religioasã mai liberalã decît cea din
era stalinistã. În România, în special dupã
declaraþia din 26 aprilie 1964, a fost evidentã
în unele perioade, o oarecare destindere în
relaþiile dintre Stat ºi Partidul Comunist pe
de o parte ºi Bisericile ºi Comunitãþile
religioase pe de altã parte. În acestã
evoluþie, existã un numãr mare de factori
care au jucat un rol decisiv. Pentru a putea
menþine linia adoptatã în aprilie 1964,
Partidul Comunist Român avea mare nevoie
de sprijinul ºi susþinerea din partea forþelor
tradiþionaliste, de consimþãmîntul maselor
populare, precum ºi de acela al celor mai
importante instituþii ale þãrii. Printre forþele
ºi instituþiile tradiþionale pe care acesta
trebuia sã se bizuie, erau Bisericile ºi
Comunitãþile religioase recunoscute de Stat.
Regimul comunist român a folosit, în acest
scop, o metodã similarã aceleia din 1948,
dupã ce falsificase alegerile parlamentare
din þarã. Regimul comunist român, de la
venirea la putere, a încercat sã foloseascã
Bisericile ºi Comunitãþile religioase pentru
susþinerea politicii momentului, conform
doctrinei marxiste, cã religia va dispãrea
sub presiunea forþelor progresiste ale
istoriei; pînã la acest eveniment însã,
regimul comunist poate sã facã concesii
Bisericii. Memorandum-ul Promemoria, din
august 1964, al lui Togliatti, care, într-un
fel, a constituit testamentul lui politic, a
introdus o schimbare de atitudine în
doctrina Partidului Comunist Italian ºi ale
altor partide comuniste, care, la rîndul lor,
ajunseserã sã susþinã concepþia cã religia
are rãdãcini mai adînci în marile popoare ºi
în sufletul uman decît credeau unele
ideologii pozitiviste ºi materialiste ale
secolului XIX. Regimul comunist român a
trebuit ºi el sã recunoscã aceasta, dupã ce
campania sa ateistã n-a dat rezultatele
dorite. Însã, între statul socialist ºi partidul
comunist la putere, a survenit o oarecare
diferenþã dialecticã, demonstratã la nivel
teoretic în doctrina sa politicã ºi juridicã.
Pe de o parte, Constituþia proclamã cã
fiecare cetãþean este liber sã profeseze sau
sã nu profeseze o credinþã religioasã ºi cã
statul trebuie sã garanteze libertatea
religioasã ºi exercitarea liberã a practicilor
religioase, pe de altã parte, partidul comunist, din cauza poziþiei sale materialiste ºi
ateiste, considera dispariþia progresivã a
religiei ºi a activitãþilor religioase ca fiind
un obiectiv al sãu. Aceasta constituie o
contradicþie frapantã, iar diferenþa dialecticã dintre atitudinea statului ºi aceea a
partidului poate doar sã mascheze intenþiile
reale, pe termen lung, ale regimului comunist. Însã, în adoptarea unei noi politici,
Regimul Comunist Român, care acum avea
nevoie de forþele tradiþionale ale þãrii în
lupta pentru menþinerea unei politici
externe, autonome faþã de Moscova, era
obligat sã acorde Bisericilor mai multã
atenþie ca mai înainte.

Odatã cu libertatea de conºtiinþã ºi
libertatea de credinþã religioasã, Constituþia
din 1965 garanteazã, de asemenea, în
articolul 30, libertatea de a exercita rituri
religioase. Totodatã, Constituþia care, în
principiu, garanteazã Cultelor Religioase
posibilitatea de a se organiza ele însele ºi
sã funcþioneze libere, aratã cã o lege
specialã se va ocupa cu modul de funcþionare ºi de organizare a acestor culte.
Aceastã lege, prin decretul 117 privind
condiþiile generale ale Cultelor Religioase,

publicatã în Monitorul Oficial din 4 august
1948, ce a suferit unele modificãri în 1948,
în 1956 ºi în 1959, continuã sã regleze
Cultele sub egida Constituþiei din 1965.
Constituþia proclamãrii principiul separãrii
ºcolii de Bisericã, stipulînd cã nici o
confesiune, congregaþie sau comunitate
religioasã nu poate sã deschidã sau sã
menþinã instituþii de învãþãmînt, altele
decît ºcolile speciale pentru pregãtirea
personalului ce serveºte cultului (Articolul 30). Aceastã mãsurã constituþionalã este
o breºã în principiul libertãþii învãþãmîntului,
garantat de orice constituþie democraticã
adevãratã. În aceastã privinþã, articolul 21
al Constituþiei asigurã dreptul la învãþãmînt
pentru toþi cetãþenii, însã predarea este
rezervatã numai statului. Articolul 17 al
Constituþiei confirmã cã toþi cetãþenii
Republicii Socialiste România, fãrã deosebire de naþionalitate, rasã, sex sau religie,
sînt egali în faþa legii ºi în toate domeniile
vieþii economice, politice, juridice, sociale
ºi culturale. În ciuda celor mai sus
exprimate, rãmîne neclar cum persoanele
cunoscute pentru caracterul lor pronunþat
religios ar avea vreo ºansã sã manifeste în
public drepturile incluse în libertatea
religioasã, care sînt, totuºi, recunoscute
teoretic de Constituþie. Cei care au o
profundã convingere religioasã nu au în
republicã aceleaºi ºanse ca ºi comuniºtii
atei. De altfel, decretul privind condiþiile
generale ale Cultelor Religioase, care vor fi
analizate mai jos, interzice în articolul 16
organizarea de partide politice pe baze
confesionale. Nu numai folosirea deplinã a
drepturilor politice, care decurg din principiul
egalitãþii cetãþenilor în faþa legii, este grav
prejudiciatã de acest articol, ci ºi manifestarea
în public a credinþei religioase poate sã creeze
dezavantaje privind cariera ºi relaþiile sociale
pentru cetãþenii unui stat socialist.
III
Din punctul de vedere al relaþiilor dintre
Stat ºi Bisericã, existã o problemã fundamentalã, nu numai în termenii Constituþiei
din 1965, ci ºi referitor la doctrina partidului
comunist privind Biserica ºi religia. Dacã
ºcoala a fost separatã de Bisericã, care
este relaþia fundamentalã dintre Stat ºi
Bisericã în Republica Socialistã România?
Cu alte cuvinte, este Biserica total separatã
de Stat, sau mai rãmîne încã, într-adevãr, o
oarecare legãturã care caracterizeazã statul
socialist român în propriul ei drept?
Trebuie sã amintim cã în România, în
cadrul monarhiei constituþionale, Bisericile
nu erau separate de Stat, care le strijinea
prin Ministerul Cultelor8. În 1948, cînd
regimul comunist a preluat puterea în

