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Insectar:Echilibrul
conºtiintei civice*
Am citit, cu interesul cu care
urmãresc îndeobºte textele d-lui
Norman Manea, articolul d-sale
intitulat Otravã cu efect de duratã,
apãrut în România liberã din 28
noiembrie 2008, începînd prin a-i da
deplinã dreptate. E adevãrat cã anul
viitor se împlinesc 20 de ani de la
prãbuºirea comunismului în Europa.
E adevãrat cã tinerii est-europeni din
generaþile postcomuniste par dezinteresaþi faþã de ceea ce au îndurat
pãrinþii ºi bunicii lor. E adevãrat ca
s-au înregistrat recent dezvãluiri
impresionante privind o presupusã
complicitate cu trecutul toxic a unor
personalitãþi de mare calibru precum
Milan Kundera ºi Lech Walesa ºi cã
au continuat controversele publice din
România în legãtura cu trecutul fascist
al lui Mircea Eliade.Cît priveºte
atacurile aºa-zisului «monopol evreiesc asupra suferinþei», atacuri care
echivaleazã Holocaustul cu Gulagul
sovietic, m-am oprit în faþa verbelor
relativizãrii, aºa-zisul. Ce înseamnã
asta? În primul rînd cã observaþiilor
fireºti mai sus menþionate li se
asociazã o alta asupra careia ar trebui,
nu-i aºa, sã reverbereze firescul lor, cã
toate la un loc s-ar cuveni sã dovedeascã o omogenitate a conºtiinþei
civice. Dar cum sã nu ne surprindã
ceea ce într-adevãr apare ca o tendinþã
inoportunã a unui monopol? Sîntem
cutremuraþi la evocarea enormei suferinþe inscrise sub semnul Holocaustului, însa nu în mai redusã masurã
de suferinþa contemporanã acesteia,
marcatã de un numãr mai mare de
victime, dacã asta conteazã, imputabilã
Gulagului. De ce o asemenea separaþie
orgolios speculativã, care þine a
departaja tortura, sîngele, moartea,
cuprinse de acolada aceleiaºi epoci
gemînd de atrocitãþi? Cui slujeºte un
astfel de artificiu decît antisemiþilor ce
gãsesc o nouã ocazie de-a blama
neamul ales iudaic, precum un
pandant al rasismului extremei drepte?
Vreau sa nu fiu greºit inþeles în aceastã
delicatã privinþã. Nutresc o mare
preþuire pentru excepþionala contribuþie
a poporului evreu la cultura universalã, îmi sînt la inimã o seamã de
scriitori ºi cãrturari evrei ce s-au
integrat cu strãlucire în limba ºi in
temele existenþei româneºti, nu am ºi
nu am avut niciodatã vreun impuls
xenofob. Însã un exces de afirmare, o
trufaºã singularizare a unui popor,
oricare ar fi el, nu duce, prin ricoºeu,
la un inevitabil efect pãgubitor acestuia? Oare discriminarea etnicã pozitivã
e altceva decît un revers al celei
negative, pe care, în diverse grade, o
implicã? Izolaþionismul în faþa maximei
fãrãdelegi, purismul în materia tragicã a comportãrii ambelor totalitarisme nu opresc fenomenul în cauzã
sã devinã, aºa cum e normal, nu un
prilej de disputã, ci unul de infrãþire?
Nu mai puþin deconcertant ni se
infãþiºeazã importantul scriitor care e

Gheorghe GRIGURCU

(continuare în pag. 24)

* Reproducem textul de faþã din
revista Acolada (nr. 15, decembrie
2008, p. 24), cu aprobarea binevoitoare a autorului sãu. (n.r.)
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Impus ca dogmã de stat, imediat
dupã rãzboi, atunci cînd România
a fost ruptã de Occidentul din care simþise întotdeauna cã
face parte, «realismul socialist» a adus la politizarea extremã
ºi în mod unilateral a literaturii, secãtuindu-i posibilitãþile,
iar autorii consacraþi  precum Arghezi ºi Sadoveanu  s-au
vãzut constrînºi sã aducã laude noului regim. În timp ce
poezia s-a refugiat vreme de douã decenii în sertare sau
proza în apariþii clandestine, cîþiva scriitori, salvaþi de la
dezastru, au continuat sã exprime în Occident propriile
sentimente, dar ºi aspiraþiile unui popor devenit din nou
victimã a istoriei. Precum odinioarã predecesorii lor  Elena
Vãcãrescu, Marta Bibescu, Panait Istrati, Tristan Tzara,
Benjamin Fundoianu, Ilarie Voronca  alãturi de Mircea
Eliade, dramaturgul Eugen Ionescu, filosoful-eseist Emil
Cioran, filosoful ªtefan Lupaºcu, poetul ºi romancierul Vintilã
Horia, laureat al premului Goncourt în 1960, au început sã
scrie în limbile de adopþie, mai ales în francezã (în spaniolã
au scris poeþii Aron Cotruº ºi Alexandru Busuioceanu),
dobîndind o faimã mondialã, dar au resimþit totodatã nevoia
ºi sã se slujeascã ºi sã slujeascã limba natalã.
Mircea POPESCU

Roza vînturilor

(Storia della Letteratura Romena, vol. 33, Fratelli Fabri, 1970, 120p)

Dialoguri esenþiale: Exilul Alexandrei
- într-o convorbire cu Anca Visdei -

Restituiri: Emil Cioran - Nãzbîtii
- gînduri sugrumate -

O întrebare care te macinã neîntrerupt te chinuie ca o durere surdã.
*
În care scriitor din vechime am citit cã tristeþea se datoreazã
încetinirii sîngelui? Poate e mai mult decît atît: a sîngelui oprit.
*
Sã te gîndeºti deodatã cã ai un craniu ºi sã nu înnebuneºti!
*
Rafinamentul este semnul vitalitãþii deficiente, în artã, în dragoste
ºi în toate.
*
Numai fanaticii au o viaþã.
*
Spiritul nu evolueazã decît dacã are rãbdarea sã se întoarcã asupra lui,
adicã sã aprofundeze.
*
Un scriitor demn de acest nume se izoleazã în limba sa maternã
ºi nu scormoneºte în felurite idiomuri. El e mãrginit ºi vrea sã fie
aºa pentru autoapãrare. Nimic nu ruineazã mai sigur un talent decît
o prea mare deschidere spiritualã.
(continuare în pag. 12)

Primim

Scrisoare deschisã dlui Traian Bãsescu,
preºedintele României

Nu aþi putut sau nu aþi vrut, domnule preºedinte?
Domnule Preºedinte,
Istoria ne învaþã cã toate prãbuºirile puterilor lumeºti, imperiilor
ºi civilizaþiilor au avut ca principalã
cauzã decãderea moralã.
Comunitatea noastrã naþionalã
trãieºte o rãscruce cu reale temeri
privind viitorul ei, identitatea, integritatea ºi chiar existenþa ei.
De aceea credem cã avem obligaþia sã descoperim cu toatã obiectivitatea cauzele acestei situaþii ºi
eventualele soluþii.

ÎN CELELALTE PAGINI l PROCESUL COMUNISMULUI în mãrturiile ºi
consideraþiile lui Remus RADINA ºi Paul GOMA l CRONICA LITERARÃ
de Titu POPESCU l INEDIT: Nicu CARANICA - Rezervã, poem; Mircea
ELIADE - [POST SCRIPTUM], nuvelã l REVELAÞIA DOCUMENTULUI:
Generalul Gh. Avramescu ºi cobeligeranþa cu sovietele l La despãrþirea
de profesorul Const. Ciopraga l TEZE ªI ANTITEZE: Nae Ionescu - un
socratic l VIATICUM l LECTURI POSIBILE l PUNCTUL PE I: Mihail Fãrcãºanu
ºi fratele sãu Nicolae în expozeul documentar al Piei BADER
FÃRCÃªANU l MERIDIANE: Dorin TILINCA- Bali - sãlaºul zeilor
(note de cãlãtorie) l POEME de Alexandru BIDIAN l MAI SEMNEAZÃ:
Angela BÂSCU, Catherine CLEYNEN, Lidia STÃNILOAE, Lucian
GRUIA, Mircea HANDOCA, Constantin MIHAI, Mihai NEAGUBASARAB, Dan OTTIGER DUMITRESCU, Emil RAÞIU, Ionel
SAVITESCU, ºi alþii

Sunteþi incontestabil o personalitate centralã a prezentului cu o
mare popularitate, dar în acelaºi timp
vehement contestatã. Este cert cã aþi
putea avea, ca preºedinte jucãtor,
un rol hotãrâtor în destinele acestei
þãri. Iatã de ce ne adresãm d-voastrã.
Nu vrem sã înþelegeþi greºit
demersul nostru. Nu este vorba de o
poziþie de moraliºti sau justiþiari.
Suntem strãini de o astfel de atitudine. În primul rând calitatea de
creºtin ne obligã sã mãrturisim
adevãrul în toate problemele, inclusiv în cele ale cetãþii. Ne îndeamnã
apoi la acest demers dragostea de
neam ºi þarã pe care o purtãm în
inimã, moºtenitã de la pãrinþii ºi
strãmoºii noºtri. Nu putem tãcea
ºi pentru cã, cu toatã poziþia
noastrã modestã, suntem unii din
reprezentanþii celor (ºi au fost mii
ºi sute de mii) care ºi-au riscat
libertatea ºi viaþa luptând pentru
dreptatea ºi libertatea acestui
neam.
Ioan BOILÃ
(continuare în pag. 24)

- Alt personaj important care trage II de acestea. În niciun caz un oportunist
sforile din umbrã, Andrei Verescu, pe nu ar fi ales cealaltã tabãrã, cea a
care Alexandra îl iubise pînã sã afle contestatarilor, întrucît acolo nu ar fi
cã acesta o trãdase, devine un apro- avut nimic de cîºtigat, ba chiar din
piat al dictatorului, însoþindu-l în contra, aº zice. Contestatarii puterii
multele sale cãlãtorii oficiale sau la nu au fost prea mulþi la noi, ºi nici
partidele de vînãtoare unde acestuia i dupã 89 aceºtia nu au cîºtigat mare
se aduceau în bãtaia puºtii urºi drogaþi lucru, nici mãcar recunoºtinþa sau
ce abia se mai þineau pe picioare. admiraþia compatrioþilor lor, obiºnuiþi
Aceasta îmi aduce aminte o anecdotã sã aprecieze mai degrabã ºmecheria
care circula pe vremuri în Bucureºti, decît verticalitatea: ,,Ah, pãi cutãricã
cu campionul Ilie Nãstase care disputa a cochetat cu puterea pentru cã fost
partide amicale de tenis cu dictatorul, bãiat deºtept, domle, s-a descurcat,
însã amicale, amicale, dar trebuia bravo lui, pe cînd alde Goma a fost
totuºi sã-i dea mingea la fileu ºi sã se un fraier, s-a apucat sã protesteze în
prefacã cã nu poate recupera mingiile loc sã-ºi þinã gura ºi sã se descurce
lansate de boss, flatîndu-l la sfîrºitul ca noi toþi ! Este aceasta pe undeva
partidei: ,,Vai de mine, ºefu, ce bãtaie o trãsãturã naþionalã ?
mi-aþi tras ! Am jucat eu ºi cu Jimmy
- Nu am încredere în generalitãþi ºi,
Connors, cu McEnroe, cu Borg, dar fiind scriitor, m-am consacrat genului
niciunul nu-i aºa de tare ca Dvs. Sînt particular ºi individual. Nabokov a
epuizat, m-aþi fãcut praf! Devenit din scris de altfel niºte frumoase pagini
ºef al opoziþiei o slugã a dictatorului despre acest subiect, comparînd
(larbin du pouvoir, ador expresia scriitorul cu un entomologist. Am fost
pe care o folosiþi !), Verescu este tipul
oportunistului care cîntãreºte avanta- Realizatã de Radu NEGRESCU-SUÞU
jele situaþiei ºi-ºi alege tabãra în funcþie
(continuare în pag. 6)

Reevaluãri: Mircea Eliade în posteritatea
postcomunistã

1. În numãrul anterior al Jurnalului literar (an XIX, nr. 17-20,
2008), analizînd raporturile lui
Mircea Eliade în confruntarea cu
naþional-comunismul ceauºist,
menþionam intervenþia, în acest
ciudat proces al destabilizãrii ºi
al încercãrii de compromitere a
exilului nostru anticomunist, a
profesorului de filologie românã
de la Universitatea din Copenhaga, Eugen Lozovan, printr-o
Retractare, aproape lipsitã de
obiect logic, care, desigur, l-a

surprins categoric pe savantul ºi
scriitorul român, cu mult mai mult
decît reacþiile unor trimiºi ai
securitãþii, ale unor infiltraþi ai
aceleiaºi instituþii, sau ale unor
persoane politice extremiste,
îndeajuns de compromise în spectacolul agitatoric pe care îl comiteau, în mod dubitativ ºi fãrã
nici o rezonanþã de altfel, la nivelul
scenei publice a exilului. Rãmîne
Nicolae FLORESCU
(continuare în pag. 14)

Meditaþii ortodoxe:
Religiozitatea poporului român

Vorbind despre poporul român ºi
religiozitate trebuie sã încep prin a
menþiona cã este unul dintre popoarele care s-au nãscut creºtine. Fãrã a
intra în amãnunte istorice ºi fãrã a
recurge la diferenþieri între neamuri,
nu putem sã ignorãm specificul acesta
al nostru pe care e bine sã nu-l uitãm,
dar nici sã-l nesocotim.
Nu demult presa a prezentat un
fel de statisticã cu privire la religiozitatea oamenilor. Preluînd cîteva date
din ziarul Cotidianul (nr. 29, 12
februarie 2009, p. 12), þara noastrã
se numãrã printre þãrile în care religia

ocupã un loc important, 78% dintre
români declarînd cã sînt religioºi.
Statele în care cetãþenii acordã o
importanþã mai micã religiei sînt
considerate a fi Estonia, Suedia,
Danemarca ºi Norvegia, urmate de
Cehia, Azerbaidjan, Hong-Kong,
Japonia, Franþa, Mongolia ºi Belarus.
Sînt menþionate ºi alte cîteva þãri unde
religia joacã un rol minor: Anglia,
Olanda, Lituania, Letonia ºi Bulgaria.
Specialiºtii apreciazã cã religiozitatea
(continuare în pag. 24)
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Lecturi posibile
A trãi cît mai mult este o
plãcere imensã. În acest fel vom
avea ºansa de a îngropa cît
mai mulþi dintre cei care ne-au
batjocorit o viaþã întreagã.
Un asemenea gînd poate
justifica fãrã nici o îndoialã un
demers memorialistic, impresionant tocmai prin acurateþea ºi sinceritatea
abordãrii problematice, precum în cartea tipãritã
nu cu mult timp în urmã, la Editura Aula din
Braºov, 2007, de Nicholas Catanoy. Scriitorul
cupleazã sub titlul Cîrja lui Sisif (426p.) o
îmbinare originalã de aforisme ºi note memorialistice. Existã aici, aºadar, o reflecþie pe douã
planuri, unul  cel al condiþiei autobiografice,
ilustratã printr-o meditaþie subtilã, concentratã
asupra trãirii ºi, celãlalt  o expunere în pilule
de gînd, ce indicã în primul rînd un drum al
cunoaºterii, dar ºi pe cel al pãtrunderii în
semnificaþiile literaturii ca expresie a vieþii.
Totodatã se observã, cu o aceeaºi finalitate, o
înregistrare aproape jurnalierã, în sensul
valorificãrii caietului intim, spre regãsirea ºi
fixarea drumului existenþial prin consemnarea
nu numai a opiniei individuale, în raport cu
evenimentele zilei, cu faptele istorice ale epocii
în care s-a desfãºurat traseul individual al
autorului, dar ºi prin reevaluarea prieteniilor, a
relaþiilor literare ºi artistice ce amplificã în mod
constant demersul referenþial.
Este în structura acestor pagini o curioasã ºi
cu atît mai percutantã cuprindere a privirii în
oglindã ºi a receptãrii chipului din interior. Nu
ºtim în ce mãsurã literatura poate fi, chiar în
expresia de abordare, în totalitate aproape, a
genurilor ºi speciilor ei, o cîrjã a lui Sisif, dar
categoric ea devine în perspectiva asumatã în
cartea lui Nicholas Catanoy, un determinant al
condiþiei umane ºi o lucidã meditaþie asupra ei.
O sã ne oprim mai ales la legãturile româneºti,
indestructibile în acest caz, prin raportare la
viziunea scriitorului.
Nãscut la Braºov în 10 noiembrie 1925,
dintr-un tatã român ºi o mamã germanã, dupã
studii liceale în oraºul de la poalele Tîmpei ºi
suportarea a cîtorva ani de lagãr într-o închisoare
de exterminare comunistã, Catanoy, prieten ºi
coleg de generaþie cu Alexandru Lungu, Ion
Caraion, dar ºi apropiat de Adrian Marino ºi de
alþii, îºi finalizeazã la Cluj, între 1947 ºi 1952,
studiile de medicinã, lucrînd mai apoi ca medic
la Predeal, Tohan ºi Bucureºti. Iatã una dintre
însemnãrile ce fixeazã un moment dureros din
existenþa memorialistului.
A murit Adrian Marino. Cu douã luni înainte
de-a pleca, mi-a expediat «Prezenþe româneºti
ºi realitãþi europene/Jurnal intelectual» (D-nei
Marie-Claude ºi lui Nicholas Catanoy, confrate
de idei ºi litere, pe care-i asigur cã nu i-am
uitat, dar mult handicapat de afecþiuni din ce în
ce mai supãrãtoare. Multe mulþumiri pentru
urãri, cu aceleaºi gînduri bune pentru 2005 ºi
amicale amintiri/Adrian Marino). Marino este
ultimul cãrturar pe linia  Cantemir, Hasdeu,
Iorga, Eliade, încheind un ciclu enciclopedic,
greu reptabil, din oastea feciorilor literaþi.
Modest (...neconsiderîndu-mã «scriitor», ci
numai «scriptor», în sensul medieval al
cuvîntului), refuzînd banalul, anecdota ºi
trãirismul, sub toate formele, Marino a trãit
într-o ascezã intelectualã sub o dicþiune austerã,
în partiturile unei spiritualitãþi sui generis. Îmi
lipseºte, aºa cum va lipsi ºi celor care l-au
apreciat ºi care au înþeles itinerarul lui solitar.
În 1972 Nicholas Catanoy se refugiase în
Canada, iar din 1971 devinde pentru o perioadã
de doi ani medic pilot în Nigeria ºi Venezuela,
cum indicã în a sa Enciclopedie a exilului literar
românesc, Florin Manolescu. Românul Cãtãnoiu
este probabil unul dintre cei mai mari cãlãtori
din sînul intelectualitãþii româneºti contemporane. Foamea sa de cunoaºtere strãbate aproape
toate meridianele semnificative ale lumii.
Jurnal. Mexic. Revizitînd piramidele.
Pierzînd autobuzul spre Teotihuacan, luãm un
taxi, garat în faþa hotelului. Dupã ce fixãm preþul
cursei ne aºezãm confortabil în Chevrolet-ul
mov, garnisit cu perdeluþe roz. ªoferul, un tip
distins, cu cãmaºã scrobitã, mã chestioneazã
discret: «De unde veniþi?» «Din Canada, însã
nativ sunt din România!». ªoferul zîmbeºte ºi,
trãgînd cu ochiul, îmi spune: «Eu am fost scurt
timp ºoferul regelui Carol al II-lea». «De ce
scurt?», îl întreb. «Din cauza coþofenei cu care
trãia». Portretul: Lupeasca, în carne ºi oase,

IN MEMORIAM
Anul acesta, în ziua de 22 decembrie, ca în
fiecare an, începînd din 1995, s-a oficiat la
Biserica ortodoxã românã ,,Sfinþii Argangheli
din Paris un parastas pentru eroii cãzuþi în
Decembrie 1989.
Iniþiativa aparþine inimosului ziarist sibian
Ilie Mihalcea, pentru care ,,este o datorie moralã
ºi de onoare a tuturor sibienilor, a tuturor
românilor, de a aduna ºi rosti nume lîngã nume
pentru cinstirea memoriei acelor martiri care
ºi-au dat viaþa pentru libertate, credinþã ºi un
trai mai bun.
Graþie strãdaniei neobositului fost deþinut
politic anticomunist Cicerone Ioniþoiu, care a
întocmit o listã cu numele de botez a tuturor
celor care ºi-au jertfit viaþa în cursul evenimentelor sîngeroase din Decembrie 89, aceºtia
au fost pomeniþi la 22 decembrie 1995 de
preotul paroh al bisericii.

este identic cu portretul lui Pamfil ªeicaru trasat
în romanul (apãrut postum): Vulpea roºcatã. O
capodoperã.
Stabilit pentru scurtã vreme în Franþa ca
redactor al Editurii Seuil, ocazie cu care îi
întîlneºte pe Emil Cioran ºi pe Eugen Ionescu,
el revine la medicinã puþin mai tîrziu gãsinduºi locul de statornicie în Germania Federalã.
Nicholas Catanoy a debutat editorial în 1968
cu volumul de poeme în prozã în limbile englezã,
spaniolã, francezã ºi romînã, Hic et nunc. Dar,
în drumul sãu editorial, a abordat atît aforismul,
lirica de meditaþie cît ºi proza, nici mãcar
romanul nefiind ignorat. Însemnãrile sale de
lecturã, numeroase ºi de bunã calitate, s-au
transfigurat adesea în eseuri. În anii din urmã,
Nicholas Catanoy a simþit nevoia sã-ºi valorifice
opera mai ales în limba românã, dovadã certã a
întoarcerii acasã; fiindcã, îndeosebi în ultima
jumãtate a secolului trecut, prin literatura ºi
expresia intelectualã a exilului, acasã a marcat
ºi posibilitatea de a duce cu tine, oriunde în
lume, nu numai valorile lingvistice de la Carpaþi
ºi Dunãre, dar ºi dorul trãirii profunde a celor
pe care o istorie nedreaptã ºi covîrºitã de pãcate
asupra existenþei individului le-a acutizat pînã
la neurastenie. Aºa apar, oarecum revelatorii, ºi
însemnãrile lui Catanoy cu privire la suita de
români din exilul cultural, întîlniþi pe diverse
meridiane ale globului, de la Ionel Jianu ºi
Gherasim Luca, pînã la Dumitru Þepeneag ºi
Sorin Alexandrescu, Sanda Stolojan ºi ªtefan
Lupaºcu. Dintre aceºtia, excelente ni se par
consideraþiile extrem de succinte, dar deosebit
de personalizate, asupra Monicãi Lovinescu,
Virgil Ierunca ºi, mai ales, cele despre întîlnirea
cu Emil Cioran.
Toamna. Cu Cioran în Jardin du Luxembourg. Maestrul împingînd cu piciorul frunzele
etalete pe alei, ca ºi cum ar fi urnit din morþi
vieþuitoarele dormind somul lor de veci.
Necedînd circumstanþelor, plonjeazã în trecut.
Braºov. Feerie expiatã. Reþine totuºi cîteva
portrete, incolore, o comunitate fãrã chip. În
schimb, inventarul geografic local, e iluminat
surprinzãtor, tulburãtor, fermecãtor. Se învîrteºte în jurul lui, despre cum a fost atunci, fãrã
a cãdea în narcoza nostalgiei. Vîntul ridicã
frunzele. Cioran prinde o frunzã cu vîrful
piciorului, o saltã, ca un fotbalist versat. Omul
de rînd, simplu, practicînd într-un fel dezinvolt
armonia cotidianului, cu exasperarea existenþialã.
Ne despãrþim la capãtul aleii, lãsînd întîlnirea
viitoare hazardului neuro-hormonal...
Uneori, umorul de bunã calitate devine
personificant în scrisul lui Nicholas Catanoy.
Sã-l reþinem ºi sã-l exemplificãm aici doar printrun gînd deosebit de acid, dar totodatã, extrem
de semnificativ, mai ales cu trimitere spre
realitatea româneascã din ultima jumãtate de
veac:
Academia este un cimitir în care celebritãþile
în viaþã sunt înmormîntate pentru a fi elogiate.
*
Cînd l-am vizitat la Paris,
în toamna lui 1997, profesorul
Cicerone Poghirc mi-a încredinþat spre lecturã o carte
recent apãrutã atunci în exil,
tipãritã în limba românã,
Cenuºa amintirilor de George
V. Bumbeºti, (Editura Dorul,
Danemarca, 1997, 256p.), ºi
mi-a atras atenþia cã seria de
povestiri din acel volum cuprindea numeroase
trimiteri spre o realitate memorialã, ce rememora
în parte, nu numai anii de formaþie ai autorului,
dar ºi lumea universitarã a Bucureºtiului din
perioada rãzboiului, pînã prin 1947-1948 cînd
s-a instaurat definitiv comunismul ca regim
politic în România.
Este interesant de urmãrit în acestã suitã de
proze modul în care povestitorul îºi reface
traiectul intelectual ºi îºi determinã raporturile
sale cu o lume pe care a pãstrat-o doar în
amintiri ºi pe care o reînvie, nu atît pentru
ilustrarea trecutului, cît, mai ales, pentru
rezonanþele tragice ale existenþei sale într-o lume
a exilului, a întrãinãrii ºi a pierderii contactului
cu universul românesc din care a fost nevoit sã
se desprindã.
Pentru George V. Bumbeºti, cunoscut în þarã
pînã la plecarea sa în exil pentru studiile de
filosofie, concepute în mare parte în apropierea
lui Anton Dumitriu, cãruia i-a fost o vreme ºi
asistent, ºi, în mai micã mãsurã, pentru cîteva
scenarii radiofonice, radiodifuzate în anii
rãzboiului ºi imediat dupã de postul naþional de
În anul urmãtor, 1996, s-a dezvelit o placã
închinatã memoriei ,,Martirilor Revoluþiei pe
frontispiciul Primãriei oraºului Sibiu ºi una
identicã în Biserica Exilului din Paris.
Ambele plãci au fost realizate de sculptorul
sibian Septimiu Engliº, la ideea dlui Mihalcea,
care a ºi finanþat pe cheltuialã proprie executarea
lor. Plãcile sînt din marmurã albã, purtînd
inscripþia, cu litere negre : ,,În memoria
martirilor din Decembrie 1989, care au luptat
împotriva dictaturii comuniste ºi pentru
democraþie în România.
La comemorarea acestui eveniment s-a
asociat ºi o altã persoanã, nu mai puþin inimoasã,
violonista Mirana Þuþuianu. Apreciind mãiestria
artisticã a interpretãrilor sale precum ºi
atitudinea ei net anticomunistã, dl Ilie Mihalcea
i-a solicitat Miranei Þuþuianu, fiica dnei Ana
Ciucan-Þuþuianu de la Alianþa Civicã, sã
interpreteze, în fiecare an, la comemorarea de
dupã oficierea slujbei religioase, celebra Baladã

Un nou triumvirat pe malurile Dîmboviþei? O nouã troicã intelighenþio-valahã?
Gabriel Pãltiniºteanu sau noicanesca
viligiaturã. Andrei Pãsãrescu sau ciocul
estetic. Horia Pata-dada-evici sau
recentul caºcaval. Bolboroseli în aqua
forte. Tumbe semantice. Plîng licuricii
buimãciþi în amurg...
Nicholas CATANOY
radio, poziþia povestitorului nu este cea
implicativã, ca de obicei, ci cea contemplativã,
întîmplarea punîndu-l pe autor în concordanþã
cu dramele sau situaþiile dramatice din exitenþa
unor oameni pe care i-a cunoscut cîndva, în
anturajul din þarã, în perioada de dinainte de cel
de-al doilea rãzboi mondial, sau în cea efectivã
a rãzboiului, personaje reîntîlnite în nesiguranþa
existenþialã de dupã intrarea trupelor sovietice
în România. Doar într-o singurã povestire,
Isabelle, altãdatã, scriitorul se implicã în
derularea narativã, gãsindu-se în prim planul
relatãrii. Dar aici nu se indicã decît situaþia
iniþialã ce lasã sã transparã revenirea în prim
plan a cenuºii, adicã a rememorãrii unor
întîmplãri scrumite sub apãsarea vremurilor, a
ieºirii lor din subconºtient ºi a proiectãrii pe
ecranul revalorizãrii unor stãri, a trãirii în
nostalgie a unor fapte ce se dizolvã pînã la
urmã în incertitudinile prezentului.
Fiecare povestire în parte constituie, în
ultima instanþã, un capitol dintr-un posibil
roman, dispus sã înfãþiºeze drame ºi stãri
sentimentale. Cum toate acestea se recompun
în memoria povestitorului, în exil, iar trecerea
de pe un meridian pe altul al lumii nu lasã
îndoialã asupra risipirii condiþiei exilatului, a
însingurãrii sale ºi a întrãinãrii de care este
mereu torturat, povestea devine esenþialã tocmai
prin activarea acestei dimensiuni memoriale, ce
pãstreazã vie legãtura cu tãrîmul natal, cu
universul ºi problematica unui acasã mereu
adus în evocare. Un acasã care stãruie înainte
de instaurarea comunismului, ce se dislocã, însã,
ºi se înstrãineazã tocmai prin instituirea
regimului inuman ce a dus la secãtuirea nu numai
economicã dar ºi moralã ºi spiritualã a þãrii,
fãcînd posibilã trecerea dincolo de graniþã,
aspiraþia spre îndepãrtatea în neunde.
Ni se pare astfel semnificativã povestea
Alexandrei Decusearã, silitã sã vieþuieascã la
modul real, alãturi de Saºa B., unul dintre
conducãtorii partidului comunist, cu mari
pretenþii de economist, un om mai degrabã
scurt, burtos ºi cu un ochi de sticlã, dar,
trãind un episod de dragoste cu un tînãr italian,
prin anii 60 ai secolului trecut, ajuns sã
plãteascã, desigur cu viaþa, prezenþa lui activã
în brigãzile roºii. Ceea ce se întîmplã în
Resemnare, titlul povestirii menþionate, þine de
disoluþia ideii de familie, a noþiunii de iubire ºi
a introducerii elementelor politice în viaþa de zi
cu zi a oamenilor. Alexandra Decusearã aflã,
finalmente, chiar din gura lui Saºa B., cã povestea
ei sentimentalã cu italianul întîlnit pe plajã, la
mare, fusese urmãritã pas cu pas de agenþii
sistemului, puºi la cale chiar de oficialul
ministeriabil, ce-i anunþã fãrã nici o reþinere ºi
execuþia cãlãului din brigãzile roºii, subvenþionat pentru un timp de regimul de la Bucureºti.
Chiar dacã, în deschiderea unei alte povestiri,
precum Cînd femeia iubea, George V. Bumbeºti
aminteºte de primul sãu roman scris ºi multiplicat în exil, Cerul era putred, nota activã
constituie doar un element al cadrului, nu doar
în aceastã naraþiune, ce întãreºte ideea de
autenticitate, lãsînd sã domine întîmplarea, ce,
mai întotdeauna, este una realã.
În Raiul nu era departe, eroul despre care se
face relatarea narativã nu este altul decît
sublocotenentul Boris Cazacu, ajuns, nu mult
timp dupã aceea, profesor de dialectologie la
Universitatea din Bucureºti, implicat în condiþiile
rãzboiului undeva, într-un sat din Basarabia,
cînd însuºi scriitorul pare a-l fi întîlnit ºi
cunoscut îndeaproape.
Într-o altã povestire, eroul naraþiunii se
declarã a fi fost student al profesorilor
Alexandru Marcu ºi Dragoº Protopopescu la
Universitatea din Bucureºti. Sînt ºi alte elemente
memoriale aduse la cunoºtinþa cititorului în
aceastã ultimã carte a lui George V. Bumbeºti.
Prin 2004, scriitorul a ieºit din contingent,
departe de þarã, pe undeva, prin America de
Nord. Cenuºa amintirilor este în acest fel ºi o
carte cu o tentã profund testamentarã.