România, nu a fost capabil sã rupã definitiv
cu tradiþia stabilitã, datoritã, în parte,
propriei sale slãbiciuni. Procesul de separare între Stat ºi Bisericã a luat în România
forme diferite de cele din celelalte state
comuniste. La noi s-au pãstrat unele dintre
practicile fostelor regimuri, Statul continuã
sã sprijine Bisericile, plãtind lefuri preoþilor
ºi ierarhilor Bisericilor ºi menþinînd seminariile ºi institutele teologice de nivel
universitar. Religia este o chestiune particularã ºi, în timp ce atît organizarea cît ºi
funcþionarea cultelor sînt lãsate în seama
credincioºilor, ei sînt, totuºi, controlaþi de
stat. Aceastã situaþie atenueazã ºi reduce
separaþia efectivã dintre Stat ºi Bisericã.
Existã, de fapt, o separaþie între domeniile
politic, economic, social ºi cultural, care
þin de statul condus de partidul comunist
ºi domeniile strict religioase, care þin de
Bisericã. Totuºi, din punct de vedere politic
ºi financiar, Bisericile ºi Comunitãþile
religioase sînt controlate de Stat ºi de
partidul comunist, care exercitã o presiune
constantã ºi considerabilã în domeniul
religios. În aceastã relaþie, dintre Bisericã
ºi Stat, trebuie sã se þinã seama, de
asemenea, ºi de structura fiecãrei þãri. În
România, Biserica Ortodoxã nu reprezintã
numai marea majoritate a cetãþenilor, ci, prin
rolul pe care l-a jucat în istoria poporului
român, a determinat numeroase aspecte de
manifestare ale spiritului, culturii ºi civilizaþiei româneºti. De aceea, existã o diferenþã
structuralã între persoanele sub influenþa
ortodoxiei, catolicismului sau a protestantismului, ºi aceste diferenþe au imporanþã
în relaþiile dintre Stat ºi Bisericã, stabilite
în cursul istoriei. Filosofi ai istoriei ºi
antropologi ai culturii au subliniat cu
competenþã diferenþele de structurã ºi de
modele de viaþã dintre un popor ºi altul.
Arnold Toynbee, în lucrarea sa monumentalã asupra istoriei universale A Study of
History, a sesizat în profunzime importanþa
religiei în constituirea structurii unei
civilizaþii sau a unei culturi. Pentru a evalua
comportamentul religios al credinciosului
luat individual, nu trebuie sã se uite mediul
spiritual al civilizaþiei în care el trãieºte,
nici chiar în þãrile cu regimuri comuniste,
întrucît fiecare regim trebuie sã se adapteze
la structura civilizaþiei în care îºi exercitã
influenþa. Dupã Toynbee, România este o
parte din civilizaþia ortodoxã-bizantinã, care
ºi-a avut propria sa evoluþie, comparativ
cu civilizaþia vesticã, catolicã ºi protestantã.
Ortodoxia româneascã este o parte importantã a civilizaþiei bizantine, zona culturalã
ce se extinde de la Carpaþii româneºti pînã
în Anatolia. Rusia nu este decît un moºtenitor al acestei civilizaþii. Faptul cã Biserica
Ortodoxã Românã s-a bucurat de la început
de o mare autonomie bisericeascã, ºi-a
redobîndit acest statut dupã o perioadã de
dependenþã faþã de Patriarhul Constantinopolului, în vremea Unirii celor douã
principate româneºti, al Moldovei ºi al
Munteniei, ceea ce a determinat evoluþia
viitoare a relaþiilor Bisericã-Stat. Dupã
unirea celor douã principate în 1859,
Biserica Ortodoxã Românã a proclamat
deschis, în 1864, autocefalia sa, afirmînd
cã, sub influenþa Imperiului Otoman, în
cursul domniei fanarioþilor, Patriarhul
Ecumenic din Constantinopol a reuºit sã
incorporeze Biserica Ortodoxã a Principatelor Române în jurisdicþia sa directã9.
Recunoaºterea autonomiei Bisericii Ortodoxe Române nu a întîrziat ºi, în aprilie
1885, autonomia ºi autocefalia ei au fost
recunoscute formal de cãtre Patriarhul
Constantinopolului, printr-un Tomos.
Din punct de vedere dogmatic ºi canonic, Biserica Ortodoxã Românã este o parte
a Bisericii Ortodoxe Ecumenice. Fãrã
îndoialã, totuºi, din punct de vedere
administrativ, ea se conduce conform
propriilor sale legi. Aceastã evoluþie înspre
o autonomie crescîndã a avut loc concomitent cu proclamarea independenþei ºi a
suveranitãþii naþionale a poporului român.
Dupã reunificarea Principatelor ºi a provinciilor româneºti, în urma primului rãzboi
mondial, Biserica Ortodoxã Românã a simþit
nevoia sã-ºi desãvîrºeascã autocefalia,
alegînd un Patriarh drept capul Bisericii, în
1925. Astfel, Biserica Ortodoxã Românã se
aflã în situaþia a-ºi manifesta autoritatea în
chestiunile ei interne ºi externe, ca Bisericã
autonomã ºi autocefalã în cadrul ecumenicitãþii ortodoxe10. Aºa cum s-a amintit mai
sus, totuºi, din punctul de vedere al
structurii, ortodoxia nu reprezintã numai
doctrina Bisericii universale, ci ºi un stil de
viaþã ºi de civilizaþie. Organizarea legalã a

turã caracteristicã, chiar ºi sub un regim
marxist. De fapt, în cursul regimului monarhiei constituþionale dintre cele douã rãzboaie mondiale, Statul ºi legea confesiunilor
religioase recunoºteau deja rolul preponderent al Bisericii Ortodoxe în þarã, datoritã
faptului cã marea majoritate a poporului
român aparþinea acestei biserici. Numai o
minoritate a poporului român aparþinea
Bisericii Greco-Catolice, unite cu Roma 
peste un milion ºi jumãtate de credincioºi,
înainte de dizolvarea acestei Biserici,
cunoscutã în vest ca Biserica Catolicã de
rit bizantin. Sub legislaþia comunistã,
Decretul 177, care se ocupã cu reglementãrile generale privind confesiunile religioase,
încã mai recunoaºte aceastã situaþie specialã a Bisericii Ortodoxe Române în raport
cu celelalte confesiuni religioase. Biserica
Ortodoxã Românã este singura menþionatã
în acest decret. Articolul 15 al Decretului
177, din 4 august, stipuleazã cã Biserica
Ortodoxã Românã este autocefalã ºi unitarã
în organizarea sa pe cînd, la celelalte religii,
se referã numai în termeni generali. Acest
articol aratã clar cã chiar regimul comunist
din România n-ar trebui sã ignore faptul cã
Biserica Ortodoxã este Biserica marii
majoritãþi a poporului român, ºi prin rolul
sãu istoric ºi cultural a determinat, în mare
mãsurã, viaþa poporului român.
Atunci cînd este vorba de guvernarea
unei naþiuni, trebuie luatã în considerare
aceastã situaþie, tot aºa cum, în Polonia,
regimul comunist nu poate sã ignore marea
influenþã exercitatã de Biserica RomanoCatolicã asupra populaþiei acelei þãri. Astfel,
Decretul ce se ocupã cu Confesiunile
religioase recunoaºte poziþia predominantã
pe care o ocupã Biserica Ortodoxã printre
celelalte confesiuni. Nu mai puþin important
este faptul cã statutul Bisericii Ortodoxe
Române, aprobat de Decretul nr. 233 din 23
februarei 1949, acordã Patriarhului mai
multã putere asupra Bisericii, în comparaþie
cu puterea pe care o avea în statutele
anterioare în vigoare din epoca monarhiei
constituþionale. Centralizarea puterii politice
în regimul comunist corespunde acum
centralizãrii ecleziastice în sînul Bisericii
Ortodoxe Române.
Ca ºi în politicã, Republica Popularã
Românã de pînã în 1964 urma foarte îndeaproape linia dictatã de Moscova; se
poate observa cã în cursul aceleiaºi
perioade, Biserica Ortodoxã Românã ºi
reglementarea Confesiunilor din România
au fost supuse unor influenþe ce venea din
sistemul adoptat de Uniunea Sovieticã, care
se ocupa de religie ºi de confesiuni. În
consecinþã, în cursul întregii perioade
menþionate, Patriarhul din Moscoava a
exercitat o mai mare influenþã asupra
celorlalte Biserici Ortodoxe din blocul
sovietic decît Patriarhul Ecumenic de la
Constantinopol. Totuºi, prin declaraþia din
26 aprilie 1964, a avut loc o nouã orientare
a relaþiei Stat-Bisericã ºi Biserica Ortodoxã
Românã. Regimul comunist român a început
sã-ºi afirme autonomia ºi independenþa
statului faþã de centralismul propagat de
Moscova, s-a strãduit sã stabileascã
propriile sale relaþii cu celelalte partide
comuniste din cadrul miºcãrii comuniste
internaþionale ºi a adoptat o nouã politicã
externã faþã de alte state. Biserica Ortodoxã
Românã, concomitent cu celelalte Confesiuni religioase, urmeazã aceastã evoluþie în
adoptarea unei noi linii. Biserica Ortodoxã
Românã ºi celelalte Confesiuni, pãstrînduºi propriul lor caracter, au început sã reia
relaþiile cu celelalte mari unitãþi cãrora ele
aparþineau. Biserica Ortodoxã Românã a
intrat în contacte mai strînse cu Patriarhul
Ecumenic, menþinîndu-ºi autocefalia ºi
propria sa poziþie, iar celelalte confesiuni
au acþionat la fel faþã de Bisericile-mamã
respective.
Evoluþia ºi relaþia dintre Stat ºi Biserica
Ortodoxã Românã, dupã declaraþia din 26
aprilie 1964, meritã sã fie examinate mai
îndeaproape. Ele trebuie privite sub un dublu
aspect: pe de o parte, atitudinea statului
socialist ºi a partidului comunist ºi, pe de
altã parte, atitudinea Bisericilor ºi a Comunitãþilor religioase faþã de regimul comunist.

Note:
8. E. Ciurea, Captive Rumania, pp.165-203
9. F. Popan, Die Organisation der Rumänischen Orthodoxen Kirche, Sonderdruck aus
Ostkirchliche Studien, Band 10, Heft 4,
Würzburg 1961, p.259
10. G. Racoveanu, Die Rumänische Orthodoxie, Ostkirchliche Studien, 2, 1953, p.167
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Procesul comunismului: Iluzii convertite... în vechile mizerii de-altãdatã

(urmare din pag. 1)