Ileana CORBEA
pentru vioarã ºi orchestrã op. 29, compusã de
Ciprian Porumbescu. Mirana Þuþuianu a
acceptat fãrã nici o ezitare, evenimentul
devenind de atunci o tradiþie anualã a Exilului
românesc. Deºi mai toatã cariera profesionalã
ºi-a fãcut-o în Franþa, unde s-a exilat în anul
1984 (premiul de virtuozitate al Conservatorului
superior din Geneva, laureatã a Academiei
Maurice Ravel din Saint-Jean-de-Luz, solistã a
Orchestrei Filarmonice din Suhl-Germania, a
Orchestrei Filarmonice din Strasbourg ºi a
Orchestrei de Camerã a Parisului, profesoarã la
Conservatorul Nadia et Lili Boulanger din Paris,
actriþã la Théâtre de lOrme din Paris etc.),
Mirana Þuþuianu nu ºi-a uitat nici o singurã
clipã datoria de româncã. O regãsim astfel în
2005 la ªcoala de Varã de la Sighet, unde
fotografia bunicului matern, dr. Gheorghe
Ciucan, alãturi de alte mii de fotografii ale
deþinuþilor politici, stã mãrturie a calvarului
îndurat de un întreg popor, dînd un recital în

Dreptul la opinie
Tineri ºi bãtrîni
În nr. 12 al revistei Acolada, doamna Ana
Blandiana publicã articolul Bãtrîni ºi tineri,
unde încearcã sã înþeleagã sensul ºi cauzele
ruperii relaþiilor normale între bãtrîni ºi
tineri. Din capul locului trebuie sã-mi arãt
satisfacþia cã un scriitor a adus acest subiect
în discuþie (mai ales cînd majoritatea
scriitorilor ce au acces în presã vorbesc
numai despre politicã, scriu fine analize
politice, ba în ultima vreme, urmãresc
evoluþia bursei...).
Doamna Blandiana a evidenþiat destul
de bine retragerea bãtrînilor cu viziera
spaimei trasã etanº peste faþã ºi înaintarea
feroce a tinerilor, dar - din pãcate - nu aduce
la luminã ºi cauzele care au contribuit la
aceastã stare de lucruri. Nimeni, niciodatã,
nu rateazã ocazia de a face reproºuri, aluzii
tinerilor. Ca student a trebuit sã ascult
predicile lectorilor, conferenþiarilor în
varstã de aproape 40 de ani, care erau
studenþi în anii 90. Pe timpul nostru nu
era aºa, noi aveam atîtea ore pe sãptãmînã.
Adevãrat, dar nu tinerii de-astãzi au votat
trecerea la sistemul Bologna, nu tinerii au
tot reformat de prin 1996 învãþãmîntul în
România, nu tinerii au adoptat, pentru prima
oarã, proastele obiceiuri din Occident.
Dacã parcurgem rubrica anunþurilor din
ziare, vedem din ce în ce mai des anunþuri
ca: angajez femeie/barbat pentru ingrijire
persoana imobilizata la pat. Se-nþelege:
copii, ocupaþi cu serviciul, cu urmãrirea
show-urilor televizate, n-au timp sã-ºi
îngrijeascã pãrinþii. Bãtrînii sînt lãsaþi, de
cele mai multe ori, în mizerie, fãrã bani,
fãrã vreun ajutor la cumpãrãturi. De cele
mai multe ori li se impun ºi condiþii: ori
faci aºa, ori aºa. Sã nu mai vorbim despre
bãtrînii din spitale, lãsaþi în îngrijirea
medicilor ºi asistentelor. Încã de la instaurarea comunismului, tinerii au fost învãþaþi
sã fie indiferenþi, egoiºti, sã rupã legãtura
cu familia. Depãrtarea de religie, golurile
istorice ce s-au întins în culturã nu aveau
cum sã nu-ºi facã simþitã prezenþa acum.
Da, raporturile orizontale între indivizi au
fost rupte, dar am fi ipocriþi dacã n-am
recunoaºte cã acest lucru nu este deloc
recent ºi nu a apãrut instantaneu.
O întrebare se impune: ce au fãcut, cum
s-au comportat cei care acum au 60-70 de
ani atunci cînd aveau 20? Un tineret ca al
nostru n-a mai existat în nici o parte a
Europei: docil, etern-linguºitor, dînd dovadã
de o moderaþie caracteristicã vîrstnicilor.
Au fãcut totul pentru a obþine o slujba cît
mai bine plãtitã, au turnat pentru a obþine
un apartament, au ridicat în slãvi pe mai
marii zilei pentru a pune mîna pe un
paºaport. ªi, mã rog frumos, tinerii care au
plecat dupa 90, nu înainte de a scuipa
înapoi imediat ce au trecut graniþa? Dar
cei care au rãmas în þarã (construind
democraþia) ºi care au fãcut orice pentru
ca la sfîrºitul sãptãmînii sã-ºi umple
cãruciorul într-un supermarket? Poate near prinde bine cîteva momente de seriozitate ºi meditaþie.
Înþeleg spaima doamnei Blandiana: nu
vrea sã accepte cã generaþia ei a trãit o
viaþã în genunchi ºi cã, iatã, existã un revers
al medaliei. Tinerii de astãzi nu sînt decît
copia celor care au acum 60-70 de ani.
Înainte de 1989 adulþii nu fãceau decît sãi înveþe sã mintã pe tineri, unii îi sfãtuiau
chiar sã intre în Securitate; dupa 1989  o
ºi mai mare prãpastie în educaþie: clasa
înaltã a þãrii, auto-intitulatã intelectualitate, nu a fãcut decît sã parvinã; sã
punã mîna pe un sediu, sã capete un fax, o
bursã în strãinãtate, o sinecurã bine plãtitã
din bugetul statului; educaþia a fost exclusã,
viitorul nu conta, doar prezentul. Dar, iatã,
vorba lui Eminescu: ºi-au crescut ºerpi în
sîn. Se adeveresc încã o datã cuvintele
scriitorului Paul Goma: Noi, românii nu avem
o intelighenþie  în locul ei avem o adevãratã,
zdravãnã, bine-alcãtuitã privilighenþie.

Mihai CIUCANU
Bucureºti, 29 Octombrie 2008

memoria tuturor martirilor Neamului.
ªi în acest an, la Biserica ortodoxã românã
din Paris, un public numeros a fost martorul
unui pios moment de reculegere pentru eroii
din Decembrie 1989. Violonista Mirana Þuþuianu
a amintit ºi numele recent plecatului dintre noi,
la 5 decembrie a.c., luptãtorul anticomunist
Constantin Ticu Dumitrescu.
Interpretarea plinã de sensibilitate a talentatei violoniste a reuºit sã exprime durerea unui
întreg popor, care-ºi plînge fiii cãzuþi în floarea
vîrstei în lupta cu fiara comunistã, tristeþea
pierderii unuia dintre rarele repere morale de
astãzi ale României, precum ºi mistuitoarea
dragoste de Þarã a exilaþilor români.
Dumnezeu sã-i ierte ºi sã-i odihneascã întru
Împãrãþia Sa, acolo unde nu-i durere, nici
întristare, nici suspin. Tatãl nostru Carele eºti
în ceruri
Radu NEGRESCU-SUÞU
(Paris)

Jurnalul literar 3
de noi),
Cronica literarã: Amintiri disjuncte ficuasimilaþi
scopul de a cîºti-

Gregor von Rezzori manifestã un dispreþ
umoristic faþã de regimurile politice pe care
experienþa lui biograficã i le aduce în faþã.
Bucovina lui natalã a fost marcatã de tradiþii
literare iudaice, dar care au provocat ºi
reacþii coreligionare antiromâneºti, atît din
cauza supradimensionãrii antievreismului
(Egon Erwin Kisch), cît ºi a fantazãrii de
scene abominabile (Elya Ehremburg), ceea
ce a determinat o misiune permanentã (o
spune Marian Popa, în Istoria literaturii
române de azi pe mîine) a scriitorilor evrei
faþã de impresia falsã a antievreismului la
români. Aceºtia fie au simulat un sionism
patetic (Isaiia Rãcãciuni, Sergiu Dan, Emil
Dorian), fie s-au folosit de platforma
marxistã, care venea sã dea autoritate
partinicã unei nedrepte revanºe etnice, prin
bruºti ideologi intransigenþi  Ion Cãlugãru,
Ofelia Manole, Ion Vitner, Silvian Iosifescu,
Maria Banuº, N. Moraru, Nina Cassian,
Leonte Rãutu, I. Ludo, Ov. S. Crohmãlniceanu, Jacob Popper, S .Damian etc.
(Evreii au dreptul de a critica pe oricine
pentru orice, în numele colectivitãþii lor
ºi al marxism-leninismului, dar cea mai
insignifiantã aluzie la originea lor e
interpretatã drept manifestare a «urii de
rasã» care nu trebuie trecutã cu vederea
/.../ Ofensiva generalã antiromâneascã are
drept efect timorarea dramaticã a unei
populaþii care, înainte de toate, nu
înþelege de ce a devenit masã de rãzbunare evreiascã  p.83). Totul se petrecea
într-o þarã ocupatã militar de ruºi ºi psihic
de evrei, fiindcã instituþionalizarea marxism-leninismului a impus draconic aceastã
ideologie de extracþie evreiascã atribuitã
proletariatului.
Pe lîngã multele deformãri pe care le-a
instalat, cenzura comunistã interzicea ca
scriitorii evrei sã fie pomeniþi prin apartenenþa lor etnicã, fapt care a întreþinut o
accepþie peiorativã a termenului ºi propagarea ei pe cale oralã, unde cenzura era
ineficientã. Aºa-numita puritate ideologicã
pe care ea o pãstra s-a transformat într-un
ºir de rãutãþi în faþa cãrora era dezarmatã.
Evreitatea are a-i reproºa deturnarea spre
peiorativ a înþelesului apartenenþei etnice,
ceea ce nu s-a întîmplat la scriitorii germani,
italieni sau de aiurea.
Comentînd o antologie de autori israeliþi,
Robert Kemp (La vie des livres, vol. II,
Paris, Editions Albin Michel, 1962) remarca
permanenþa de credinþã, de gîndire, de
caracter israelit, mîndria care reuneºte
poporul ales, totdeauna ales, de a nu
semãna cu nici un altul, de a-ºi prezerva
propria existenþã, spirit care îl neliniºteºte
pe comentator prin particularismul lui
neclintit ºi continuu (p. 240). Exilul îi
disemineazã în toate naþiunile lumii ºi, prin
aceasta, lumea respirã. În context, autorul
se referã ºi la poemele evreieºti ale lui
Voronca ºi Fundoianu, apoi citeazã o
maximã de avertisment: este uneori uºor
de a pãrãsi iudaismul, este mai puþin uºor
de a fi pãrãsit de el.
Scriind despre Fundoianu, G. Cãlinescu
face constatãri generale despre evreimea
literarã bucovineanã: evreii au îndeletniciri aproape cîmpeneºti, împiedecaþi
totuºi de tradiþia aglomerãrilor tîrgoveþe
sã se bucure din plin de sinceritatea vieþii
agreste, remarcînd la poet o nostalgie
de bucolic, de amestecare cu pãmîntul
care îi inspirã o patriarhalitate ineditã.
Echivocul face ºi farmecul cãrþii lui
Gregor von Rezzori: este construitã pe
principiul adversitãþii dintre pãrerile generale ºi concluziile experienþei lui directe,
dintre prejudecãþi ºi observaþii neinfluenþate de acestea, realizînd astfel un tablou
complex al temei titulare  cea a antisemitismului. Pentru a fi mai bine crezut, autorul
îºi regizeazã, în naraþie, poziþia neevreiascã
(probabil cã ar fi înþeles, chiar dacã nu
ar fi putut aproba, cã nouã, neevreilor 
goilor, cum ar fi zis ea, ni se fãcea pãrul
mãciucã atunci cînd evreii îºi dezvãluiau,
prin pretenþiile lor sociale, aspiraþia de a

ga poziþia favorizantã de obiectivitate
(era ca ºi cum aº fi fost evreu ºi, la
fel cu un evreu, nu puteam sã ies
din pielea mea), ceea ce reiese ºi
din situaþia familiei, frisonatã de
aceleaºi contradicþii (noi ne consideram austrieci, deºi familia
noastrã era de origine italianã).
Chiar titlul cãrþii la care ne referim,
Memoriile unui antisemit (Editura
Humanitas, 2008), este adversativ:
se acuzã antisemitismul pentru a
obþine efect în cealaltã parte, ca un
truc literar pentru evidenþierea contrariului, o litotã care îl face uºor
retoric, dar ca autor îºi dozeazã prin
alternanþã efectele, cu o detaºare
care îi permite sã joace în travesti ºi
sã savureze urmãrile. Manºetele
coperþilor ne dau cîteva date despre
autor: s-a nãscut în anul 1914, în
Cernãuþiul înglobat Imperiului AustroUngar, a studiat la Viena ºi Berlin, sa manifestat ca scriitor ºi actor.
Romanul lui din 1979 aparþine unei
trilogii dedicatã istoriei europene din
prima jumãtate a sec. al XX-lea.
Personajul-narator de aici este un
prototip al intelectualului cosmopolit
interbelic, supus de anii vieþii lui la
confruntãri dure, dincolo de tihna pitoreascã a lumii patriarhale bucovinene.
Rememorarea copilãriei urmeazã tonul
sfãtos al acceptãrii mature, cu explicaþii ale
tribulaþiilor vieþii vîrstei dificile. În acest
regim, care povesteºte acumulãri progresive
de fapte ºi sentimente, demareazã neutral
rememorãrile cernãuþene, dar se ºi prevede,
prin efectele lor declanºatoare, zbateri
interne printre aglomerarea de fapte. Regia
interesului lecturii este atent manevratã,
prin nararea unor carambolaje pedagogice
prevestitoare de spectaculoase schimbãri.
Lumea bucovineanã se insinueazã prin pete
de culoare specifice: ovreiaºi pãduchioºi,
se surprinde o înmormîntare evreiascã,
psalmodierea Talmudului de elevii ºcolii
evreieºti, ovreiaºi curioºi îl înconjoarã,
un inconfundabil evreu îi apare în faþã,
se fac trimiteri la apucãturi evreieºti etc.
Peste înaintarea în proza cu substrat se
suprapune secvenþionarea insinuantã a
subiectului. Imaginea copilãriei se alcãtuieºte
prin psihologia desprinderii de ea. Deocamdatã, este evocatã rusticitatea nãscutã din
bãlegar, ºocant de asemãnãtoare celei
surprinse de Fundoianu la întoarcerea
cirezilor. Acum este conturatã pe nesimþite
contraponderea de libertate ºi fraternitate la
ceea ce va alcãtui atitudinea antisemitã.
Dispoziþia de joacã din jur, cu nevinovatele
ei tachinãri, împodobeau desfãºurarea vieþii
bucuroase ºi luminoase, cãreia i se desprinde
treptat sensul prin conºtientizare (mi se
pãrea cã toate indicau un instinct ludic
trãit pînã la capãt cu bucurie de aceºti
adulþi, care era, în acelaºi timp, ºi expresia
unui autentic simþ al vieþii ºi dezvãluia
însãºi esenþa existenþei lor, disimulatã
neconvingãtor de gesticulaþia unei respectabilitãþi solemne, conºtiincioase,
copleºite de obligaþii ºi calcule materialiste. Iar acest instinct ludic era mereu
dus pînã în pragul pericolului, al morþii).
Faptele se deruleazã cu încetinitorul, ca ºi
cum indecizia axiologicã a copilãriei le
îngãduie pe toate, într-un panopticum unitar
ºi fãrã accente. Este, la început, un stil
înregistrator care va pregãti departajãrile
valorice de mai tîrziu. În aceastã tonalitate
de înregistrare încep sã aparã date despre
revoluþia proletarã din Rusia care era peste
Nistru, la o aruncãturã de bãþ ºi care a
fãcut sã aparã valuri de refugiaþi spre
Bucovina. Dar în preajma primului rãzboi
mondial, se vedeau mãrturii decisive (pretutindeni în þarã existau urme ºi mãrturii:
ferme distruse, reþele de sîrmã ghimpatã,
ºanþuri ºi tranºee în inima pãdurii, aºezãri
pustiite peste care trecuse tãvãlugul
ofensivei ruseºti). Doar prin scris, pentru
efect, se detaºeazã de prezenþa evreilor în

zonã, pentru a putea privi critic impresiile
directe nãscute în reacþiile psihice ale
copilãriei. Lumea lor este privitã cu o
bunãvoinþã sagace, mai ales cînd i se
vorbeºte ca ºi cum aº unul de-a lui, cu
o nonºalanþã lingvisticã ce include
expresii în idiº, care produc culoare ºi umor.
Va constata cã studenþii evrei se constituiserã în asociaþii pentru a rãspunde
provocãrilor studenþilor germani din frãþiile
naþionaliste. Observaþia se subtilizeazã: îºi
dã seama cã nu toþi evreii sînt convinºi de
credinþa înfocatã ºi extazul vizionar al
rabinilor, cã este absurd ºi monstruos ca
un evreu sã se comporte ca un naþionalist
german. În contrapartidã, realizeazã cît de
îndreptãþit moral este visul asimilãrii totale
a evreilor într-o lume lipsitã de prejudecãþi.
E destul un schimb de priviri pentru a se
pune de acord cã un dezgust fizic faþã de
puiul de evreu îi cuprinde, care foloseºte
insinuant seducþia artei muzicale ariene.
Impresiile i se cristalizeazã cînd unchiul
Hubi refuzã, ca o neruºinare, sã i se pretindã
sã dueleze cu un evreu.
Evoluþia mentalitãþii trece prin zbuciumele erotice specifice vîrstei tinere, turbulentã ºi palpitantã (cum ºi Mihail Sebastian
vedea evenimentele zilei printre pulpele
femeilor  v. Jurnalul sãu; de altfel, la
autorul Stelei fãrã nume se face o trimitere
aluzivã ºi cînd se observã cã între negustorii evrei se nasc vehemenþe, din panica
veche de douã mii de ani). Intrînd cu o
þigancã într-un hotel murdar, vede cã
aceastã îngãlare era þinutã de un evreu
tipic. Îi imagineazã pe românii din cartierul
Griviþa rãsculaþi împotriva neamului care
le suge sîngele, începînd un pogrom
împotriva celor care au privilegiul comerþului fãrã sã se considere respectabili.
Învaþã sã vadã lumea comercianþilor bucureºteni prin contact direct: Acum înþelegeam neliniºtile, angoasele ºi aºteptãrile
lor mesianice, alternanþa abruptã de
aroganþã nemãsuratã ºi umilinþã zdrobitoare, înþelegeam pînã ºi originea insolenþei lor prezumþioase ºi a linguºelii lor
dezgustãtoare, prin urmare, sã se ruºineze
de dispreþul inoculat în copilãrie. Ajunge
astfel sã iubeascã o evreicã, pe lîngã
atracþia fizicã, tocmai din cauza tragismului evreiesc, a strãvechii tristeþi evreieºti de pe chipul ei, fiindcã acceptase
tot ce era evreiesc în ea, dar specificul
nu-l simte atît de respingãtor cît încercarea
de a-l ascunde (Idiºul evreilor, gesticulaþia lor confuzã, firea lor instabilã,
alternarea continuã de slugãrnicie ºi de
aroganþã erau, în ultimã instanþã, atribute

Punctul pe i

ale realitãþii zilei, decît cele
presupuse a þine de conºtiinþa
spiritualã a neamului nostru. ªi
daca tot vrem sã ne referim la o
aniversare a aºa-zisei justificãri a
demersului intelectual înscris aic,
atunci n-ar trebui sã trecem cu
vederea cã în anul 1907, început
de martie, se fixeazã, întîmplãtor
la distanþã de numai cîteva zile,
apariþia în cultura românã a douã
personalitãþi de dimensiuni universale: Mihail Fãrcãºanu ºi
Mircea Eliade, care, dupã opinia
noastrã, ar fi trebui sã fie sãrbãtorite de naþiunea românã în
sensul libertãþii ºi al recuperãrii
europene, ce ne determinã adesea sã ne fãlim
prosteºte. ªi dacã, în raport cu Mircea Eliade,
tãcerea ciudatã în care s-a scurs mai mult sau
mai puþin centenarul, aproape fãrã nici un ecou

palpabil, se putea trece sub semnul campaniei de demigrare ce, cu
multã abilitate, o desfãºoarã
postcomunismul instalat la putere
în þara noastrã, dupã o loviturã de
stat de nuanþã kaghebistã, apoi, în
ceea ce-l priveºte pe Mihail
Fãrcãºanu, sancþiunea moralã se
cuvine înregistratã tocmai în
sarcina democraþiei europene
care ne aratã cu degetul cît de
departe ne aflãm de atributele ºi
înþelesurile acestei noþiuni în lumea
în care trãim astãzi.
Consemnarea cu întîrziere a
centenarelor în cauzã, atunci cînd
subtitlul cãrþii nu este altul decît:
Douã destine, Mihail Fãrcãºanu ºi fratele sãu,
Nicolae, sînt convins cã, în mãsura în care
aparþine d-nei Pia Bader Fãrcãºanu, pune un
accent ironic profund asupra felului în care

Pe coperta a patra a
masivului volum de
comentarii ºi documente, intitulat deosebit de
sugestiv Izgonirea din libertate, de cãtr autoarea
cãrþii, d-na Pia Bader Fãrcãºanu, se specificã
faptul cã aceastã carte ar fi un omagiu adus
lui Mihail Fãrcãºanu, de la a cãrui naºtere se
împlinesc 100 de ani.
Aspectul aniversar trebuie scris însã la trecut,
cãci, atît în cazul lui Mihail Fãrcãºanu, cît ºi în
cel al fratelui sãu mai mare, Nicolae Fãrcãºanu,
datele de naºtere, indicate în cuprinsul comentariilor monografice pe care autoarea le-a înscris
în deschiderea volumului de faþã, dau o altã
derulare existenþei lor în raport cu epoca ºi cu
scurgerea timpului istoric. Problema nu este a
centenarelor consumate, de altfel, ca sã fim mai
exacþi, consemnate ºi sãrbãtorile la noi doar în
mediul familial, fiindcã oficialitatea politicã,
presa scrisã ºi mass media ºi-au uitat uzul
raþiunii, preocupate de cu totul alte dimensiuni

inevitabile ºi inalienabile ale evreitãþii
lor. Dacã se dãdeau drept ceea ce ºtiai cã
sînt, astfel încît sã-i recunoºti de la bun
început, erai chiar plãcut surprins. Erau
consecvenþi cu ei înºiºi, ceea ce trebuia
apreciat). Chiar personajul-narator este
pus, la începutul unei relaþii amoroase, la
grea încercare: sentimente nobile contra
impulsurilor antisemite trezite de observarea unui gust diferit de aranjare a
mobilelor, mai degrabã oriental sau european hibridizat.
Iolanda, posesoare a unui plãcut chip
semit, a izbutit sã-i îndepãrteze de ea pe
toþi cei pe care ar fi dorit sã punã mîna.
Cu trecerea timpului, toleranþa de la început
se restrînge ºi observarea criticã se acutizeazã. În noua domniºoarã venitã la pensiunea de lîngã Ciºmigiu, eu nu aveam cum
sã vãd în ea altceva decãt pe maimuþica
evreicã piºãcioasã pe care trebuia s-o
fereºti cînd te plimbai cu automobilul pe
uliþa satului. Sînt relativizate succesele
evreilor în muzicã, se mãreºte suspiciunea
privind schimbarea numelui, pentru camuflare, fiindcã era desigur penibil sã te simþi
evreu. Moldova ºi Bucovina erau locuri
predilecte ale refugiului lor, încît colcãia
de evrei pe la noi, ceea ce provoca o
urã strãveche, tradiþionalã ºi adînc
înrãdãcinatã. Dar vecinãtatea de duratã
îl determinã sã constate cã nici nu era
adevãrat cînd spuneam cã-i urîm pe evrei,
ci era mai mult un fel de a vorbi tradiþional,
asimilat prin repetiþie, încît îºi lasã o ºansã
venitã din observaþia directã: dacã i-ar urî,
ar face-o din pricina tupeului lor ºi a
setei lor de recunoaºtere socialã, pe cînd
îndrãgostirea de o evreicã era, ca orice
îndrãgostire, iraþionalã ºi fatalã.
Un grup de patinatori nu-i era simpatic,
dar nu fiindcã erau evrei, ci fiindcã se
simþea diferit din toate punctele de vedere.
În fond, în adîncul stãrii lui sufleteºti, totul
era teoretic, într-o anumitã mãsurã neadevãrat ºi se petrecea doar în închipuirea
mea surescitatã; ºi, chiar dacã se întîmpla
în realitate, se întîmpla întrucîtva în afara
mea, ca într-un vis ºi ca privit de la mare
depãrtare. În anul 1933, cînd împlinisem
nouãsprezece ani, trãiam în lume ca sub
un clopot de sticlã. Avea sã constate
realitatea purtãtoare de fatalitate: deºi
evreii îmi plãceau la fel de puþin ca
înainte, dar trãiam printre ei. Apoi, urma
sã constate cã evreii din România erau
comuniºti ºi deci trataþi pe bunã dreptate
drept spioni ruºi ºi agenþi provocatori,
supravegheaþi de naþionaliºti pentru a-i
împiedeca sã depãºeascã niºte limite ºi
pentru a stãvili propaganda ºi provocãrile
comuniste, deoarece evreii aveau o
simpatie fatalã pentru bolºevici.
O amintire statornicã din Bucovina era
aceea cã oamenii se temeau cã bolºevicii
îi vor ataca ºi îi vor prãda, apãruserã
deja hoarde în unele locuri ºi jefuiserã
depozitele armatei austriece  o realitate
sîngeros de roºie a bolºevicilor, ºi astfel
se egalizeazã în monstruozitate antisemitismul (nazismul) ºi comunismul (acesta cu
un antisemitism mascat), douã uriaºe pete
pe obrazul încã simþitor al omenirii din sec.
al XX-lea. În ambele, ideologia îºi aliase
uriaºe mijloace de distrugere iraþionale,
încît, de teamã, nici nu se mai punea
problema fundamentelor mentalitãþii, ci doar
aceea de a te feri de fatalitatea confruntãrii
directe. Pervertirea atinge cele mai pure
valori ºi le maculeazã definitiv, cu atingeri
impure ºi esenþiale, precum copilul Isus al
lui Rafael ar fi putut deveni un maoist care
aruncã cu cocteiluri Molotov. ªi totul se
întîmplã cu aceeaºi voinþã fanaticã de
absolut, cu aceeaºi cãutare necondiþionatã a unei mari iubiri, care-þi împlineºte viaþa, iubirea pentru adevãrul ultim,
mãreþ, în numele cãruia mori, în numele
cãruia ucizi  mai ales pe acei care se
întreabã dacã e chiar singurul adevãr....
Titu POPESCU
ºtim sã ne apreciem valorile ºi nu ºtim sã ne
recuperãm greºelile.
Vom analiza cu atenþie aceastã remarcabilã
carte, dupã opinia noastrã un real eveniment
editorial, într-unul din numerele viitoare ale
revistei de faþã. Nu pot încheia însã aceastã
succintã însemnare, fãrã a preciza încã un aspect
lãmuritor în configurarea adevãrului istoric pe
care onestitatea ºi obiectivitatea autoarei îl
reconstituie ºi îl restituie aici. Este prima, cred,
cercetare a dosarelor de la securitate, puse în
circulaþie de C.N.S.A.S., sub apanajul I.N.M.E.R.,
în care efectul disimulant al disimulãrii informaþiei
nu reuºeºte sã-ºi atingã scopul iniþial. Existã o
dublã condamnare aici a crimei politice comuniste
ºi a revoltei vizibile în faþa inconºtienþei ºi a
desconsiderãrii sensurilor umane ale vieþurii ce,
din pãcate, caracterizeazã ultimele ºapte decenii
din existenþa noastrã, foarte puþin româneascã.
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-VII- cîntecului românesc. Aceºtia au fost

Mihai Constantinescu ºi Societatea
Compozitorilor Români. Spre a intra în
subiect, sînt nevoit a face o incursiune în
panorama muzicii uºoare din România de
odinioarã. Fãra a-i atribui merite estetice
sau culturale, acest gen minor a avut totuºi
o deosebitã funcþiune binefãcãtoare indirectã, deoarece a contribuit prin enormele
fonduri încasate din drepturile de autor, la
propagarea muzicii culte.
In afarã de drama liricã, aºa-zisa operã
care raporteazã autorului sau caselor
editoare serioase avantaje materiale, (mai
ales creaþia unor Verdi, Puccini, Donizzetti,
Rossini, Bellini, Mascagni, Bizet, Gounod,
Leoncavallo, Mozart, Wagner), muzica
simfonicã sau instrumentalã nu produce
beneficii sensibile, prin faptul cã se cîntã
rar, sau aproape deloc. În general ea
constituie un apostolat, un nobil efort
pentru înfrumseþarea existenþei, iar nicidecum o profesiune lucrativã. Cîþi compozitori
de simfonie sau muzicã de camerã nu ºi-au
vãzut interpretatã nici mãcar o singurã datã
creaþia pentru care s-au trudit ani în ºir! În
schimb, muzica uºoarã (un fel de ºpriþ
alãturi de ºampania francezã), pe lîngã
agrementul indiscutabil ce-l oferã maselor,
constituie ºi un comerþ, adeseori mai
rentabil decît o uzinã cu sute de lucrãtori.
Pentru a da un exemplu, ce desigur cã nu
serveºte de regulã, voi aminti cazul
Domenico Modugno, celebrul compozitor
popular italian, care în doi ani a cîºtigat
din muzica uºoarã un milion ºi jumãtate
dolari din drepturile de autor. Fãrã o
perfectã organizaþie de percepere, aceºti
bani s-ar fi dus în vînt, deoarece nimeni nu
plãteºte dacã nu este constrîns de lege.
*
Dupã cel dintîi rãzboi mondial muzica
uºoarã româneascã începu sã se afirme timid,
spre a cuceri apoi straturi din ce în ce mai
mari de public, sfîrºind prin a se impune cu
egale drepturi alãturi de ariile ce veneau
din strãinãtate. Snobismul publicului
bucureºtean respingea muzica de dans,
dacã nu purta etichetã strainã. Era la modã
îndeosebi cîntecul francez, ºansoneta.
Împãmîntenitã prin jurul lui 1900 de catre
diseuse-le parisiene ce cîntau în localurile
de noapte, printre care cea mai faimoasã a
fost Nitta-Jo, - tot ce se auzea la Paris
putea fi ascultat concomitent ºi la Bucureºti, uneori chiar în versiune româneascã
nu întotdeauna fericitã. Îmi amintesc cum
în preajma rãzboiului din 1916 se adaptase
celebrului vals Sous les ponts de Paris
urmãtorul text patriotic (redat in ortografie
originalã):

în ordinea vechimii: Ionescu-Gãinã,
Grigore Dinicu, Nicuºor Chirculescu, Sergiu
Tãnasescu, Ely Roman, Petre Andreescu,
Ion Vasilescu, Sclearov, Claude Romano,
Miºu Constantinescu, Gherase Dendrino,
Corologos, Vasilache, Eugen Ionescu, Miºu
Iancu, Dinu ªerbãnescu, Mãlineanu, º.a.,
avînd ca autori de texte poeþi consacraþi
sau oameni cu ºtiinþã de carte, de n-ar fi sa
citez decît pe Cincinat Pavelescu, Artur
Enãºescu, Alfred Moºoiu, Radu Gyr, sau
pe Nicuºor Constantinescu, Tudor Muºatescu, N. Vlãdoianu, Ion Pribeagu. Cîþiva
cîntãreþi de prestigiu ca Jean Moscopol,
Cristian Vasile, Manole Stroici, Jean Marcu
ºi Viorica Vrioni, contribuirã întru început
la difuzarea cîntecului în straturile cele mai
largi. Este locul sã menþionez ºi eforturile
caselor de gramofoane Columbia, Odeon
ºi His Masters Voice, care prin procuratorii
lor Geza Pogany, Carl Harth ºi NegreanuSabetay fãcurã primele înregistrãri de bunã
calitate. De asemenea teatrele de revistã
Cãrãbuº ºi Alhambra, precum ºi orchestrele Urziceanu, Sibiceanu, Grigore Dinicu,
Jean ºi Sandu Marcu, Predescu, Fraþii
Stãnescu, Petricã Moþoi, Honigsberg, Iuga,
Albahary, contribuirã la a popularizarea
muzicii uºoare româneºti, susþinuþi de
efortul editorial al caselor Feder, Degen,
Dan, Armonia ºi Eºanu.