Aveau  aveam cu toþii  elixirul vieþii,
apa, ºi minunata pîine, trupul lui Hristos, ºi
zîmbetul copiilor lumii, ºi dragostea unor
bãrbaþi care ºtiau sã lupte.
Apoi am citit, auzit, ºi înþeles, multe
despre Polonia martirã, sortitã pieirii,
împãrþitã de doi vecini prãdalnici... cu
oamenii ei hãituiþi, nimiciþi la Katyn ºi
Smolensk, ºi în numeroase închisori ºi
hrube despre care nu se va ºti, poate,
niciodatã adevãrul.Zeci de mii de ofiþeri,
elita unei þãri creatã în secole, umiliþi,
împuºcaþi, aruncaþi neantului. Lagãrele ºi
cuptoarele lor, Maidanek-ul ºi Auschwitzul au muºcat adînc din naþiunea polonezã.
ªi toate aceste infamii au fost posibile din
ignoranþã, lãcomie, din ura animalicã a unor
revoluþionari de a cuceri, de a avea
sclavi... de a nãscoci din aceste mizerii un
om nou... comunisto-nazist.
Deschid ultima carte a lui Michnik ºi aflu
cã tatãl sãu, Osjasz Szechter era evreu ºi
comunist. Era un om înþelept ºi cumsecade
dar a fãcut în viaþa lui o alegere proastã
cãci comunismul a fost o alegere proastã.
Alegerea proastã (a unui om înþelept!) a
dus  împreunã cu alte milioane de alegeri
proaste  la Katyn, în Siberia, la Liublianka,
în temniþele de la Piteºti ºi la osuarele
presãrate de-a lungul Canalului DunãreMarea Neagrã...
ªi constat, aproape fãrã surprizã, cã prefaþa
cãrþii lui Michnik este semnatã de Vladimir
Tismãneanu, care ºi el poate spune cã tatãl
sãu Tismeniski, un evreu comunist, înþelept
ºi cumsecade, a fãcut o alegere proastã. Dar
Michnik ºi Tismãneanu sînt oameni cu poziþii
sociale remarcabile în capitalismul detestat
de pãrinþii lor, încît s-ar putea spune cã alegerea acestora n-a fost chiar aºa de proastã.
Prea devreme pentru concluzii ...
Michnik n-a apucat posturi de decizie în
Polonia marxist-leninistã. Nu era un ticãlos
ºi se nãscuse... prea tîrziu. Încerca sã
ajungã în conducerea vetustã a comuniºtilor, dar barierele, pentru el, erau lãsate peste
tot. Fãcea parte dintr-o generaþie care-ºi
vedea talentele ºi aspiraþiile blocate, o
generaþie trimisã nu sã conseieze sau sã
conducã, ci sã munceascã pe marile
ºantiere ale nenumãratelor cincinale. Ar fi
vrut altceva, un altfel de comunism, în care
ei sã fie lideri. Legãturile lui Michnik se
gãseau ancorate în modelele celor rãmaºi
fãrã funcþii. Jacek Kuron, de pildã. - Dar a
fost Jacek un comunist? Chiar el îºi
spunea aºa. Ideologia lor era, îi citez pe
Michnik ºi Tismãneanu, inspiratã din Roza
Luxemburg ºi Lev Troþki, Hannah Arendt,
Isaiah Berlin, Antonio Gramsci sau Pawel
Konrad (Leon Gecow).
Revolta lui Michnik, adevãratã ºi dominantã, pe care o gãsesc în cartea sa, este
 mai ales  îndreptatã împotriva episcopului Kaczmarek, care a îndrãznit sã
condamne, împreunã cu atentatul antisemit
din Kielice, pe toþi teroriºtii ºi criminalii,
evreii sau polonezii, din Securitatea ºi din
structurile comuniste...
Citind interviul Primatului Poloniei
despre incidentele de la Kielice, autorul
redã ceea ce crede el cã este o frazãsacrilegiu: Dar dacã trebuie deplîns
faptul cã pe frontul politic din Polonia
mor evrei, atunci trebuie deplîns faptul
cã într-o mãsurã mult mai mare mor
polonezi. Cum sã-i regretãm mai mult pe
polonezi decît pe evrei?
Ai noºtri ºi ai lor! Mor oameni, ºi asasinii
sînt cei vinovaþi! E limpede ºi de necontestat!
A transforma o istorie barbarã în diverse
alte acuze care sã aducã profit, care sã
ierarhizeze pe criminali ºi pe victime, este
la fel de odios ca însãºi crima!
Michnik o face! Întunecîndu-ºi mintea
ºi sclipitoarele sale merite!
A fost disidentul unei ideologii. Nu
adversarul ei. Nu i-a plãcut Jaruzelski
(Gomulka, mergea). A încercat sã se alãture
unui comunism cu faþã umanã, adicã la ceva
care nu existã...
Postfaþa cãrþii lui Michnik, pe care a
scris-o preotul profesor Josef Tischner, este
o capodoperã de gîndire logicã ºi moralã,
în toate amãnuntele sale. Destinul face ca
atît Michnik, cît ºi mulþi alþi revoltaþi sã
provinã din familii comuniste, unii chiar
din familiile unor demnitari. Ce-ar putea
sã vrea Michnik ºi cei asemenea lui? Un
singur lucru: comunism, un comunism ºi
mai bun, ºi mai eficient. Cînd unii ca
Michnik vor ajunge la putere, abia atunci
sã vezi supunere cu pumnul în gurã! Care
este atitudinea lui Michnik faþã de socialism? Întrebarea lui Tischner era aparent

nevinovatã, dar insidioasã... pentru cã
opoziþionistul chibzuit nu spunea niciodatã cã este duºmanul socialismului...
ªi acum declarã, prin intermediul cãrþii
sale, cã este un disident convertit la vechile
amoruri familiale! Michnik, un tovarãº ca
toþi ceilalþi...
ªi totuºi... nu! Michnik este un om
strãlucit! A fost un pion important în
înfrîngerea (pe care n-a dorit-o!) a comunismului, la care, acum, vrea sã se întoarcã!
Deºi peste ani, cînd fiul sãu îl va întreba de
ce i-a apãrat pe comuniºti dupã 1989, nu va
fi capabil sã rãspundã... Poate pentru cã a
trãit multe scene de pantomimã, de dramolete
pline de demoni ºi satiri care roiau în jurul
lui... fãrã sã-l afecteze prea rãu! N-a fost pus
în conducere, dar era agreat la tratative, ca
asistent al muncitorilor de la Solidaritatea! A
fost închis, odatã 2 zile, altãdatã 2 sãptãmîni
ºi chiar condamnat 3 ani (a fãcut doar jumãtate
din pedeapsã), timp în care scria eseuri ºi
literaturã... El n-a cunoscut Aiudul ºi nici
reeducarea de la Piteºti. N-a fost jefuit de
averi... pãrinþii ºi prietenii lui de suflet erau
pãrtaºii ideologiei comuniste... ªi n-a cunoscut nici portbagajul în care a sfîrºit
torturat ºi ucis preotul Jerzy Popieluszko, nu

iubeºte însã fãþãrnicia lui Stendhal, al cãrui
erou, Julien Sorel, îi este foarte apropiat
prin ceea ce are acesta mai... vulgar!
Michnik explicã istoria nu numai prin
alegerea greºitã a unora, ci ºi printr-un
destin inexorabil... N-o sã învingem
Uniunea Sovieticã (pe care, cîndva, o
adora), cu bîtele, îi spunea mentorul sãu...
Dar ar fi interesant de ºtiut cum au apãrat
bãtrînul Szechter ºi prietenii lui, pe care
fiul Michnik îi preþuieºte, graniþele ºi
oamenii Poloniei, în vremea ticãloasei
cîrdãºii sovieto-naziste? Cu arma în mînã,
cu carnetul de bolºevic sau cu vieþile
soldaþilor polonezi...?
Michnik este astãzi împotriva ultraradicalilor revoluþiei morale... dar cîntã revoluþiile iacobinilor ºi ale bolºevicilor! Ghilotina
ºi gropile comune de la Katyn au în ele ºi
în filosofia lor o muzicã liniºtitoare. Morala
însã este un lucru înfiorãtor...
ªtim cã existenþa care-þi dã senzaþia
datoriei împlinite se bazeazã pe o luptã
durã, sãlbatecã, îngrozitoare... cum a fost
cea a preotului Popieluszko ºi a sutelor de
mii de soldaþi ºi ofiþeri polonezi, care ºi-au
pierdut viaþa sub ocupaþia nazistã ºi sovieticã,
în încleºtãri pline de sînge, nu în dispute

disident, ci adversar al crimei, luptãtor pentru
onoare ºi pentru libertate... Un martir ºi
idealuri în numele cãrora iau astãzi premii
Michnik ºi Tismãneanu...
De curînd Raþiu Democracy Center ºi
Raþiu Charitable Foundation îl premiazã pe
Michnik, uitînd cã distincþia ar trebui sã
vinã dupã ridicarea de statui lui Maniu ºi
Brãtianu, dupã construirea la Aiud a unui
cimitir al martirilor, dupã premierea lui Paul
Goma. Decizia Fundaþiilor Raþiu nu este o
clipã de strãlucire, ci una din secvenþele
decrepitudinei moralitãþii Occidentului...
Sã revenim la Michnik. Cum sã-l înþelegi
pe acesta urmãrindu-þi propria judecatã?...
Un om care exultã virtuþile, visurile ºi
chiar iluziile omeneºti (am gãsit mai potrivit
acest atribut decît cel care-mi venise în
minte, socialiste; deºi un amestec voluntar
între cele douã cuvinte ar fi nãscut un
hibrid mult mai sugestiv). Acelaºi om

verbale purtate cu confraþi, cãrora, disidenþi
fiind, le invidiau... nu numai posturile...
De aici ºi valoarea  intensitatea
pãcatelor pe care le redescoperã mereu ºi
mereu la catolicii polonezi, învinuiþi cu
uºurinþã de antisemitism, poate chiar ºi
atunci cînd, cu miile, ºi-au riscat viaþa
pentru a salva oameni de furia nazistã
(ideologie, care ºi ea, ca ºi marxismul, se
vroia a muncitorilor.. adicã a unor oameni
hãituiþi ºi vlãguiþi de muncã, de aceea mai
uºor de înºelat ºi manevrat...)
Cartea lui Adam Michnik este o frescã
reprezentativã a disidenþilor de pretutindeni!
Sã le fie bine pãrinþilor ºi tovarãºilor  autorii
nenorocirilor provocate fãrã remuºcãri unor
þãri întregi  ºi, mai ales, sã prospere ei.
Iatã-i profesori la New York, conferenþiari
ºi laureaþi, preþuiþi ai unor somitãþi (ce se
mai laudã unii pe alþii!) ca Saul Below, Iosif
Brodsky, Czeslaw Milosz, Susan Sontar ºi

românul Norman Manea (nu Paul Goma sau
Monica Lovinescu...). Disidenþii s-au bazat
pe înþelegerea (ºi pe calculele) celor de la
putere  sînt de-ai lor  pe iluziile oamenilor
înlãnþuiþi, care nãdãjduiau la cîteva clipe de
luminã, venite de la oricare altã mafie
mondialã, dacã aceasta ar arãta, mãcar din
cînd în cînd, o faþa umanã. Disidenþi... parcã
aºa îºi ziceau ºi cei de o teapã cu Silviu
Brucan? Cît timp fusese reprezentantul þãrii
noastre la ONU, redactor la Scînteia, se
arãtase un comunist devotat, care ºtia sã
cearã moartea pentru patrioþi ca Iuliu
Maniu... Apoi cînd puterea a trecut la alþi
comuniºti  a devenit disident! ªi n-a fost
nici închis, nici lãsat pe drumuri... Sau aici
greºesc. Putea cãlãtori la Moscova ºi la
New York, oriunde. Cînd a reajuns la
putere, atunci am vãzut (ca în cartea lui
Michnik) pumn în gurã. Din disident a
ajuns profesor (despre el Petre Þuþea
spunea cã poate numãra pînã la 10, numai
cu ajutorul familiei...). O eminenþã cenuºiemaronie a comunismului-capitalist din
România postdecembristã!
Disidenþii comuniºti? ªerpi veninoºi...
pentru toþi... (Ceauºescu ciuruit la Tîrgoviºte, sute de morþi în Revoluþii regizate,
Piaþa Universitãþii... minerii...).
Michnik a scris în întregime filosofia
disidenþilori communisti, iar cînd orînduirea pe care pãrinþii lor doreau sã o
impunã omenirii subjugate s-a dovedit
neviabilã (ºi criminalã  dar asta n-a
contat prea mult) pune în prim plan ideea
iertãrii... cu varianta din România anului
1989: sã nu ne rãzbunãm!
Analiza pe care o face Tischner în
postfaþa sa este uimitor de precisã ºi are
douã concluzii greu de pronunþat... Michnik
pãlãvrãgeºte despre iertare ºi creazã un
kitsch politic. Misiunea disidentului s-a
terminat, se poate converti (reconverti?).
Opinia publicã sã ierte... Sã ierte Katynul?
ªi miile, zecile de mii de polonezi asasinaþi
de Securitate? Este ca ºi cum ai ierta sau ai
uita Auschwitz-ul!
Dar ce cred comuniºtii, ei înºiºi, despre
iertare? Bineînþeles cã sînt pentru. Doar
cã ei nu sînt nici criminali, nici proºti, ci
purtãtorii vinii tragice a destinului. Da,
sînt vinovaþi dar poartã vina tragediei
greceºti. Da, ºi-au ucis taþii. Da, s-au
cãsãtorit cu mamele. Da, nu au permis
îngroparea eroilor. S-a întîmplat chiar sã
spînzure cîte o sorã. Dar aºa le-a fost
destinul. Aºa le-a fost destinul, iar ei au
avut curajul sã ºi-l asume. În locul
celorlalþi. Au umblat prin noroi pentru ca
alþii sã se poatã dovedi curaþi. ªi? ªi
trebuie iertaþi... Dar ce înseamnã a ierta?
În mentalitatea comunistã înseamnã a
invita încã o datã la putere... Daþi-le
puterea, pentru a putea conduce poporul
spre viitorul luminos  capitalismul cu
faþã umanã. Iar dacã cineva le-ar sta astãzi
în cale, ar fi în stare sã intre în noroi
pentru ca alþii sã-ºi pãstreze faþa.
Capacitatea lor de sacrificii morale nu
cunoaºte limite...? Ce mizerabili!
Sã nu fi ºtiut, sã nu ºtie Michnik astea?
Ba da! De aici temerea lui cã nu va reuºi
sã explice urmaºilor sãi apãrarea comuniºtilor dupã 1989? Acesta a fost destinul,
genetica (lucruri care se întrepãtrund)...
Poate... Dar barbaria justificatã ºi iertatã se
poate întoarce în aceleaºi locuri... se poate
întinde pretutindeni... De aceea trebuie
subliniat cã oamenii au datoria de a trãi
mai întîi în onoare ºi cinste, în valorile
umanitãþii înþelepte, ºi apoi în iertare.
Michnik poate lupta  alãturi de oamenii
liberi ºi în numele adevãraþilor rezistenþi 
pentru transformarea societãþii umane spre
mai bine. Este un om înzestrat! Îi vor fi de
folos pildele compatrioþilor sãi, cardinalii
Wyszynski ºi Wojtyla, sau gîndind la
România, pildele lui Iuliu Maniu, ale
Brãtienilor, ale Elisabetei Rizea ºi ale
nenumãraþilor eroi ºi martiri anonimi. Mi-e
greu sã neg cã n-o face deloc (nu-i pot
contesta meritele, atîtea cîte sînt)! Dar n-o
face, evident, cu tragerea de inimã a
disidentului neconvertit... ºi nici pe departe
cu patosul unui prieten al libertãþii.
Uitînd zicala Ochi pentru ochi ºi dinte
pentru dinte, care trebuie sã-i fie cunoscutã
celui care condamnã crima antisemitã,
punînd-o pe aceasta înaintea crimei împotriva celorlalþi oameni, el îl înfruntã pe
Dumnezeu care se regãseºte în dilema
începuturilor: sã-l creeze sau nu pe Michnik?
Cartea  împreunã cu prefaþa ºi postfaþa
ei  este remarcabilã, inconturnabilã pentru
minþile strãlucite care vor sã înþeleagã condiþia
umanã, dincolo de reverberaþiile unor convertiþi ºi reconvertiþi la un destin pustiitor.
Prof. dr. Alexandru IONESCU
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Cãrþi ºi scriitori strãini
Traian*

Moto:
Traian rãmîne pe drept cel mai mare
dintre toþi marii împãraþi, iar felul în
care a glorificat Roma a supravieþuit pînã
astãzi ºi ne uimeºte... (Julian Bennett)

Se observã, cã periodic istoricii sînt tentaþi
de elaborarea unor noi lucrãri consacrate
personalitãþilor de prim rang ale istoriei, care
au marcat epocile respective, chiar dacã
izvoarele antice sînt, în genere, aceleaºi, ele
pot fi reinterpretate la o nouã lecturã. În acest
sens este întru totul meritorie iniþiativa Editurii
BIC ALL de a pune la dispoziþia celor
interesaþi o nouã colecþie dedicatã împãraþilor
romani, serie de volume masive, din care au
apãrut cele consacrate lui Constantin cel
Mare, Nero ºi Traian.
În galeria împãraþilor romani, Traian (98117) ocupã un loc proeminent, prin viaþã
exemplarã, campaniile militare  între care
cucerirea Daciei, în urma a douã rãzboaie
sîngeroase, a dus la redresarea economicã
a imperiului, totodatã, Traian prin cucerirea
ºi colonizarea Daciei a contribuit la formarea
unei populaþii daco-romane din care a
rezultat poporul român , refacerea economiei, construcþiile edilitare ºi protejarea
culturii, încît Edward Gibbon considerã, pe
bunã dreptate, domnia lui Traian ca fiind
perioada din istorie în timpul cãreia
neamul omenesc a fost foarte fericit ºi
prosper. Aceastã nouã sintezã asupra lui
Traian aparþine lui Julian Bennett (despre
care aflãm dintr-o notiþã ce însoþeºte
traducerea de faþã, cã este arheolog cu o
bogatã activitate pe diverse ºantiere
europene, iar actualmente este profesor la
Universitatea Bilkent din Ankara), care
precizeazã în prefaþã: Deºi se adreseazã
publicului larg interesat de istoria romanã ºi de Traian în mod special, lucrarea
este menitã în egalã mãsurã sã promoveze
dezbateri de interes general în rîndul
specialiºtilor referitoare la aspectele mai
obscure ale domniei acestuia (p. 13).
Aºadar, deºi lucrarea se adreseazã mai ales
specialiºtilor, ea constituie o lecturã
instructivã pentru oricine vrea sã aprofundeze izvoarele istorice. Prestigiul ºi
gloria lui Traian au strãbãtut secolele, încît
în veacul al IV-lea Senatul roman se spune
cã ura fiecãrui nou împãrat sã fie mai
fericit decît Augustus ºi mai bun decît
Traian (p. 16). Conform unor informaþii
antice, familia tatãlui era originarã din
hinterlandul Umbriei, stabilitã apoi în Italica
(sudul Spaniei),  începe sã facã avere prin
comercializarea uleiului de mãsline ºi alianþe
matrimoniale: o cãsãtorie cu un membru
al gens Traia, care a introdus cognomenul
Traianus în familie (p. 23) , de unde
revine la Roma sub Augustus. Aceste
origini obscure nu întru totul elucidate
sporesc atunci cînd se încearcã stabilirea
anului naºterii lui Traian, Julian Bennett
enumerînd mai multe surse pentru a admite
în final, conform unei afirmaþii a lui Dio
Cassius cã împãratul Traian s-a nãscut în
anul 56, chiar dacã istoricii moderni considerã cã Traian se nãscuse în anul 53 (p.
36), toate ipotezele pornind de la anii pe
care-i avusese Traian în momentul morþii
(117). Deci împãratul Traian trãise aproximativ 61 de ani. Cu atît mai neclarã apare
supoziþia autorului, sau avem de-a face cu
o greºealã de traducere la pagina 256:
Succesele lui din est erau aproape
pierdute ºi se apropia repede de cel de al
ºaptezeci ºi treilea an de viaþã, aºa cã nu
e de mirare cã începea sã sufere de
paranoia ºi bãnuia cã se îmbolnãvise prin
otrãvire. La fel de obscurã este viaþa lui
Traian pînã în anul 89, cînd începe sã
devinã cunoscut. A beneficiat de o educaþie specificã tinerilor romani ai epocii, fapt
ce l-a determinat pe Julian Bennett sã
admitã: Pe baza mãrturiilor anecdotice
se poate presupune cã Traian nu a fost
decît un elev de nivel satisfãcãtor, chiar
dacã se exprima cu uºurinþã greceºte, cel
puþin atunci cînd rostea discursuri publice (p. 45). A cunoscut viaþa militarã în
timpul lui Vespasian ºi Titus, instabilitatea
imperialã (Galba, Otho, Vitellius), apoi
domniile lui Domiþian ºi Nerva. Dominþian
a beneficiat de o domnie lungã (81-96),
începutã sub auspicii favorabile unei bune
guvernãri, luînd mãsuri contra mitei, corupþiei publice ºi imoralitãþii generalizate în
societatea romanã. Dacã în timpul lui
Vespasian s-a petrecut ascensiunea tatãlui
* Julian Bennett, Traian, Traducere de
Vladimir Agrigoroaiei, Ed. BIC ALL, 2006