*
Înainte de 1925 nu exista o organizaþie
naþionalã pentru perceperea drepturilor de
autor. Creatorul de muzicã nu putea trãi din
fructul muncii sale, deoarece nimeni nu
plãtea drepturi pentru melodiile ce se cîntau
în public. Se datoreºte unui strãlucit ofiþer
din Marina Regalã Românã, astãzi vechi
cetãþean francez, director al Societãþii
Franceze a Compozitorilor la Bordeaux,
organizarea pe baze raþionale a perceperii
drepturilor de autor în România. Este vorba
de Mihai Constantinescu, cunoscut mai cu
seamã în lumea specialiºtilor, care pentru
compozitori a fost providenþial. În cursul
unei calãtorii de studii în Franþa, cunoaºte
pe fata unui distins funcþionar al Societãþii
Franceze a Compozitorilor, indiscutabil cea
mai puternicã organizaþie de acest fel a
lumii. Se cãsãtoreºte în Franþta, abandoneazã marina ºi se dedicã studiului
perceperii drepturilor de autor. Vine in þarã
ºi printr-o muncã de titan, înfruntînd

Tot satul en picioare cãci trîmbiþa a sunat,
Iar toþi flãcãii-n floare la luptã a plecat

O altã nefericitã improvizaþie împodobea
melodia unui faimos tango la modã Sous le
ciel de lArgentine:
De foc ºi fum e plinã zarea,
Bubue tunu spre Ungarea.
Cavaleristi trece cãlare,
Infanteriºti pe jos...

Nu s-ar putea spune ca autorii plezneau
de talent.
*
Dupã 1920 începu o cizelare a acestui
gen popular, ce din pacate nu va putea fi
nicicînd substituit de muzica cultã. Nouzeci
la sutã din melodia cîntatã in univers este
uºoarã, deoarece corespunde exigentelor
marelui public nepregãtit pentru aritmetica
melodiei culte. Era însã normal ca progresul
general sã introducã o îmbunãtãþire, un
rafinament ºi în creaþia muzicalã uºoarã,
tocmai pentru cã posturile de radio reuºiserã sã sensibilizeze gustul maselor, prin
prezentarea la microfon a spectacolelor
teatrale sau a unor personalitãþi artistice
de prima mîna.
Cel care dupã 1920 izbuti sa aºeze pe
fãgaº european cîntecul românesc, fu
Alexandru Leon, muzician de finã pregãtire
ºi desãvîrºit pianist. Împreunã cu Ionel
Fernic ºi cu scriitorul acestor rînduri, el
însuºi bãtrîn autor de cîntece de inimã
albastrã, reuºi a impune muzica uºoarã
româneascã atenþiei publicului chiar rafinat
sau snob, care mai inainte o refuza cu
îndîrjire. Apoi, dupã 1930, începu o adevãratã epocã de aur pentru compozitorii
autohtoni ºi nu voi ezita a cita numele
unor confraþi, care prin talentul lor au
contribuit la consacrarea definitivã a

mentalitatea orientalã, incuria, sfidarea sau
inexistenþa legilor, reuºeºte sã creeze în
cîþiva ani o organizaþie exemplarã, devenind
directorul ei general.
Societatea Compozitorilor Români de sub
conducerea lui Mihai Constantinescu avea
douã secþii distincte: una spiritualã, o
asociaþie profesionalã a compozitorilor de
muzicã cultã, fãrã scop lucrativ, pusã sub
preºedinþia Maestrului George Enescu,
avînd ca vicepreºedinte pe Ion NonaOtescu ºi ca secretar general pe Constantin
Brãiloiu, - ºi o alta a membrilor aderenþi,
compozitori ºi editori de muzicã uºoarã,
avînd anexã ºi vasta organizaþie a percepþiei
drepturilor de autor. Dintre membrii Societãþii Compozitorilor Români fãceau parte:
Mihail Jora, Alfred Alexandrescu, Golestan,
Kremer, Mihalovici, Filip Lazar, Andricu,
Tiberiu Brediceanu, Sabin Drãgoi, Marþian
Negrea, Zeno Vancea, Teodor Rogalski,
Cuclin Dimitrie, Paschill, Paul Constantinescu, Costicã Notara, Buhociu, Breazu,
Brînzeu, Alfons Castaldi, Enacovici, Romeo
Alexandrescu, Mihai Daia ºi alþii. Am avut
onoarea sã fac parte timp de ºaptesprezece
ani din comitetul Societãþii Compozitorilor
Români. Ceea ce a realizat pentru þara sa

Mihai Constantinescu, constituie o operã
de enorme proporþii, la simplul gînd cã
muzica uºoarã raporteazã mari drepturi de
autor. Din imensele fonduri încasate, ce în
parte reveneau societãþii de percepere,
Mihai Constantinescu alimenta secþia
compozitorilor de muzicã cultã pentru
tipãrirea de lucrãri în spirit clasic; cu altã
cotã, la fel de însemnatã, finanþa cea mai
frumoasa culegere de folclor românesc, sub
direcþia savantã a lui Constantin Brãiloiu,
despre care vom scrie în altã împrejurare.
Voi adãuga doar ce era unicã prin importanþa sa în analele societãþilor internaþionale
de compozitori. Sper cã schimbãrile de
regim sau tragediile nationale nu au alterat
aceastã nepreþuitã comoarã.
Am dorit sa subliniez in treacãt, mai ales
pentru detractorii muzicii uºoare (printre
care adesea mã numãr eu însumi, cînd
ascult urlînduse la radio cîntece vomitive),
cã un om de iniþiativã reuºise sã creeze din
nimic o organizaþie naþionalã la fel de
importantã ca postele sau impozitele
statului. Administrînd riguros ºi inteligent
aceastã calamitate necesarã  muzica
uºoara , s-a promovat difuziunea muzicii
culte ºi a folclorului naþional inestimabil.
Împrejurãrile istorice l-au silit pe Mihai
Constantinescu sã pãrãseascã þara. Astãzi
este director în Societatea Francezã a
Autorilor, Compozitorilor ºi Editorilor,
considerat ca element de vastã competenþã.
Dacã odinioarã a onorat prin activitatea sa
patria de origine, astãzi serveºte cu aceeaºi
demnitate þara de adopþiune ºi cîmpul
muzicii internaþionale.
(Unirea, vol. 14, nr. 1, ian. 1963)

*
Constantin Brãiloiu. Figura sa nu putea
fi confundatã cu nici o alta, stîrnind curiozitatea prin conformaþia teºitã, lunguiaþã,
în afarã de obiºnuit. Faþa aproape cã
dispãrea în raport cu imensa frunte ce nu
se mai sfîrºea. Un pãr negru, rar, invadat
cu trecerea anilor de chelia ce mãrise ºi mai
mult fruntea bombatã, prestigios decor
pentru ochii negri, sfredelitori, în permanentã miºcare. Exercita o stranie atracþie
cãreia nu i se putea rezista, chiar dacã erai
decis sã treci mai departe spre a nu-i acorda
interes. Vocea ascuþitã, nazalã, mãrea
ciudãþenia personajului, fãrã ca sã-l serveascã. ªi, totuºi, seducea cu acea voce ingratã.
Indivizii in cãutare doar de frumuseþã
fizicã l-ar fi decretat urît sau urîþel. Era însã
de ajuns sã spunã cîteva cuvinte sau sã
surîdã, ca sã neutralizeze eventuala indiferenþã, atrãgîndu-te ca un magnet. Sînt fiinþe
pentru care frumuseþea fizicã devine un
balast, constituind aproape un ultragiu. Mã
gandesc la Chopin, la Beethoven. Un
Beethoven frumos, fãrã faþa colþuroasã,
frãmîntatã, leoninã, n-ar mai fi fost e1. Oricît
de paradoxal ar pãrea, frumuseþea rãpeºte
din farmec. Îndulceºte ca o marmeladã care,
mîncatã zi de zi, sfîrºeºte prin a plictisi.
Pe Toto Brãiloiu, precum îl chemau în
intimitate amicii ºi colegii, îl întîlneam
adesea dupa cel dintîi rãzboi mondial la
concertele Ateneului Român, la Conservator
sau la unele manifestaþii artistice neobiºnuite. Era monden în mãsura puþinului timp
liber. Dar cu ciudãþenia figurii sale devenea
popular chiar de l-ai fi vãzut o datã în
viaþã. Cred cã l-au întîlnit mai mult þãranii,
cãtunele pierdute în ºes sau vãi ºi stînele
din crestele munþilor, decît locuitorii
oraºelor. Voi împleti cîteva din amintirile
personale culese în decursul celor ºaptesprezece ani de colaborare la Societatea
Compozitorilor Români, cu unele fraze
extrase din articolul publicat de Emile
Vuillermoz, eminentul critic muzical francez,
la moartea lui Brãiloiu, spre a reda cat mai
succint enorma personalitate a dispãrutului.
*
Boier de sînge ºi atitudini, român pînã
în fundul sufletului, ºi-a închinat viaþa unei
nobile misiuni: descoperirea tezaurelor
populare. Muzicolog vestit ºi sociolog de
seamã, a fost alãturi de Bela Bartok ºi
Kodaly, cea mai interesantã figurã de cercetãtor muzical al ultimului secol. Dacã
moartea sa a putut lãsa indiferent pe omul
de pe strada, ea a umplut de tristeþe pe
istoricii muzici din întreaga Europã. Întradevãr, nimeni nu va putea înlocui pierderea suferitã de folclorul universal prin
dispariþia unei personalitãþi ce întrunea o
culturã ºtiinþificã, o vastã erudiþie, un spirit
de metodã ºi organizaþie, dar mai ales
experienþa practica pentru culegerea de la
izvoare a cîntecului popular în cele mai
umile colibe romaneºti, iugoslave, maghiare sau balcanice, în general.

Inteligenþa sa era deconcertantã; Emile
Vuillermoz o denumeºte inquietantã, ingrijorãtoare. Fusese împreuna cu Maestrul
Enescu, fondatorul Societãþii Compozitorilor
Români. Profesor la Academia Regalã de
Muzicã, fondase arhivele de folclor, ducînd
existenþa neastîmpãratã a cãutãtorilor de
aur, prin satele pãrãsite ale Europei Centrale. Elev al lui Dimitrie Kiriac, prieten cu
Bartok ºi Kodaly, cu care împãrtãºea pasiunea pentru muzica popularã, strãbãtea
cîmpiile ºi munþii înarmat cu materialul
primitiv de înregistrare al timpului, cilindrul
de cearã al fonografului portabil. Pe atunci
nu exista leonina, minunatul ºi simplul
instrument modern de înregistrare fidelã.
Vizita colibele spre a descoperi bãtrîni pãstori sau strãbunici centenari, de pe buzele
cãrora culegea cu pietate vocile trecutului,
cîntecele de lucru, de sãrbãtoare, de botez,
de nuntã, de moarte. A strîns în felul acesta
zeci de mii de documente preþioase, ce i-au
permis sã fondeze o adevãratã ºtiinþã a
folclorului internaþional. Arhiva Societãþii
Compozitorilor din strada Lipscani constituia
o comoarã naþionalã, din eare se vor putea
inspira compozitorii tuturor timpurilor.
*
Sfîrºit de rãzboi. Brãiloiu alesese libertatea, stabilindu-se în Franþa. Activitatea
sa era prodigioasã. Iºi împãrþea viaþa între
muzee, biblioteci, ºi Conservatoarele din
Paris ºi Geneva. Scria articole, rapoarte,
fãcea comunicãri, conferinte, emisiuni de
radio, înregistrãri de documente rare.
Fusese însãrcinat de UNESCO sã întocmeascã o vastã Enciclopedie a Folclorului
Universal. Numit totodatã la Paris ºef de
lucrãri la Centrul Naþional de Cercetãri
ªtiinþifice, existenþa sa devenise un vîrtej,
din care nu se mai putea sustrage. Sãnãtatea
sa se ºubrezea pe zi ce trece, iar medicii îi
ordonau repaos. Pentru temperamentul sãu,
recomandaþia era inutilã; întocmai cum ai
cere unei cascade sã îºi opreasca torentul,
ori mãrii dezlãnþuite sã reintre în liniºtitele
fãgaºuri. Sînt activitãþi în care colaborarea
efectivã nu e posibilã. Astfel, precum un
asistent universitar nu poate diagnostica
la fel ca marele profesor, tot aºa activitatea
lui Brãiloiu reclama indispensabila sa
prezenþã de maestru, geniul sãu indivizibil.
*
Corespondam uneori, pe vremea cînd mã
aflam in Argentina. Ne legau amintiri din
þarã, iar prietenia sa mã onora. Mi-a trimis
odatã, la apariþia unei cãrþi de-a mea,
cuvinte calde de încurajare ºi laudã.
Sclipitorul sãu umor cerebral aprecia
modesta mea ºagã popularã. Îl gusta pe
Gîgã ºi ma îndemna sã scriu o istorie a
exilului în limbajul acestuia, luînd în tãrbacã
mãrimile exilului, care îºi disputau indecent
ciolanul politic.
L-am revãzut ultima oara în 1957, în
locuinþa sa parizianã, în prezenþa nepoatei
sale, valoroasã chimistã, a soþilor Georgescu-Olenin ºi Mircea Eliade. Ne-a desfãtat
pînã noaptea tîrziu cu iureºul strivitoarei
sale inteligenþe.
Un an mai tarziu o hemoragie cerebralã
fulgera în vîrstã de 65 de ani pe unul dintre
cei mai de seama români, sãrãcind muzica
 precum scrie Vuillermoz  de o fiinþã
exceptionalã, care lasã în urma sa prieteni
inconsolabili ºi lucrãri de benedictin, ce
mai tîrziu vor consacra în Istorie numele
glorios al acestui om modest, a cãrui viaþã
a fost exemplu neuitat de abnegaþie,
simplitate ºi dezinteres.
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Amintirile unui fugar *
- fragment -

Donaueschingen. Lagãrul de azilanþi
Bucãtãria era în mîinile polonezilor.
Puseserã mîna pe posturile mult rîvnite,
împãrþeau mîncarea, muncã pentru care
primeau o sutã cincizeci de mãrci pe lunã,
sumã fabuloasã pentru noi ºi în afarã de ei
nimeni nu se putea aciui acolo. Între
grupãrile etnice nu exista nici o legãturã.
Singura care nu avea prejudecãþi era
poloneza Miºa, bebeluºa cea blondã. Îºi
gãsise un tovarãº de aceeaºi vîrstã, copilul
unor bucureºteni pe care toatã lumea îl
numea Grasu. Alergau amîndoi prin lagãr
þinîndu-se de mînã ºi clãtinîndu-se pe
picioruºele dolofane ca pe un vapor,
mãrunþi ºi rotofei, desculþi ºi înveºmîntaþi
numai cu niºte pampersuri mai mari decît
ei. Pe cît era Miºa de blondã, pe atît era
Grasu de brunet. Activitatea lor se desfãºura mai ales la vremea prînzului, cînd
treceau de la masã la masã ºi aºteptau sã
primeascã mîncare de la toatã lumea. Grasu
era mai rezervat, se oprea lîngã tãblia mesei
ºi privea cu ochiºorii lui galeºi, irezistibil,
pînã ce era luat în braþe ºi hrãnit în lege.
Miºa era mai vindicativã, mai îndrãzneaþã,
ca tot sexul slab. Bãtea cu palma minusculã
în masã ºi striga sonor Ham! Dupã ce-ºi
primea porþia, trecea la masa urmãtoare ºi
repeta operaþia. De necrezut cît puteau
mînca cei doi puºti ºi toatã lumea se întreba
cum încãpea atît în burþisoarele lor dolofane. Singurii pe care asemenea întrebãri
nu-i tulburau erau pãrinþii respectivi care,
în felul acesta scãpaserã de griji. Miºa ºi
Grasu erau copiii lagãrului, iubiþi ºi ocrotiþi
de oamenii de treabã ºi de hoþii profesioniºti, de cei ce-ºi dãdeau aere de
persoane distinse ºi de derbedei, de cei
care duminica mergeau cu regularitate la
bisericã ºi de cei care tocmai scãpaserã din
puºcãrie. Sortimentul acesta, cum am mai
spus, era bine reprezentat, Se povestea cã
autoritãþile româneºti trimiseserã anume
transporturi cu proaspãt eliberaþi din
închisori, tocmai pentru a compromite în
occident ideea de azil. Dar cei doi puºtiºori
pluteau deasupra tuturor deosebirilor de
naþionalitate, de clasã, de moravuri ºi
nãravuri. Într-o zi, din nebãgare de seamã,
cineva a îmbrîncit-o pe Miºa care se
nimerise în spatele lui. Unul dintre cele mai
deochiate personaje, de care ne cam feream
toþi, s-a repezit ca un leu ºi a luat-o în
braþe, cîrpindu-i vinovatului o pereche de
palme: Dobitocule, de ce n-ai grijã, n-ai
vãzut copilul?
Locatarii mai vechi povesteau cã atmosfera se îmbunãtãþise mult. Cu luni în
urmã, lagãrul era un loc periculos. Oamenii
se sfiau sã iese din camere fiindcã o bandã
violentã fãcea lege ºi teroriza dupã bunul
plac. Între timp aceºtia plecaserã ºi cei
rãmaºi trãiau în armonie.
Cele mai plãcute clipe le petreceam la
familia Bunea, parcã aºa se numeau. Erau
singurii dintre români care se bucurau de
o situaþie privilegiatã. Domnul Bunea
îndeplinea un fel de funcþie de Hausmeister,
repara pe ici ºi colo ce era de reparat. Ca
atare nu locuiau la grãmadã, ca noi toþi, ci
într-o casã aºezatã mai la o parte, în
grãdinã. Intrai într-un hol larg, din care
dãdeau cîteva camere ºi în cea mai spaþioasã îi gãseai pe ei. Se afla acolo ºi o
bucãtãrie, astfel cã doamna Bunea gãtea
din cînd în cînd mîncãruri româneºti, de
pildã sãrmãluþe în foi de sfeclã. Ne chemau
ºi pe noi cîteodatã ºi atunci era sãrbãtoare.
Aveai sentimentul cã te afli undeva într-un
acasã obiºnuit, unde mirosea a mîncare
proaspãt gãtitã, a liniºte ºi a familiar. În
faþa uºii nu se auzeau tropote ºi þipete în
limbi strãine pe care nu le pricepeai,
zgomote care îþi aminteau cã eºti, cum am
mai spus, doar un numãr abstract dintr-o
statisticã, o porþie de mîncare ºi un caz
de rezolvat.
Mergeam în vizitã ca pe vremuri ºi pentru
cîteva ore ne întorceam în atmosfera pe
care începeam s-o uitãm. Cîteodatã veneau
ºi alþii ºi stãteam pînã noaptea tîrziu la
taclale. Din intelectualitatea lagãrului mai
fãcea parte un inginer bãtrîn, pensionar
din Bucureºti, convins cã le ºtie pe toate
ºi cã face tuturor un hatîr formidabil stînd
de vorbã cu ei. Mã strãduisem în zadar,
într-o zi, sã-l conving cã în fizicã ºi chimie
existã ceva care se numeºte tabloul lui
Mendeleev ºi niºte aºa numite gaze
nobile, care nu se combinã cu alte
elemente. Mã privise cu superioritate, ce
poate ºti o femeie, asta-i culmea, ce
obrãznicie ca o femeie sã-ºi permitã a
* Din volumul cu acelaºi titlu, în curs de
apariþie.