lui Traian (Traianus), sub Domiþian a urcat
în ierarhia publicã Traian. Tot sub Domiþian
încep primele ostilitãþi cu dacii, armata
romanã a cunoscut înfrîngerea, iar Cornelius Fuscus îºi pierde viaþa. Domiþian
sfîrºeºte asasinat, iar succesorul sãu Nerva
îl va adopta pe Traian, deºi se pare cã
adopþia a fost mai mult forþatã decît
benevolã (p. 76). Moartea intempestivã a
lui Nerva îi aduce lui Traian alegerea ca
împãrat de cãtre Senat, cu asentimentul
armatei ºi al gãrzii pretoriene. Primeºte
titlurile de pontifex maximus ºi pater
patriae (acesta neacceptat deoarece implica
merite deosebite), iar lui Attius Suburanus,
Traian i-a dãruit o sabie: Ia aceastã sabie,
ºi dacã eu domnesc bine, o poþi folosi
pentru mine, iar dacã domnesc rãu,
împotriva mea (p. 82). La sfîrºitul anului
99, mergînd spre Roma, Traian îºi dovedeºte din plin calitãþile, în comparaþie cu
predecesorul Domiþian: modestia, cumpãtarea, bunãtatea: Era în floarea vîrstei,
înalt de staturã, avea un gît puternic ºi
un corp atletic, cu pãrul drept, tuns dupã
moda militarã ºi pieptãnat din creºtetul
capului cãtre frunte pentru a-i ascunde
chelia, iar pielea era mai închisã la
culoare. Avea un aspect demn, iar ochii
pãtrunzãtori, adînciþi în orbite, îi scoteau
în evidenþã fruntea dreaptã. Nasul în
schimb era cam borcãnat ºi gura prea
dreaptã, cu riduri în colþurile ei (p. 84).
La fel de modestã era ºi Plotina, soþia lui
Traian (un model al virtuþilor strãvechi de
soþie (p. 86), Plinius), care ar fi spus la
intrarea în palat: Intru aici aºa cum mã
vedeþi ºi aºa vreau sã ies (v. Dio Cassius,
Istoria Romei, III, 1985, p 301). Uºa deschisã,
popularitatea, reformele întreprinse i-au
sporit prestigiul public, iar dupã cele douã
campanii în Dacia, Traian a lansat un
program de construcþii edilitare, întrecînduºi predecesorii ºi urmaºii. Victoria împotriva
Daciei este, de asemenea, sãrbãtoritã prin
festivitãþi fãrã precedent, spectacole de circ,
întreceri între gladiatori ºi donaþii în bani.
Douã observaþii: Julian Bennett scrie cã
auxiliarul Tiberius Claudius Maximus l-a
urmãrit pe Decebal ºi dupã sinuciderea
regelui dac i-a luat capul drept trofeu ºi l-a
dus lui Traian, care-l trimite la Roma. Alte
surse indicã ºi mîna dreaptã (v. H. Daicoviciu, Dacii, 1965, p. 236). Deasupra Columnei
a fost aºezatã înainte de statuia lui Traian
o acvilã romanã cu aripile larg desfãcute
(v. J. Carcopino, Viaþa cotidianã în Roma
la apogeul imperiului, 1979, p. 31). Prin
integrarea Daciei în Imperiul Roman se
atinge apogeul expansiunii romane, dupã
care treptat se intrã în declin, în 395, imperiul
se împarte în douã entitãþi, pentru ca în
anul 476, Imperiul Roman de Apus sã se
prãbuºeascã, iar cel de Rãsãrit îºi continuã
existenþa pînã în 1543, sub denumirea de
Imperiul Bizantin. În timpul lui Traian au
activat Tacitus, Plinius cel Tînãr, Plutarh,
Dio Chrysostomus, Suetonius. În ceea ce
priveºte limba dacã, aceasta a fost asimilatã
de latinã. Totuºi, în limba românã s-au
pãstrat aproximativ 80 de cuvinte de origine
dacã (dupã D. Macrea, Cuvinte dacice, în
România literarã 7/1971), iar dupã I.I.
Russu 160 de cuvinte: abur, baltã, barzã,
brad, brîu, buzã, cãciulã, ceafã, copac, copil,
grumaz, groapã, mazãre etc. Tot de origine
dacã sînt ºi numele unor rîuri: Argeº, Criº,
Dunãre, Mureº, Olt, Prut, Someº, Timiº, Tisa.
Altã campanie militarã de amploare a lui
Traian a fost aceea contra parþilor, voind
astfel, sã reabiliteze prestigiul Romei, terfelit
de înfrîngerea zdrobitoare suferitã de
Crassus în 54 î. Hr. la Carrhae ºi retragerea
umilitoare a lui Marcus Antonius (35 î. Hr.),
care pierduse o treime din armatã. Deºi
pregãtit strategic ºi logistic încã din 111,
cînd Hadrian este trimis în Siria, rãzboiul
propriu-zis este declarat în 114, cu toate cã
Parthia cãutase sã-l evite. La Satala (Asia
Micã) este reunitã cea mai mare concentrare
de legiuni romane, în total 17 legiuni
incomplete sau 8 legiuni complete (80.000
de soldaþi), Traian regretînd totodatã cã
din pricina vîrstei nu poate urma itinerariul
lui Alexandru cel Mare. De aici, trimite
Senatului urmãtoarea misivã: Atît de întins
ºi de necuprins este acest teritoriu, ºi atît
de nemãsuratã este distanþa care îl separã
de Roma, încît nu avem cum sã îl administrãm. Haideþi mai bine sã oferim poporului
un rege supus Romei (p. 254). Hotãrît sã
se întoarcã la Roma, starea sãnãtãþii lui
Traian se înrãutãþeºte brusc, încît este
nevoit sã întrerupã cãlãtoria la Selinut
(Cilicia), unde moare pe neaºteptate. Urna
de aur ce conþinea cenuºa împãratului este
depusã în niºa de la baza Columnei. În
fine, în ultimul capitol Un principe perfect?
se trece în revistã încã odatã domnia lui

Traian, care, sub masca blîndeþii, instituise
un regim la fel de autoritar ca ºi al
predecesorilor, campania dacicã este justificatã, în timp ce cea parthicã nu, cu
observaþia cã autorul omite eºecurile lui
Crassus ºi Marcus Antonius.
Semnalãm în final cîteva inadvertenþe:
astfel, la pagina 50, Julian Bennett scrie cã
Plotina a murit în anul 123, iar la pagina
158, Plotina moare la 29 august 112. La
pagina 180 întîlnim folosirea incorectã a
numeralului douãsprezece cezari (corect
doisprezece cezari). La pagina 194, Traian
revine la Roma în 106, iar mai sus, la pagina
144, autorul scrie cã Traian se întorsese în
107, mijlocul lui iulie.

Biografia lui Hadrian*
Moto: Dedic aceastã biografie
mamei mele, primul meu învãþãtor, cea
care m-a învãþat sã citesc ºi sã iubesc
cãrþile. (Anthony R. Birley)

Se simþea nevoia unei noi exegeze
dedicatã urmaºului lui Traian, Hadrian 
Cel mai însemnat dintre împãraþii romani, cum îl socotise istoricul Hirschfeld,
opþiune discutabilã cînd ne gîndim cã au
existat Augustus, Traian, Diocliþian, Constantin cel Mare ºi, probabil, mulþi alþii care
aspirau la aceastã glorie  , spune în prefaþã
Anthony R. Birley: Hadrian reprezintã,
pentru istoricul modern, o adevãratã
provocare. Dar el a fost o figurã stranie
ºi enigmaticã chiar ºi pentru contemporanii sãi... Totuºi, în interiorul lui Hadrian
au coexistat mai multe personalitãþi
diferite (p.14). Conºtient de necesitatea
acestei noi lucrãri, Anthony R. Birley 
profesor de istorie anticã la Universitatea
Heinrich Heine din Düsseldorf , specialist
în istoria romanã (a mai realizat biografiile
lui Marcus Aurelius ºi Septimius Severus),
a dedicat cãrþii de faþã peste patru ani de
muncã. Hadrian s-a impus în faþa contemporanilor printr-o energie neistovitã (mãrºãluind în fruntea legiunilor sale prin vastul
Imperiu ºi neostoita lui curiozitate, p.
19), petrecîndu-ºi mai mult de jumãtate de
domnie departe de Roma ºi de Italia, vizitînd
aproape toate provinciile Imperiului, renunþînd chiar la unele dintre ele, printre cele
vizate se afla ºi Dacia: Pentru mulþi pãrea
verosimil faptul cã Hadrian plãnuia sã
renunþe chiar la toatã Dacia, cuceritã cu
atîtea jertfe de Traian. Era un teren cum
nu se poate mai propice pentru ca duºmanii ºi rivalii sãi sã caute sã-l rãstoarne de
la putere (p. 105). Structuratã în 21 de
capitole, ce sînt precedate de o introducere
(în care autorul întreprinde o examinare a
izvoarelor antice ºi o analizã a cãrþilor ce iau fost consacrate lui Hadrian de-a lungul
unui secol ºi jumãtate), ºi urmate de un
epilog, un arbore genealogic al familiei lui
Hadrian, abrevieri, note, bibliografie (în care
este menþionat ºi istoricul român Eugen
Cizek), ºi index, noua biografie a lui Hadrian
se impune ca o lucrare de referinþã ce
solicitã la lecturã, dar produce ºi satisfacþii.
Autorul confruntã permanent izvoarele
istorice (cel mai des Historia Augusta este
citatã ºi consultatã, încît oricine poate
verifica ipotezele în versiunea româneascã
(deºi Anthony R. Birley spune cã Viaþa
lui Hadrian, cu care se deschide HA, este
o compilaþie fãcutã în pripã, nu doar
drastic condensatã, dar uneori avînd
repetiþii curioase, p. 22), face continuu
trimitere în note la alte surse documentare
* Anthony R. Birley, Hadrian. Traducere
de Gabriel Tudor, Editura BIC ALL, 2007.

încît aceastã precizie de informare uimeºte
ºi înspãimîntã totodatã, deoarece eventualii
recenzenþi nu mai au nimic de adãugat.
Deºi provenea dintr-o familie de origine
spaniolã, Hadrian se naºte la Roma (24
ianuarie 76), deprinde de timpuriu pasiunea
pentru limba ºi cultura greacã, motiv pentru
care fusese poreclit grecuºorul  Indiferent ce ar fi citit el în aceºti ani, se pare
cã prefera literaturii latine pe cea greacã... Aºa stînd lucrurile, la zece ani
Hadrian trebuie sã fi fost impresionat ºi
inspirat de patronajul imperial al culturii
greceºti (p. 36) , apoi, în cariera militarã
se remarcã prin disponibilitatea sa de a
avea relaþii cu oameni din toate categoriile
sociale, memoria fenomenalã ºi plãcerea cu
care se adapta vieþii soldãþeºti, apoi servea
masa simplã a soldaþilor. Moartea intempestivã a împãratului Traian la Selinus (Cilicia)
favorizeazã urcarea pe tronul imperial a lui
Hadrian, deºi se pare cã nu era dorit:
Exista, fãrã îndoialã, o puternicã opoziþie
faþã de ideea ca Hadrian sã devinã
succesorul lui Traian (p. 95). Evident,
orice nouã guvernare imperialã atrãgea dupã
sine, pentru început, o situaþie de crizã,
stare cu care a debutat ºi domnia lui
Hadrian. Acesta, aflat în momentul morþii
lui Traian în Siria, se grãbeºte sã se
întîlneascã cu Attianus (prefectul Gãrzii),
Plotina ºi Matidia, care însoþeau rãmãºiþele
lui Traian spre Roma. În luna ianuarie 118,
Hadrian îºi sãrbãtorea ziua de naºtere,
mesajele de felicitare continuau sã soseascã, iar gloria lui Traian nu era datã uitãrii
 La patru zile dupã sãrbãtorirea zilei
de naºtere a împãratului, cea de-a treizecea aniversare a venirii la putere a lui
Traian, pe 28 ianuarie, a constituit un alt
prilej pentru organizarea de festivitãþi, pe
tot cuprinsul imperiului, (p. 105) , cu
observaþia cã, de fapt, se împlineau 20 de
ani de la urcarea pe tron a lui Traian. În
acelaºi an 118 (9 iulie), Hadrian îºi fãcea
intrarea triumfalã în Roma, urmatã de donaþii
cãtre populaþie ºi scutiri de datorii cãtre
stat. Permanent ocupat cu treburile imperiului, pe care l-a cunoscut efectiv pe teren,
Hadrian s-a impus prin Capacitatea lui
de a «scrie, dicta, asculta ºi discuta cu
prietenii, în acelaºi timp», era proverbialã. El era ajutat totodatã de o memorie
fenomenalã, cãci putea reproduce pe de
rost pasaje întregi din cãrþile pe care abia
le citise (chiar din unele de care majoritatea oamenilor nici nu auzise) ºi niciodatã
nu uita numele celor cu care venea în
contact, mai ales pe ale veteranilor din
armatã (p. 126). Vizitarea Greciei (unde se
iniþiazã în misterele eleusine, Hadrian este
totodatã singurul împãrat roman onorat cu
o statuie în Parthenon), a Asiei Mici, a
Pergamului, este un prilej pentru Hadrian
de a vedea Biblioteca regalã a Attalizilor,
care în epoca de glorie numãra aproximativ
200.000 de volume. Asemenea, ºi la Alexandria (oraº conceput de arhitectul Deinocrates din Rhodos), pe care Ptolomeu Soter
voia sã-l transforme într-o cetate a culturii,
care sã rivalizeze cu Atena. În acest scop
sînt atraºi la Alexandria poeþi, filosofi,
matematicieni, astronomi, medici. Demetrios
din Faleron (fost discipol al lui Teophrast)
proiectase Mouseionul ºi Biblioteca din
Alexandria, unde a existat cea mai bogatã
colecþie de cãrþi a Antichitãþii. Înainte de
aceste biblioteci vestite ale lumii elenistice
 Pergam ºi Alexandria  biblioteci cuprinzãtoare au mai avut regii asirieni ºi babilonieni,
precum ºi faraonii egipteni. Hadrian a
întemeiat multe localitãþi, a construit edificii,
a fãcut donaþii pentru populaþia din imperiu.
Înecarea în Nil a lui Antinous reactualizeazã
o practicã strãveche a onorurilor divine: Pe
de altã parte, conceptul sacrificiului personal pentru a salva viaþa cuiva era destul de
familiar atît grecilor cît ºi romanilor (pp.
273  274), cu trimitere discretã pînã în
mitologia greacã, unde Alcestis se oferã sã
moarã în locul soþului ei Admet. În fine, ultimii
ani ai lui Hadrian sînt umbriþi de boala
împãratului ºi lipsa unui succesor capabil la
tronul cezarilor. Este adoptat în ultimul
moment Aurelius Antoninus.
Am întîlnit, din pãcate, multe inadvertenþe, dintre care semnalãm numai douã: la
pagina 183, Anthony R. Birley scrie despre
un templu al lui Zeus început de regii
Pergamului la Cyzicus, socotit una dintre
cele 7 minuni ale lumii, încît ne întrebãm
dacã nu cumva autorul îl confundã cu
templul din Efes al zeiþei Artemis, incendiat
de cãtre Herostrat în noaptea naºterii lui
Alexandru Macedon? La pagina 268,
folosirea incorectã a numeralului  doisprezece oraºe, corect douãsprezece.
Ionel SAVITESCU
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In memoriam Sergiu Grossu
Nãscut la 14 noiembrie 1920
în comuna Cubolta, judeþul Bãlþi,
Sergiu Grossu a fost membru al
Societãþii Scriitorilor din Basarabia în perioada interbelicã, fiind
prezent cu poeme ºi articole în
revistele Viaþa Basarabiei, Convorbiri literare, Gândirea, Revista
Fundaþiilor Regale, Familia, Dacia Rediviva, Epigrama, Gazeta
Cãrþilor, Raza etc. În 1940, debuteazã cu volumul de epigrame
Muºtar la Editura Bucovina. Dupã
rãzboi îºi continuã studiile la
Universitatea din Bucureºti, obþinînd licenþele în filosofie ºi filologie modernã. Din anul 1948,
frecventeazã cursurile Institutului Sergiu Grossu, 6.VI.2007, Bucureºti
Teologic din Capitalã ºi devine
membru al miºcãrii ortodoxe de renaºtere spiritualã ,,Oastea
Domnului, fondatã la Sibiu de pãrintele Iosif Trifa.
La 7 martie 1959, dupã hãrþuieli ale Miliþiei ºi convocãri la
Securitate, este arestat, anchetat trei luni ºi condamnat la 12 ani
detenþie grea pentru activitate religioasã interzisã ºi subversiune
comunistã. Dupã trei ani de închisoare, în urma unei amnistii, este
eliberat. În anul 1969, Sergiu Grossu împreunã cu soþia, Nicoleta
Valeria Bruteanu-Grossu, nepoata lui Iuliu Maniu ºi fostã deþinut
politic ea însãºi, reuºesc sã se refugieze în Franþa unde, paralel cu
publicarea revistei Catacombes, pun bazele Editurii Catacombes, la
care vor apare mai multe cãrþi, între care Lagãrele de muncã din
URSS, În spatele cortinei de bambus, Infernul chinezesc º.a.
Sergiu Grossu se afirmã acum ºi ca poet, semnînd volumele Univers
Simfonic ºi Inscripþii pe un vas de lut, poezie cu un caracter profund
creºtin. De menþionat cartea Calvarul României creºtine, apãrutã mai
întîi în limba francezã la Editura France-Empire din Paris ºi tradusã
mai tîrziu ºi publicatã la Editura Convorbiri literare din Iaºi.
În anul 2005, la nouã ani de la moartea soþiei sale, decedatã la Paris
ºi înmormîntatã în România, singuratatea ºi vîrsta înaintatã devin tot
mai apãsãtoare pentru Sergiu Grossu. Astfel, el decide sã pãrãseascã
definitiv Franþa ºi sã se stabileascã la Bucureºti, la familia nepotului
sãu Ioan ºi Dorica, unde se bucurã de multã atenþie ºi cãldurã
sufleteascã. Continuã sã-ºi scrie ultimele cãrþi de memorii ºi mãrturii.
Acum, cufundat în noaptea despãrþirii, la peniþa de foc a lumînãrii
aduse de la Mormîntul Sfînt, amintirea ta, dragã Sergiu Grossu, este
luminã ºi vis. Binecuvîntat fii între cei drepþi! (Ilie MIHALCEA)