discuta de la egal la egal cu un bãrbat,
inginer pe deasupra ºi zîmbise ca în faþa
ºotiilor unui copil pe care era prea indulgent sã-l certe. Cum Dumnezeu a ajuns
ãsta inginer? se întrebase Dumitraº. De
tabloul lui Mendeleev am auzit pînã ºi eu,
care n-am avut nici o simpatie pentru
chimie... Bine înþeles cã ajunsese inginer,
în acele vremuri se putea orice. România
Socialistã era þara tuturor posibilitãþilor.
Avusesem ºi eu colegi de facultate care
întîmpinau oarecare dificultãþi cînd era
vorba sã se iscãleascã ºi care ajunseserã
profesori universitari, directori de institute,
reprezentanþi ai þãrii noastre în organisme
ºi comitete internaþionale la Viena ºi în alte
pãrþi. Pe acea vreme tineri muncitori pe
linie fãceau un curs de pregãtire de ºase
luni, care suplinea liceul ºi erau apoi vãrsaþi
direct în facultãþi. Ce-i drept, dupã schimbarea vremurilor, unii dintre ei ºi-au descoperit deodatã sentimente anticomuniste, ºi
ºi-au manifestat cu mare dezinvolturã
satisfacþia cã þara noastrã a devenit o
democraþie ºi nu mai geme sub jugul
dictaturii proletariatului. Unii s-au stabilit
prin America de Sud, alþii au apucat calea
bisericii ºi se mirã cum de în vremurile de
tristã amintire rezistenþa anticomunistã n-a
fost mai puternicã... Atunci cînd ei îºi
turnau colegii la securitate ºi îi demascau
ca duºmani de clasã în ºedinþe ale UTCului. Dar asemenea mici întîmplãri nesemnificative nu se mai pomenesc astãzi...Vin
din cînd în cînd în þarã ºi dau interviuri pe
la revistele care scriu despre diaspora,
pozînd în mari foºti rezistenþi, pe care numai
norocul i-a scos la liman ºi numai o minune
dumnezeiascã i-a ajutat sã scape din
sistemul represiv (între timp, au devenit
credincioºi ºi cucernici de mai mare dragul.
De mirare cã inginerul Popescu nu
ajunsese ºi el ambasador, ministru sau
academician, cu zestrea lui de cunoºtinþe.
Oricum avea în jurul sãu cîþiva domni
bãtrîiori care-l priveau cu admiraþie, îl curtau
ca pe o vedetã ºi se socoteau fericiþi sã se
adape la luminile inteligenþei lui. Într-o zi
domnul Bunea ne-a chemat la un grill, o
instituþie la fel de sacro-sanctã ca ºi bãutul
cafelei la ora patru dupã-amiaza. Cel care
celebra acest ritual era un autohton foarte
de treabã, ºofer de cursã lungã, pe care
faptul cã avea de-a face cu Ausländeri
nu-l speria. Îl impresionase faptul cã aceºtia
se vizitau, comunicau între ei. Ce fel de
viaþã era asta? Cu totul altceva decît sã
stai seara liniºtit în faþa televizorului cu
berea în faþã, fiecare singur între cei patru
pereþi ai sãi. Nu, pereþii nu-i cãdeau în cap,
ne-a asigurat. Din cînd în cînd se ducea la
Verein sau la Kneipe. La Verein fãceau
concursuri de tras la þintã ºi se costumau
în timpul carnavalului. Dar la cîrciumã, o,
acolo era altceva. Beau berea împreunã toþi
cei de faþã, cîntau, legãnîndu-se ºi þinînduse de umeri ºi discutau politicã. Bineînþeles,
într-un cadru bine organizat, frumos, cu
rînduialã. Apoi fiecare mergea iarãºi în
liniºtea de acasã. Dar era bine ºi altfel, sã
te întîlneºti cu alþii nu numai la Verein sau
la Kneipe. Noi vorbeam toþi deodatã,
cîteodatã rîdeam de o glumã pe care el no înþelegea ºi ne strãduiam sã i-o traducem,
dar pe nemþeºte n-avea haz. Un haos vesel,
zgomotos, sub care reuºeam sã ne ascundem amãrãciunea, neliniºtea. Apoi pleca iar
cu uriaºul lui camion în singurãtatea cea
de toate zilele.
La începutul lui septembrie doamna
Bunea m-a întrebat confidenþial dacã aº
vrea sã lucrez vreo douã sãptãmîni la un
cãmin de bãtrîni. Cineva pleca în concediu
ºi aveau nevoie de înlocuitor. Din cele
patruzeci ºi cinci de mãrci pe care le lua ea
zilnic, avînd deja azilul primit ºi deci drept
sã lucreze, mi-ar fi dat ºi mie patru ºi
jumãtate, respectiv una ºi jumãtate pe orã.
Singurã nu fãcea faþã. Am fãcut socoteala:
pentru zece zile aº fi luat patruzeci ºi cinci,
o avere, ce mai încoace ºi încolo. Bine
înþeles cã am fost de acord ºi vreme de
douã sãptãmîni am avut o ocupaþie. Dimineaþa, la cinci ºi jumãtate o luam pe doamna
Bunea de la cãsuþa din grãdinã ºi treceam
amîndouã printr-o spãrturã a gardului ca
sã nu mai ocolim pe la poartã. Coboram
dealul ºi numai bine la ºase eram jos, la
cãminul de bãtrîni de lîngã palatul ducilor
Fürstenberg. Acolo luam în primire un
aspirator uriaº cu care treceam prin sãlile
de jos ºi apoi prin camere. Ca peste tot,
inegalitatea socialã înflorea ºi aici. Unele
camere de la parter erau de fapt mici
apartamente, mobilate luxos, cu mobile
aduse de acasã, în care bãtrînii înstãriþi,
care plãteau sume frumuºele, nu se simþeau

strãini. Nu-ºi schimbau ambianþa, atmosfera
familiarã, aveau fotoliile lor, paturile lor,
fotografiile, amintirile lor...Uneori veneau
amîndoi soþii la cãmin ºi cu excepþia faptului
cã aveau totul la îndemînã, inclusiv personal medical totdeauna la dispoziþie, îºi
continuau viaþa ca înainte. La etajele de
sus locuiau pensionarii sãraci pentru care
plãtea serviciul social. Stãteau cîte doi sau
trei în camere cu paturi de spital ºi dulãpioare în care-ºi þineau bruma de lucruºoare. Era un loc rece ºi impersonal, ca o
salã de aºteptare într-o garã unde trenul se
numea moartea. Se bucurau cînd mã vedeau
fiindcã aveau cu cine schimba o vorbã. Îi
întrebam ce mai fac, cum se simt. Miamintesc de o bãtrînicã pe care o ajutam sã
meargã pînã la fereastrã, ca sã priveascã
afarã - unica ei bucurie - spre parcul
somptuos al cãminului. Bãiatul ei era mare
director la o firmã. Nu mai venise de mai
bine de doi ani s-o vadã ºi îi era dor de el.
Plãtea lunar o sumã minimã, atît cît mama
lui sã stea cu încã douã pensionare într-o
camerã de la etaj. Bãtrînica nu se plîngea,
dimpotrivã: ªtiu cã-i foarte ocupat. Aº vrea
sã vinã numai cîteva clipe sã-l vãd. Atît îmi
lipseºte, încolo e bine aici...Fusese foarte
bogatã, locuise într-o vilã frumoasã ºi
lãsase toatã averea fiului ei. Eram furioasã
ºi nu-mi doream decît sã aparã domnul
director o datã, cît mai eram acolo, sã-i
spun ce credeam. N-a venit. ªi chiar dacã,
prin absurd aº fi avut ocazia sã vorbesc cu
o persoanã atît de importantã, tot n-ar fi
servit la nimic. Era de sigur prea preocupat
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ca sã mã audã. Nici nu cred cã a mai venit
vreodatã, probabil numai la moartea mamei
ca sã ia bruma de lucruºoare rãmase.
Domnul director era fãrã îndoialã strîns la
pungã, cum sã lase de izbeliºte boarfe pe
care le putea vinde la Flohmarkt?
Între timp se fãcuse frig. Mai cu seamã
dimineþile erau reci de-a binelea ºi-mi
îngheþau mîinile pînã coboram dealul...
Dimineaþa fusesem la biserica evanghelicã din vale, de lîngã Dunãre. Fãceam
o jumãtate de orã bunã pînã acolo, dar
aveam timp berechet, nimic nu ne grãbea ºi
nimeni nu ne aºtepta. Fusese o zi tristã...
Niciodatã nu simþisem atît de acut sentimentul de paraginã, de pãrãsire. Eram uitaþi
de toþi la o margine de lume strãinã unde
de fapt nici nu existai...Sau dacã existai
erai ca o hainã prãfuitã într-un pod a cãrui
cheie s-a pierdut de mult. Mã strãduisem
sã-mi opresc lacrimile ca sã nu mã vadã
Dumitraº. ªtiam cã ºi el era la fel de deprimat
ºi jucam amîndoi o comedie proastã, falsã,
care nu ne înºela pe nici unul.
Nu ºtiu de ce tocmai acea duminicã
dimineaþa mi-a rãmas atît de vie în memorie.
Orga umplea biserica cenuºie ºi rece cu
sunetele ei generoase. O armonie amplã,
parcã sunetele se materializaserã ºi umpleau
spaþiul cu o substanþã compactã, transparentã, dar compactã, nelãsînd loc pentru
nimic altceva. Ba da, mai era loc pentru
singurãtate, pentru tristeþe, pentru sentimentul de inutil. Încet, încet, începusem sã
mã întreb ce sens are totul, dacã lumea, în
general, are vreun sens, dacã nu e totul
numai o farsã, aºa cum se afirmã în literatura
de trei parale.
Evenimentul cel mai important a fost vizita
profesorului Aghiriou de la Strasbourg.
Dumitraº îl cunoscuse odinioarã în Creta la
un simpozion. Nu ºtiu de unde auziserã cã
eram la Donaueschingen ºi a venit cu
doamna sã ne vadã. Erau niºte oameni plini
de suflet. Cum tocmai încasaserãm cele
cîteva mãrci de la doamna Bunea, ne
puseserãm pe cheltuieli nesãbuite ºi
cumpãraserãm o sticlã de vin prost, o