Lumea în care trãim!

(urmare din pag. 1)

ºi o ameninþare nevãzutã. Ele
înfiltreazã vechile inconºtient
cunoscutele tradiþii cum le
numeºte el, lumea în care trãieºte
omul ºi ocupã loc în toate sferele
acesteia, în cea privatã sau a
familiei. Ele pãtrund ca niºte
stãpîni coloniali în toate formele
de viaþã ºi le deformeazã prin
comercializare, birocratizare, scientificare. Cu alte cuvinte, din
leagãn pînã la sicriu, societatea
trebuie organizatã ca un centru
de profit, în care vechile subiecte
sînt manipulate ca lego-omuleþii
din jocurile computerizate. Apare
astfel o raþionalitate fãrã noroc,
un cenuºiu în cenuºiul unei libertãþi lipsite de conþinut ºi a unui
progres fãrã sens. Habermas considerã cã raþiunea trebuie pusã în
slujba unei umanizãri a vieþii,
pentru a împiedica dominaþia
forþelor sociale, a economiei,
birocraþiei, militarismului. Numai
pe drumul unei argumentãri ºi
clarificãri în legãturã cu arta,
literatura, dreptul ºi morala, societatea ºi politica, putem deveni
contemporanii unei ere moderne.
Diferenþa dintre certitudinile
credinþei ºi cunoºtinþele ºtiinþifice
în filosofie va continua sã existe,
spune el. Dar ea nu trebuie sã
descalifice religia ca iraþionalã,
Cititorii din strãinãtate se pot
abona la Jurnalul literar la
tarifele de 40  pentru
Europa ºi 60 $ SUA pentru
þãrile extraeuropene.
Plata se face în conturile nr.
RO54BRDE410SV19034984100 ($)
R037BRDE410SV18465934100 (),
titular Societatea de istorie
literarã G. Cãlinescu 
Jurnalul literar, deschis la
Banca Românã pentru Dezvoltare, Sucursala Municipiului
Bucureºti (B.R.D.  S.M.B).
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ci sã-i deschidã uºa pentru un
discurs raþional. Cãci pentru
Habermas, reîntoarcerea religiei în
confruntarea cu marile categorii
secularizate ale societãþii, aratã în
ce condiþii pot sã se respecte
reciproc cele douã ºi pe ce baze
juridice ºi etice pot ajunge la o
înþelegere. Pãrãsind domeniul
speculaþiilor filosofice, (sau poate
tocmai þinînd seama de ele), societatea ar trebui sã devinã conºtientã de importanþa acestor
tradiþii pe care acum le neagã cu
o consecvenþã demnã de cauze
mai bune. Pentru cã ameninþarea
nevãzutã de care vorbeºte filosoful german existã ºi a început
sã-ºi arate roadele. Formele de
viaþã sînt nu numai deformate, ci
ºi erodate pînã la desfiinþarea
definitivã, cu consecinþe fatale
pentru omenire. Stãpînii coloniali nu se mulþumesc sã-ºi
afirme autoritatea, dar aºa cum
consemneazã istoria, împing apetitul lor de distrugere în toate
planurile, atît social, moral, cît ºi
economic. Pentru cã centrele de
profit nu au totdeauna victoria
asiguratã. Ceea ce trãim astãzi
dovedeºte eºuarea unor tentative
de schimbãri radicale, mai de
grabã o exagerare nerealistã, ºi ca
orice exagerare nerealistã, destinatã nereuºitei.
Prin apetitul nostru de modernitate, de noutate cu orice
preþ, am distrus fundamentul de
dreaptã ºi cu adevãrat raþionalã
mãsurã. Am uitat, sau nu vrem sã
ne amintim: creºtinismul este ºi el
revoluþionar, dar altfel revoluþionar
decît preconizeazã Marx. El nu
impune globalizarea, în care popoare întregi mor de foame, ci
propune apãrarea celor slabi.
Mistica creºtinã este o misticã
deschisã, accesibilã tuturor ºi nu
un sistem închis, secret, ale cãrui
consecinþe nimeni nu le poate
evalua, a cãrui experienþã o facem
azi. Condiþia unui adevãrat progres este grija pentru ceilalþi,
legãtura, calea de înþelegere cu
ceilalþi, (dupã cum preconizeazã
Schelling), recunoaºterea drep-

Meditaþii ortodoxe

(urmare din pag. 1)

a fost avocat, iar mama francezã,
Thérèse Ipcar. Dupã naºtere, pãrinþii i-au plecat la Paris. El ºi-a fãcut
studiile liceale ºi universitare în
Bucureºti, dar apoi ºi-a urmat pãrinþii. A excelat mai ales în dramaturgie,
lãsîndu-ne opere precum Cîntãreaþa chealã, Scaunele, Victimele
datoriei, Amedee sau cum sã te
descotoroseºti, Noul locatar, Ucigaº fãrã simbrie, Regele moare,
Rinocerii, Setea ºi foamea. Se cuvin
menþionate de asemenea lucrãrile
de memorialisticã sau chiar unele
versuri. A întreþinut relaþii amicale
cu Emil Cioran ºi Mircea Eliade.
Dincolo de preocupãrile sale
literare se cuvine subliniatã atenþia acordatã problemelor religioase. Biblioteca rãmasã de la el este
mai degrabã a unui filosof ºi
teolog decît a unui scriitor. Aºa
cum subliniazã un cercetãtor
(Alain Besançon în LOsservatore
romano, an LX, nr. 24, marþi 16
iunie 2009, pp. 9-10), Eugen Ionescu cãuta un Dumnezeu personal,
greu de cunoscut, ascuns, dar
totuºi descoperit de el în viaþa
Sfîntului Ioan al Crucii, Sfintei
Tereza, în scrierile misticilor spanioli, flamanzi ºi germani, cu
osebire în Filocalie.
Ionescu a fost botezat ortodox.
În acelaºi timp însã a întreþinut

Gripa spaniolã

(urmare din pag. 2)