poºircã din acelea care se vînd o marcã ºi
jumãtate doi litri. Nu cred cã le-a plãcut
vinul nostru, mai de grabã sînt sigurã cã
nu le-a plãcut. Nu putea sã-þi placã aºa
ceva. Au bãut cîte un pãhãrel cu o politeþe
desãvîrºitã. Mai tîrziu am regretat, dar în
acele clipe îmi trãiam total condiþia socialã
în care poposisem, mai de grabã decãzusem
ºi nu mi-am dat seama de gafa comisã.
Dupã aceea ne-au luat cu maºina ºi ne-au
dus în orãºelul alãturat, Villingen, unde am
intrat împreunã într-una din cîrciumioarele
romantice care par a se afla în plin ev mediu
ºi am bãut cafea ºi am mîncat prãjituri. O,
Doamne, cînd te gîndeºti cã exista ºi aºa
ceva pe lume! Sînt sigurã cã pantalonii mei
galbeni, rãnþuiþi la glezne, pe care îi
primisem de la depozitul de haine vechi au
atras privirea chelneriþei. Nu era de sigur
obiºnuitã cu asemenea muºterii, dar, la urma
urmei, afacerile sînt afaceri ºi din moment
ce se plãtea...Poate eram vreo miliardarã
travestitã, cine ºtie...În orice caz, prestigiul
nostru a crescut enorm în lagãr. Sã ne
viziteze douã persoane distinse din Franþa!
Maºini cu numãr franþuzesc nu se vedeau
în fiecare zi la Donaueschingen...
În cele din urmã m-am apucat sã rescriu un
roman al cãrui manuscris îl lãsasem în România.
Nu mã gîndeam cã am sã-l pot publica
vreodatã. Dar orele cît stãteam cu creionul în
mînã îmi fãceau bine. La Krone se gãsea hîrtie
ieftinã, aºa cã n-a fost nevoie de investiþii
prea mari. Mergea greu, nu era simplu de
reconstituit atîtea zeci de pagini, oricum, era
altceva decît sã vegetez la nesfîrºit.
O datã pe sãptãmînã mergeam la poºtã
ºi aºteptam cîteva ore ca sã obþinem
legãtura cu Bucureºtiul. Atunci auzeam
vocile iubitoare cãrora le duceam dorul,
voci în care tremura grija ºi dragostea. Ce
minunat sã fie cineva îngrijorat pentru tine!
Apoi mergeam pe malul rîuºorului Brig, care,
dupã ce se uneºte cu apa fîntînei din curtea
castelului, poartã numele de Dunãre. Acele
vãlurele argintii se îndreptau spre România...
Aruncam cîteva frunze în ele ºi ne întrebam
dacã ele ajung cu adevãrat acolo, dacã nu
cumva se opresc în drum. Valurile acelea
mici ºi argintii puteau merge pînã acasã.
Noi nu...
Din cînd în cînd venea la lagãr, bãtînd
la toate uºile, un bãrbat mic de staturã,
chel, care s-a prezentat ca predicator la
adventiºti. Ne-a dat o Biblie ºi nouã, ca
tuturor. Am început s-o citim, ca sã vedem
care erau deosebirile faþã de Biblia noastrã.
O Biblie ortodoxã sau catolicã nu aveam.
În tot timpul petrecut în cele trei lagãre na venit nici odatã vreun reprezentant al
vreuneia din cele trei confesiuni mari, ca
sã ne dea o Biblie sau sã ne întrebe ce mai
facem . Dumnezeu ºtie cît ne-am fi
bucurat, ce bine ne-ar fi fãcut...Nici mãcar
la Freiburg, unde era preot român ºi unde,
se ºtia, lagãrul era locuit de români, n-a
apãrut niciodatã. Cum spuneam. eram doar
numere pe o listã ºi cine dã Biblii unor
numere de pe o listã?
Oricum, lectura din Biblia predicatorului
adventist mi-a fãcut bine ºi am început din
nou sã cred cã viaþa nu e numai o farsã ºi
cã meritã sã te osteneºti a o trãi aºa cum
scrie acolo.
Între timp Grasu ºi pãrinþii lui au plecat
în America, astfel cã i-am condus toþi, cu
ochii umezi la maºinã, dupã o micã petrecere
de adio. În curte a apãrut ºi Miºa care ºia vãzut prietenul ºi s-a repezit la el. Cei doi
puºti s-au îmbrãþiºat îndelung, aºa cum nu
mai fãcuserã niciodatã. Miºa a început sã
plîngã, Grasu la fel. Au ºtiut cã se despart
pentru totdeauna? Doi copii care n-aveau
mai mult de un an ºi jumãtate ºi care nu
înþelegeau despre ce e vorba! ªi totuºi au
înþeles. Amîndoi au înþeles cã nu se vor
mai vedea. ªi-au luat rãmas bun ca doi
oameni mari care ºtiu ce înseamnã gravitatea unei despãrþiri definitive. De geaba
vrem sã gãsim mereu explicaþii raþionale.
Lumea nu e fãcutã pentru explicaþii raþionale.
Raþionalitatea ei e vîrful unui iceberg, pe
care îl vedem la suprafaþã. Dar important e
ceea ce se ascunde în afund, acolo unde
automatismele gîndirii noastre pervertite de
pretenþia arogantã a atotºtiinþei n-au ce
cãuta. Nu spun o noutate, au spus-o alþii
înaintea mea, dar cred cã fiecare din noi ar
trebui s-o repete cu încãpãþînare ºi perseverenþã. Poate cã atunci am ajunge sã privim
cu alþi ochi aceastã lume pe care am
moºtenit-o intactã ºi pe care ne strãduim
cu inconºtienþã ºi infatuare s-o distrugem.
De la a pãrinþii lui Grasu am moºtenit un
mic reºou cu care ne-am încãlzit cele douã
sãptãmîni cît am mai stat la Donaueschingen,
încheind încã un capitol de odisee
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dintotdeauna impresionatã de singuratatea
contestatarului, atunci cînd intrã în acþiune. ªi
uluitã, mai tîrziu, de comemorãrile pioase
orchestrate ºi oficiate de laºii de ieri, ca sã-ºi
aproprieze o firmiturã din gloria unui erou, odatã
ce acesta a murit, dar dupã ce ei l-au sabotat
toatã viaþa. Existã un frumos poem, intitulat
Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Dar oare
tot aºa uitã oamenii ? Nu ºtiu dacã aceasta vã
poate consola, dar nu cred cã laºitatea ºi
ºmecheria sînt defecte româneºti. Atîþia colaboraþioniºti ºi-au continuat micile ºi marile lor
afaceri, ba chiar au fost promovaþi, avansaþi în
Franþa, dupã Liberare... În schimb, aceastã
admiraþie servilã pentru ºmecherii care s-au
descurcat, acest fãcut cu ochiul unui trãdãtor
reconvertit, într-adevãr, aceasta este ceva pur
balcanic. Îmi amintesc o întîmplare de dupa 89.
Admiram un etalaj cu cãrþi, unde era expusã o
carte de Patapievici sau Dinescu. Un prieten îmi
aratã alãturi o carte de amintiri scrisã de un
securist notoriu, spunîndu-mi, în bãºcãlie: ,,Iatã
România: disidentul ºi spionul, amîndoi pe aceeaºi
tarabã ºi hai sã tragem un chef, frate ! Profunda
înþelegere a spaþiului... mioritic. Beee, beee !
- Curajul, în acea perioadã, a fost o noþiune
nu prea clarã la noi ºi, paradoxal, Ioana o
spune clar în ambiguitatea frazei: curajul mai
mare era oare acela de a pleca sau de a rãmîne?
Bineînþeles cã ea fusese intoxicatã de propaganda
regimului care spunea cã fugarii erau niºte
fricoºi, niºte lichele, iar cei care nu îndrãzneau
sau chiar nu doreau sã plece, dar nici nu
protestau, erau curajoºii care construiau
comunismul. Eu gîndesc cã nu era nici un curaj
acela de a trãi lipsit de orice demnitate, fãrã a
te revolta, dar dacã noi spunem aceasta ne vor
pune la stîlpul infamiei cele 23 milioane de
compatrioþi rãmaºi în Þarã ºi nu va mai veni
nimeni sã vadã piesa !
- Domnule Negrescu, ºtiþi cît admir curajul
grupului Dvs., ºi cred cã aþi avut o mare influenþã.
Eu nu am avut decît cîteva neplãceri cu o editurã,
din cauza scrierilor mele ºi, simþind cã situaþia se
va înrãutãþi, am decis sã-mi pãrãsesc patria ºi, ca
scriitor, chiar ºi limba. Tatãl meu, al cãrui dosar
de 240 pagini, întocmit de Securitate, îl voi studia
la CNSAS în curînd, a avut parte de neplãceri
mai mari, de articole duºmãnoase în presã, de
procese intentate de Statul român etc. Am plecat
cu paºapoarte turistice, ,,uitînd sã ne mai
întoarcem, vorba românului, fiecare cu cîte o
valizã, lãsînd totul în urmã. Riscurile erau
mãsurate. De unde sincera mea admiraþie pentru
cei care, asemeni Dvs., ºi-au riscat viaþa
înfruntînd un regim de brute, capabile de orice.
- Vã mulþumesc pentru admiraþie, dar noi am
avut mai mult noroc decît merite, altfel ne-am fi
lãsat de mult oasele la Canal ºi astãzi nu am
mai fi avut plãcerea de a discuta împreunã
despre exil. În fine, plecînd cu paºaport turistic,
aþi ,,uitat sã vã mai întoarceþi, cum se spune,
însã tovarãºii nu au uitat sã vã condamne la
cinci ani de închisoare pentru cã nu v-aþi mai
întors !
- Bineînþeles. N-au uitat nici sã confiºte toate
bunurile rãmase în România, iar în momentul
reîntregirii familiei ne-au obligat, ºi pe mine ºi
pe mama mea rãmasã în Þarã, sã renunþãm la
cetãþenia românã ºi sã plãtim pentru aceastã
renunþare obligatorie voluntarã sume considerabile pentru proaspeþii refugiaþi în Occident care
eram. Întrebarea Ioanei, deci, este: ,,Pînã în ce
moment curajul era acela de a pleca, ºi începînd
de cînd a devenit acela de a rãmîne ? Îmi
amintesc cã în decembrie 1973, cînd am plecat
din Þarã cu tatãl meu, puþinii prieteni care erau
la curent cã nu ne vom mai întoarce ne spuneau:
,,Plecaþi în necunoscut, veþi fi niºte strãini toatã

viaþa, niºte dezrãdãcinaþi, gîndiþi-vã bine, aici, de
bine de rãu, ne-am obiºnuit, se poate trãi, nu
daþi vrabia din mînã pe cioara de pe gard... Este
adevãrat, de fiecare datã cînd eram întrebatã dacã
am suferit de foame în România, cu toatã decepþia
noilor mele gazde, eram obligatã sã spun adevãrul:
nu. Nu am suferit de foame în România, ci mai
degrabã în Elveþia unde, avînd o bursã micã, nu
mîncam pe sãturate, ca mai toþi studenþii de
altfel, aceasta am spus-o ºi în piesã. Dupã
plecarea noastrã, situaþia s-a înrãutãþit ºi de aceea
am scris ºi piesa: ca sã nu-mi tai cordonul
ombilical care mã lega de þara mea natalã,
continuînd, printr-o piesã, sã-mi aduc mãrturia
despre istoria unui popor, a unei þãri care mi se
pãrea uitatã de toþi. Motivul urii, al geloziei sau
al resentimentului, sau toate trei deodatã, al unor
compatrioþi rãmaºi faþã de cei plecaþi, bineînþeles,
înainte de 89, se gãseºte deasemeni, vã spuneam
eu cã existã o laturã puerilã, chiar infantilã, în
fiecare reacþie adultã, în strugurii prea acri din
fabulã. Dar putea oare toatã lumea sã plece ?
Trebuia ori curajul de a protesta fãþiº contra
sistemului, cum aþi facut Dvs., ori cel de a
abandona totul, familie, prieteni, relaþii, bunuri, pentru un
ideal nobil de libertate, ori, pur
ºi simplu, sã obþii un paºaport,
ºi nu toatã lumea putea sau
dorea sã plece.
- Sigur, nu era uºor sã pleci
în necunoscut. Cît despre
foame, aceasta nu a început
decît prin anii 80, deci mult
mai tîrziu, deºi nu pot uita cã
în copilãria mea, pãrinþii mã
obiºnuiserã de nevoie sã cunosc ºi foamea ºi frigul ºi o
întreagã gamã de privaþiuni
rezervate ,,duºmanilor poporului. Acum, bineînþeles cã
personaje oportuniste ca Andrei Verescu se adapteazã
oricãror situaþii ºi vorba
aceea: la vremuri noi, tot noi
! Dupã 89, schimbarea s-a
fãcut, cum spunea Giuseppe
Tomasi di Lampedusa în Ghepardul, prin gura
lui don Fabrizio Salina, pentru ca totul sã rãmînã
ca înainte. La noi, nenea Iancu Caragiale spunea,
prin personajul Farfuridi: sã se revizuiascã,
dar sã nu se schimbe nimica. Conform acestei
opþiuni, Verescu este trimis în prima fazã ca
ambasador într-o þarã îndepãrtatã, pînã ce
lumea îl va uita, ºi la noi oamenii uitã repede,
avînd o memorie foarte selectivã. Îmi spunea
cineva, despre mult detestatul fiu al dictatorului,
beizadeaua Nicuºor, cã de fapt fãcuse multe
lucruri bune, ca ºi poetul de curte figurat aici,
ºi cum eu nu reuºeam deloc sã-mi amintesc ce
anume bine fãcuse, acesta m-a lãmurit: a dat
butelii la oameni ! Deci, memorie selectivã. Nu
conteazã cîte butelii, la care oameni, nici de
unde le avea ºi dupã ce criterii le-a împãrþit,
conteazã cã dupã 89 aceste lichele au devenit
politicieni ultranaþionaliºti, ultraortodocºi,
diplomaþi, oameni de afaceri prosperi ºi cã lumea
uitã cu nonºalanþã ce au fost înainte un Pãunescu,
Vadim Tudor ori Artur Silvestri.
- Domnule Negrescu, eu nu cunosc aceste
persoane, caut sã fiu foarte selectivã în
frecventãrile mele !
- Iatã o decizie înþeleaptã, cãci sînt persoane
care au fãcut o frumoasã carierã de stîlpi ai
cuplului Ceauºescu sau ai regimului criminal,
pe care-l ridicau în slãvi. Dupã aºa-zisa
Revoluþie, decenþa nu i-a obligat sã-ºi punã
cenuºã-n cap ºi continuã sã sfideze prin atitudinea
lor o populaþie lipsitã de orice repere morale.
Cine ºi-ar fi imaginat cã poetul Adrian Pãunescuporcul, precum se autoironiza, Andrei Verescu

Accent: Alexandru Tomescu la Baden-Baden
Cu ocazia celui de-al patrulea Simpozion
al Academiei Germano-Române din BadenBaden, organizatorii i-au invitat pe violonistul Alexandru Tomescu ºi pe pianistul
Horia Mihail sã susþinã un concert. Conferinþele prezentate în cadrul reuniunii
ºtiinþifice de membri ai Academiei ºi invitaþi
cu o reputaþie profesionalã solidã, ca, de
pildã, Klaus Hartlieb, Mihai Avram, dr.
Valentin Neagu, dr. George Bãltean, dr. Emil
Vancu º.a. s-au bucurat de aprecierea unui
public competent cuprinzînd numeroºi
funcþionari internaþionali, personalitãþi
care implementeazã globalizarea, chiar dacã
nu recunosc oricînd cã au anumite rezerve
faþã de aceastã nouã direcþie de dezvoltare
a civilizaþiei omeneºti.
Seara, în renumita Weinbrennersaal din
Kurhaus Baden-Baden, în prezenþa consulului general al României la Strasbourg,
Marcel Avram, a altor oficialitãþi germane,
române ºi a unui numeros public format
mai ales din cunoscãtori, Alexandru Tomescu ºi Horia Mihail ne-au delectat întrun mod absolut neaºteptat. ªtiam cã
Tomescu obþinuse prin concurs vioara
Stradivarius a României, dar nu-mi imaginam cã numai cîntînd la un asemenea
nivel performanþa este posibilã. Mai mult:
citisem un interviu al tînãrului Tomescu ºi
fusesem cucerit de inteligenþa sa excesivã
ºi de bunul sãu simþ pe care numai accesul
pe culmile artei þi-l permite. Eram deci
pregãtit pentru un eveniment muzical. Ceea
ce s-a întîmplat a întrecut însã aºteptãrile
publicului. Prezentarea din programul de
salã ne anunþa cã Alexandru Tomescu a
studiat mai întîi cu mama sa, profesoarã de

vioarã. Am avut prilejul sã constatãm ce
înseamnã sã-þi fie mama îndrumãtoare în
domeniul în care þi-a transmis ereditar
talentul. Ascultînd muzica izvorîtã din
vioara lui Alexandru Tomescu înþelegeam
cît de mult îl iubeºte mama sa, ce bun
vector este iubirea maternã pentru pedagogie în domeniul artelor, cît de firesc se
dezvoltã un mare instrumentist atunci cînd
propriul pãrinte îi este primul maestru.
Partea întîia a concertului a cuprins
Sonata în sol major KV 379, de W. A.
Mozart ºi Sonata primãverii op. 24, de
Beethoven. Cele douã piese au fost corect,
curat interpretate de ambii instrumentiºti,
dar nimic nu anunþa încã evenimentul
muzical de dupã pauzã. Prima parte a conþinut
deci muzicã bunã interpretatã fãrã greºealã.
Cît de puþin poate sã însemne fãrã greºealã
am aflat abia în partea a doua a concertului
 de fapt, o demonstraþie de virtuozitate, un
fel de joc cu îngerii. De la primele mãsuri
din Campanella lui Paganini mi-am dat brusc
seama cã, dacã de micuþul Mozart, în locul
tatãlui sãu s-ar fi ocupat mama lui, dublînd
competenþa pedagogicã la vîrsta optimã cu
iubire maternã în loc de autoritate paternã,
o sumedenie de rãzboaie nimicitoare n-ar
mai fi avut loc. Pentru cã nimic nu demobilizeazã mai eficient intenþiile rãzboinice
decît o muzicã genialã interpretatã perfect.
Campanella lui Paganini este de fapt începutul
pãrþii a treia din celebrul Concert nr. 2 la
interpretarea cãruia vioara se acordeazã cu
un semiton mai sus, realizîndu-se aºa-numita
scordatura. Publicul a urmãrit entuziasmat,
uneori cu lacrimi de emoþie în ochi, Campanella, lui Paganini, Meditation (din