Samoa a pierdut din cei 37000 de
mii de locuitori ai sãi, 7600.
La televiziune se anunþã cã în
Mexic a apãrut o nouã formã de
gripã. Senzaþional! Au ºi murit
peste 150 de persoane. A doua zi
s-a spus cã numãrul morþilor este
mult mai mic. Sub 60. În acelaºi
timp, se anunþã despre diferitele
mãsuri pe aeroporturi, inclusiv la
Bãneasa. Pasagerii sînt consultaþi
de un medic. Gratis, oare? Unora
li se va lua temperatura. Se vor
completa formulare unde trebuie
sã se treacã þãrile în care ai fost
în ultimele douã zile. Bun! Cum
mîine plec de la Bãneasa am grijã
sã iau cu mine ºi douã pixuri. Mã
gîndesc pe unde am fost în ultimele douã zile. Ce voi scrie la þãri
strãine? Scriu nu, trag linie, sau
scriu n-am fost. A doua zi,
bagajele gata, e 1 mai, e cald ºi
mai am o grijã în plus. Un prieten
vine sã ne ia cu maºina. Cînd
ajungem pe la statuia Aviatorilor
purtãm inevitabila discuþie despre
cum era pe vremuri. Defilarea,
Ceauºescu, dar ce bine era cu micii
ºi berea de la Bordei. Acum trebuie
sã mergi la Cocoºatul care te trage
pe sfoarã, pune zeamã de oase pe
mici ca sã tragã la cîntar. Ajungem
la Bãneasa. Lume multã, dezordine, nimeni nu ºtie unde se dau
bagajele pentru Stuttgart. Nu
sîntem gãsiþi pe listã, iar domniºoara de la ghiºeu repetã nu vã
enervaþi. În fine, se rezolvã,
trecem ºi de grãmada de la controlul paºapoartelor, aºteptãm sã ne
urcãm undeva în avion. ªi mi-aduc
aminte cã nimeni nu mi-a dat
vreun formular pentru gripã, n-am
vãzut nici un medic, nici o asistentã cu boneþicã albã, nimic.
Sau poate au aparate speciale
pentru mãsuratul febrei de la

tului tuturor la existenþã ºi nu
folosirea forþei, a despotismului
financiar de cãtre cei ce deþin
puterea economicã, împotriva
celorlalþi, pe care metodele lor fãrã
scrupule i-a despuiat total.
În acest ultim pas înainte de
prãpastia care aºteaptã societatea
umanã, n-ar fi rãu sã încercãm a
cunoaºte ºi alte feluri de realitãþi,
ºi nu numai uscãciunea unui
materialism dus la extrem, care ni
se pare, satisface nevoia noastrã
de progres ºi modernism. ªi care
se dovedeºte a fi doar un strat
superficial al unei pseudologici,
care nu rezistã la o analizã mai
profundã. Vom fi foarte surprinºi

relaþii strînse cu personalitãþi ale
lumii catolice. În 1936 a predat ca
profesor la Seminarul ortodox din
Curtea de Argeº, apoi la liceul
Sfîntul Sava din Bucureºti. La un
moment dat intenþiona sã devinã
chiar monah. ªi totuºi a rãmas un
credincios nehotãrît, oscilînd între
Dumnezeul lui Avraam, Isaac ºi
Iacob pe de-o parte, ºi Mîntuitorul
Hristos pe de altã parte. Ultimele
cuvinte ale Jurnalului sãu sînt
lãmuritoare: Sã ne rugãm Celui
pe care nu-L ºtim. Nãdãjduiesc
sã fie Iisus Hristos.
Sfîrºitul lui Eugen Ionescu s-a
petrecut în 28 martie 1994. Slujba
de înmormîntare s-a celebrat în
biserica Sfinþilor Arhangheli, unul
din rarele monumente ale cartierului
latin medieval, devenitã catedrala
Mitropoliei ortodoxe române a
Europei occidentale, întreaga ceremonie s-a încheiat cu sfînta
liturghie ortodoxã la care a participat ºi Majestatea Sa Regele
Mihai. De atunci, prin grija fiicei
sale Marie-France, se oficiazã
regulat slujba parastasului, panihida, cum þine sã precizeze autorul
articolului apãrut în LOsservatore
romano, cînd se împarte coliva,
iar preotul rosteºte un serviciu
scurt ºi simplu, moment de pace
ºi bucurie.
M-am simþit dator sã readuc pe
Eugen Ionescu în atenþia opiniei
publice urmare atitudinii fiicei sale

Marie-France Ionesco exprimatã
într-o serie de interviuri în care
refuzã sã-l recunoascã pe tatãl ei
drept autor de origine românã ºi
în acelaºi timp pretinde sã nu i se
celebreze centenarul. Aºa cum
sublinia un ziarist, pentru ea
românitatea lui Ionesco nu este
decît o tinichea. ªi mai de neînþeles este pretenþia MarieiFrance Ionesco, ºi acum citez
chiar cuvintele ei, ºi anume cã
Ionesco s-a simþit în exil în
România, nu în Franþa. Cum
sublinia Cristian Teodorescu,
senior editor al ziarului Cotidianul, absurda încercare a
fiicei sale de a-l scãpa pe Ionesco
de tinicheaua originii lui româneºti nu-i va împiedica pe cercetãtori sã se ocupe în continuare
ºi de aceastã tinichea. Ba, cum
se întîmplã, s-ar putea sã-i facã
ºi mai curioºi asupra trecutului
de care Marie-France încearcã
sã-l decupleze. ªi nici nu-l va
transforma pe Ionescu dintr-un
scriitor în doi, aºa cum ar vrea
atît de românca sa urmaºã.
Lãsînd de-o parte regretabilele
opinii legate de persoana ºi opera
marelui scriitor Eugen lonescu, el
rãmîne un reprezentant de valoare
al literaturii noastre cãruia i se
cuvine toatã cinstirea.

distanþã? Examinez cu neîncredere toate gãurile din perete. Se
face o coadã ºi toatã lumea se
nãpusteºte. E pentru Stuttgart?
întreb. Nu, pentru Luton rãspunde cineva. O doamnã cu fusta
înfoiatã se enerveazã: Ce Loton,
fã, Torino!. Deci nu e avionul
nostru. Mai apoi apare domniºoara
nu vã enervaþi, deschide uºa spre
pistã ºi aºteaptã plinã de rãbdare.
Deci Stuttgart! Iarãºi îngrãmãdealã, se crede cã cine iese primul
scapã de doctor. În autobuz începe
sã fie înghesuialã. Domniºoara
nu vã enervaþi vine ºi ea, hai,
mai strîngeþi rîndurile, sã urce
toþi! Am loc pentru un picior, dar
nu-i nimic, avionul se vede în zare,
deci nu se poate întîmpla mare
lucru. Odatã adunaþi toþi, ºoferul
închide uºa, porneºte în trombã,
apoi, dupã cîteva secunde, frîneazã
brusc. Cãdem unii peste alþii. Ne
luãm în braþe, legãm prietenii noi.
Nemulþumit de manevrã, ºoferul
dã de data asta înapoi, ºi zecimi
de secunde mai tîrziu apasã pe
pedala de frînã. Dar acum temeinic, cu grijã, pînã la capãt. Mã
gîndesc la bunãtatea domniºoarei
nu vã enervaþi. Dacã eram mai
puþini în autobuz zburam prin el
ca periuþa de dinþii în capsula
spaþialã aflatã în condiþii de
imponderabilitate. Ajungem lîngã
avion. ªi aºteptãm, aºteptãm, pe
pista încinsã de soare, tasaþi unul
în altul. Parcã aº fi într-un film.
Ceva cu teroriºti care ameninþã
un avion ºi ostatecii sînt adunaþi
într-un autobuz. Evident cã nu e
aºa. ªtiu acum de ce nu s-au fãcut
controalele medicale anunþate,
cine nu leºinã acum nu are gripã
ºi poate pleca. Cînd, în fine,
ºoferul deschide uºa, trãim cu toþii
un sentiment de eliberare, de
vindecare, ne simþim ca supravieþuitorii unei molime care pînã
acum vegetaserã cu spaimã în

carantinã. Seara, iarãºi în faþa
televizorului. În locul prezentatoarei drãguþe de la Bucureºti
care explica cum e cu pandemia
de care nu avem cum scãpa, apare
directorul de la Max-PlanckInstitut în persoanã. Pe ton sobru
ni se explicã ºi nouã, care oricum
nu prea înþelegem, cã actualul
virus nu are forþa de extindere ºi
focalizare a celui care a cauzat
gripa spaniolã. La toamnã, va fi
cel mult o epidemie de nivelul
celei din 1958. Poate vor fi cîteva
mii de infectaþi. Mã gîndesc cã
dincolo de toate aceste cifre se
ascund destine. Fiecare bolnav este
un cineva care suferã, care se
teme, care sperã, ºi, mai ales, care
are nevoie de ajutor. Reuºim sã
ne ascundem în spatele cifrelor,
sã le facem mai importante decît
fiecare dintre cei suferinzi. Tot la
televiziune se anunþã cã în Germania a apãrut un nou caz. O asistentã medicalã care îngrijise un alt
bolnav, venit din Mexic. ªi simt
nevoia de a vedea acea asistentã,
de a sta la patul ei, de a-i ºterge
fruntea, de a-i vorbi ºi povesti. Aº
vrea sã-i spun cã are prieteni, cã
mã poate simþi lîngã ea, cã nu e
una dintre cifrele de la televizor.
Probabil cã acel specialist de la
Berlin are dreptate, cã o pandemie
în sensul absolut al cuvîntului este
la fel de probabilã ca ºi concertul
lui Britney Spears pe stadionul din
Rîmnicul Sãrat. Însã chiar ºi cînd
vorbim de boalã ºi suferinþã nu ne
putem dezobiºnui de superficialitate. Ne lãsãm cuprinºi de ea, o
lãsãm sã se aºtearnã ca o epidemie.
Aristotel spunea cã prietenia e ca
un suflet în care trãiesc mai mulþi
oameni. Putem noi sã mai înþelegem
sensul unei asemenea comuniuni?...
Pentru cã se ºtie, în antichitate
sensul cuvintelor era altul.

sã constatãm cã am aruncat la coº
ceea ce trebuia sã pãstrãm ºi am
adoptat provizoriul, superficialul,
care se condamnã ºi ne condamnã
la dispariþie împreunã cu ele.
Lidia STÃNILOAE

Acest numãr s-a tipãrit cu sprijinul reprezentanþilor exilului românesc anticomunist
de la Paris, Freiburg, München, Bruxelles ºi din Canada.
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