din piesã, va deveni dupã 89 senator, primvicepreºedinte de partid politic (comunist, bineînþeles, partidul lui Verdeþ) ºi candidat la alegerile
prezidenþiale ? Precum nemilosul zeu Cronos,
Revoluþia românã ºi-a devorat ºi ea copiii, dar
unii au mai scãpat. Sau cã profesorul Vladimir
Tismãneanu, fiu de comisar sovietic devenit
demnitar comunist în România, comunist el
însuºi în perioada cît a trãit în Þarã, va redacta
într-o zi un faimos raport în care va declara
regimul comunist nelegitim ºi criminal, lucru
pentru care eu nu-l pot contrazice, ºi va þine
conferinþe în exil explicîndu-ne nouã, victimele
comunismului, cît de nociv a fost acest regim
la care dînsul a aderat ºi de care a profitat. Nu
gãsiþi cã este puþin indecent ? Însã faptul cã
Tismãneanu nu are statura moralã necesarã
redactãrii unui astfel de raport, nu constituie o
problemã într-o þarã ca a noastrã, încã lipsitã
de repere morale sau politice.
- Am spus cã nu cunosc aceste persoane,
dar este cert cã modelul lui Andrei Verescu este
Adrian Pãunescu, pe care, precizez, nu l-am
întîlnit niciodatã. Ideea de a-l transforma în
personaj mi-a venit atunci cînd o cititoare de
calitate mi-a spus: ,,ªi dacã
ai ºti ce poeme reuºite scria
înainte de a deveni politruc
! Iar altã idee mi-a venit
atunci cînd scriam piesa,
vãzînd imaginile transmise de
fostul ºi defunctul Canal 5,
care difuza un document în
care sus-numitul fost-poet de
viitor devenit bard linge-fund
era înghesuit de o populaþie
furioasã la gardul Ambasadei
americane din Bucureºti, unde
cãuta sã se adãposteascã de
furia ºi scuipaþii poporului.
ªi mã gîndeam cã ,,boborul,
glorie eternã lui Nenea Iancu
ot Haimanale!, va avea buna
idee, acum, de Crãciun, cã tot
îºi primise cadoul de Ignat,
sã linºeze animalul.
- Sã taie porcul de Ignat !
- Exact. Cîþiva ani mai tîrziu, cãutînd sã aflu
noutãþi despre ilustrul porc, mi se rãspunde cã
acesta conduce un ziar, cã apare la televizor
etc. Eu am o imaginaþie fecundã, dar de data
aceasta realitatea mã depãºea de departe... Dar
cum de revenise ? Ei bine, cred cã graþie memoriei
scurte a boborului. Însã privilegiul acestei miopii
a memoriei nu ne aparþine în exclusivitate, cil împãrþim cu toate celelalte naþii. Iatã de ce
istoria se bîlbîie, revoluþia îºi devoreazã proprii
copii ºi dupã mii de ani de civilizaþie oamenii
se rãzboiesc, se înfometeazã, îºi voaleazã femeile
ºi dinamiteazã statuile lui Buddha, ca ºi cum nar mai avea alte urgenþe mondiale.
- Mi s-a argumentat cã ºi Stéphane Courtois,
autorul Cãrþii negre a comunismului, a fost
comunist. Ca ºi André Glucksmann, Annie
Kriegel, François Furet sau chiar ºi Philippe
Cusin. Este adevãrat, cu diferenþa cã în Franþa,
fiind o þarã democraticã, aceºti excelenþi analiºti
politici nu au trãit într-un regim dictatorial, de
care sã fi profitat. Ca ºi cum singura persoanã
capabilã sã-i condamne cum trebuie pe asasini
trebuie sã fie doar un fost asasin. Jean
dOrmesson, ca ºi Raymond Aron de altfel,
afirmã cã le este insuportabil sã-i vadã pe foºtii
comuniºti de ieri, deveniþi anticomuniºti peste
noapte, ºi care, dupã ce ne-au ,,insultat
(expresia este justã numai pentru francezi, cãci
pentru noi este doar un dulce eufemism !), vin
sã ne înveþe ceea ce noi ºtiam demult.
- Artist talentat dar suflet stalinist, dupã ce
a tãcut ºi chiar ocultat ce vãzuse la Praga la
procesul Slansky, mãrturisiri complete ºi bine

scrise în Nostalgia nu mai e ce-a fost a soþiei sale
Simone Signoret, Yves Montand încearcã sã
candideze la preºedenþia Republicii, cînd un
jurnalist francez care nu avea memoria scurtã, îºi
intituleazã ironic un articol: Montand: credeþimã, cã doar m-am mai înºelat ! Ar trebui
instituitã o pedeapsã de interzicere a luãrii
cuvîntului în public timp de mai mulþi ani celor
care au rãspîndit idioþii mult prea mari ºi nocive.
- Ar trebui, cert, dar oricît ne-am agitat noi,
Punctul 8 al Proclamaþiei de la Timiºoara nu
a obþinut sprijinul politicienilor, care au declarat,
în frunte cu Emil Constantinescu, cã nu mai este
de actualitate. Þin minte însã cã la conferinþa lui
Tismãneanu de la Paris, unde ne-am reîntîlnit ºi
unde de altfel a luat naºtere ideea acestui interviu,
la un moment dat a luat cuvîntul pianista Lory
Walfisch, care, avînd poate o oarecare vîrstã ºi
neînþelegînd cã trebuia sã se exprime cît mai
repede pentru a lãsa ºi altora cuvîntul, a stîrnit
ilaritate în salã evocîndu-i pe Enescu, Eminescu,
Creangã, Caragiale ºi alte figuri ilustre, dar care
nu aveau nimic de-a face cu subiectul discuþiei,
poate mai puþin Caragiale, cãruia îmi aduc aminte
cã i-aþi dedicat prima versiune a romanului.
Rememorînd astãzi dezbaterea, consider cã
Doamna Walfisch, o personalitate a muzicii
româneºti, era singura care avea un limbaj coerent
în acea cacofonie de aplauze la adresa foºtilor
comuniºti care ne învãþau pe noi cît de nociv a
fost regimul în care lor le-a fost atît de bine !
- Sînt o mare curioasã, ce vreþi, deformaþie
profesionalã, ºi de aceea am mers sã vãd aceastã
conferinþã. ªi ce-am vãzut: conferinþa a început cu
douã ore întîrziere faþã de programul anunþat,
microfoanele nu erau deschise decît pentru
conferenþiari, întrebãrile jenante erau amînate, sala
a trebuit evacuatã fãrã un minut întîrziere, tocmai
cînd se dezlegau limbile ºi începeau sã fie spuse
lucruri interesante, am auzit cu uimire ºi un
început de recitare colectivã condusã de la tribunã
de ,,Partidul regretabilului Beniuc, poetul oficial
înainte ca ºi mai lamentabilul cabotin Pãunescu
sã-i sufle rolul, în fine, tot ce am auzit a fost
limbã de lemn politicã.
- Ah, bineînþeles cã tovarãºii au început
conferinþa mai tîrziu ºi au terminat-o mai devreme,
este vechea tacticã folositã ca sã nu mai rãmînã
timp pentru discuþii, mai ales dupã pãþania
survenitã cu o zi înainte, la aceeaºi conferinþã
þinutã la Ambasadã, unde Ion Varlam, un membru
marcant al Exilului, om integru ºi fost deþinut
politic anticomunist, i-a contestat profesorului
Tismãneanu legitimitatea moralã de a fi coordonat
Raportul condamnãrii comunismului, avînd în
vedere trecutul sãu comunist.
- Excelentã initiaþivã. Dar eu venisem în speranþa
cã ceva se schimbase, cã voi putea merge de acum
în România cu fruntea sus, spunîndu-mi cã sechelele
fostului regim criminal ºi imbecil au dispãrut,
reîncepem totul dela zero, cãci purificarea necesarã,
acel catharsis al grecilor, a avut loc.
- Cred cã singurul catharsis care i-a impresionat pe români pînã la lacrimi a fost cel al lui
Gelu Voican Voiculescu, de care continuã sã mai
vorbeascã ºi astãzi, dupã aproape douãzeci de
ani, cu toatã dispariþia celebrului autor din viaþa
politicã. Nu putem acceda la catharsis decît prin
foc sau prin luminã, ori la noi nu s-a prea fãcut
luminã ºi bezna domneºte peste prea multe
întrebãri ale trecutului.
- Aceasta mi s-a adeverit atunci, cãci am avut
dezagreabila impresie de a fi cauþionat prin
prezenþa mea acea mascaradã franco-românã, care
în plus se derula în prestigioasa ªcoalã de ªtiinþe
Politice din Paris, Sciences Po, la initiaþiva unui
profesor francez care mi s-a pãrut prea prietenos
cu confratele ºi vechiul sau amic român de douãzeci
de ani, Tismãneanu.
Convorbire realizatã de
Radu NEGRESCU-SUÞU

Thais), de J. Massenet, Zapateado, de P.
Sarasate ºi Introducere ºi Rondo capriccioso, de C. Saint-Saens.
Cei doi artiºti au interpretat ca o
singurã fiinþã piese cunoscute, cu care este
foarte greu sã entuziasmezi publicul, sãl faci sã uite ceea ce mai auzise din ºi cu
aceste partituri. Interpretînd perfect,
Alexandru Tomescu, acest tînãr de 32 de
ani, se întorcea parcã în adolescenþã,
personifica oarecum esenþa jocului impecabil, metamorfoza românescul cîntat în
germanul spielen, el rãmînînd român.
I-am auzit ºi i-am vãzut în acþiune pe
Mihai Constantinescu, ªtefan Gheorghiu,
ªtefan Ruha, Lola Bobescu ºi pe ceilalþi
buni violoniºti români din ultimii 50 de
ani. ªi nici unul nu mi-a arãtat transfigurarea spre adolescenþã interpretînd, ca
Tomescu. Desigur, cu vioara se poate face
ºi mai mult, se poate executa Bach la
picioarele lui Dumnezeu în aºa fel încît
de pe penultima treaptã a desãvîrºirii, cea
îngereascã, sã se urce pe cea mai de sus
treaptã, cea a desãvîrºirii divine, dumnezeieºti. Se pare cã acolo se poate ajunge,
în comunism ºi postcomunism, numai
printr-o anumitã grea suferinþã purificatoare. Ar fi vorba despre o rãsplatã
pentru unii din cei ce suferã fãrã sã merite
direct ºi primesc o bonificaþie pentru acest
nemeritat chin care pe alþii îi face sfinþi
sau martiri. Enescu n-a avut nevoie de
aceastã suferinþã ca sã-l interpreteze, ºi
ca violonist, perfect pe Bach. Cine-i
cunoaºte însã biografia, a aflat cã pãrinþilor
sãi le-au murit vreo zece copii înainte de
a ajunge pe la vîrsta de doi ani ºi cã viitorul
marele Enescu pînã la vîrsta de cinci ani
n-a fost scos afarã din casa natalã din
Liveni, ca sã nu se-mbolnãveascã. O mamã

care în 20 de ani pierde zece copii stabileºte
pentru salvarea vieþii celui de al 11-lea o
anumitã legãturã cu Dumnezeu; cine o poate
intui vag realizeazã deja o performanþã
deosebitã. Ca inteligenþã ºi acurateþe
interpretativã, Tomescu nu rãmîne desigur
cu nimic dator lui Enescu, dar este numai
angelic, respectîndu-l încã pe Bach pe care
divinul Enescu, întocmai ca ºi pianistul Dinu
Lipatti, îl interpreta frecvent, preferîndu-l
altor compozitori aflaþi nu tocmai în intimitatea lui Dumnezeu. (Lipatti era zdrobit
sufleteºte de lipsa de caracter a fratelui sãu,
precursorul lui Nicolae Manolescu la UNESCO.)
Presa din Baden-Baden (Tagesblatt din
17.11.08 sub semnãtura Karinei Heineke-Dietz
ºi Badische Neueste Nachrichten din 17.11.08
prin Volker Gerhard) i-au elogiat pe cei doi
ambasadori ai artei interpretative româneºti.
Aº dori nespus ca, fãrã a suferi totuºi
prea mult, tînãrul Tomescu sã urce spiritualismul în preajma lui Dumnezeu pentru
a deveni unul din cei douãzeci de mari
violoniºti ai tuturor timpurilor, între care
pînã acum numai George Enescu dintre
români a reuºit sã se impunã. ªi totuºi,
Alexandru Tomescu cîntã atît de minunat
încît e imposibil sã-i doreºti suferinþa care
l-ar aºeza în primul eºalon de violoniºti ai
tuturor timpurilor. Tot aºa cum nici un om
normal n-ar putea sã urmãreascã scoaterea
ochilor privighetoarei, pentru a o face sã
cînte ºi mai frumos, chiar dacã oamenii
normali tind sã devinã o minoritate, aºa cum
vor ºi ajunge din pãcate exact în momentul
în care omenirea tocmai va renunþa sã-ºi
mai protejeze minoritãþile în vederea
însãnãtoºirii.

(continuare în numãrul viitor)
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În Bãltoaca opiniei publice româneºti
care s-a esprimat doar pînã în momentul de
faþã în legãturã cu Paraschiv, o excepþie:
Bedros Horasangian în Ziua de ieri:( )
Vedem pe micile ecrane liote intregi de
babuini, care mai de care mai ºmecheri ºi
insidioºi, rînjind ferice cu burta plinã în
timp ce ies de prin cîrciumi unde se decide
soarta þãrii. Vedem pe micile ecrane cum
fostul dizident anticomunist Vasile Paraschiv, umilit ºi maltratat, condamnat ºi
torturat de gorilele regimului comunist
refuzã sã primeascã o decoraþie din partea
ºefului statului. Cei 300.000 de euro obþinuþi
în justiþie drept despãgubiri civile nu pot
compensa distrugerea unei vieþi. Ca sã nu
mai pomenim ºi faptul cã 63 de torþionari ai
lui Vasile Paraschiv sunt absolviþi de orice
vinã, din moment ce justiþia nu dispune
urmãrirea lor penalã. Un om care chiar s-a
ridicat împotriva comunismului în timpul
comunismului este tratat cu dispreþ ºi
mojicie - gratulat cu formulãri incredibile
precum tembel ºi dement - o ruºine, ce
mai, de cãtre imberbi care ignorã trecutul ºi
se lãfaie cu voluptate pe bloguri în mocirla
televizatã a prezentului - în contrast cu
neruºinarea exhibatã pe micile ecrane cu
nesimþitoare ostentaþie.La urma urmelor ce
atîta caz ºi cu dizidenþii aºtia, mare scofalã
sã refuze o decoraþie, pãi nu era mai bine
înainte, ia uite cum se îmbulzesc acum
pensionarii pentru un amãrît de bilet la
tratament? Comentariile devin de prisos:
nu se poate face nimic, dacã toatã lumea e
mulþumitã în nemulþumirea acceptatã ºi
resemnatã de secole. Vom trãi bine ºi va fi
ºi mai bine. Vasile Paraschiv încurcã

lucrurile ºi stricã buna dispoziþie a Sãrbãtorilor de Iarnã. ( )Bedros, Bedros,
intelectual ºovãielnic, aºa cum este caracterizat ºi în Evanghelii. Ce-cã Taubman
pleacã din România - ducã-se învîrtinduse. Îmi aduc aminte un banc de internat, de
la Sibiu, în care era imitat un evreu: S-a
biºit ºi a fugit; s-a cacat ºi a plecat  - a
plecat la Palestina, aºa se spunea pe
atunci, nu Israel.Taubman - un împuþit de
turnãtor ordinar. Un diplomat care preia o
calomnie ºi o dã mai departe, amplificatã,
îngreuiatã (dacã vine din gura unui diplomat, ºi încã american! Aici a fãcut echipã,
nu doar cu bãºtinaºul H. Zalis, turnãtor

cinstit, din fragedã copilãrie, cu
turnãtoarea Rodica Gordon, ºi ea
semibãºtinaºã, diplomat al Israelului. ªi, la urma urmei, moralistul
Taubman ºi chimista Rodica fac
echipã (trãznet!, ca sã folosesc limba
fanilor fotbalologi) cu ciobanul
nostru din moºi-strãmoºi, Nicolae
Manolescu-Apolzan, din Sibielul
Sibiului. Tot echipã formînd
Taubman-Rodica ºi cu Horia Gîrbea,
instruitul intelectual care, dupã ce a
numãrat pînã la 125 de evreii din
jurnalul meu mãsurînd 600 pagini,
înainte de a leºina de efort, a gãsito pe Evrika, vorba lui Sãraru, alt
intelectual, coleg-plin cu Manolescu, Gîrbea, Cistelecan-Bãtrînul),
operaþiune care i-a tranchilizat ºovãielnicia specificã ºi a zis ºi el dupã
preºedintele Uniunii Scriitorilor de
recenzii: Nicolae Manolescu (contaminat de rostirea zalisã):«Goma e
antisimit! A scris evreii, cu doi
i!»;Taubman, împuþiturosul diplomat
american care le-a impus românilor
statutul de criminali - nu uciseserã
ai noºtri 400 000 evrei cum scrie în
piatrã, la Coral?Taubman: un împuþit ca ºi
Guest, dar continuator-amplificator al
miºeliei cu Monumentul ostaºului american care ºi-a dat viaþa pentru poporul
român - cum anume? Simplu, dupã metoda
celor cu doar o stea pe drapel - vorbesc de
ruºi, nu de israelieni, aceia au locul rezervat
ºi ici ºi colo, ca imparþialul. Îl bombardezi
pe român, apoi îi tot promiþi: Rezistaþi,
fraþi români, cãci ora liberãrii de sub
bolºevici se apropie!, iar românul, ce sã
facã, îl crede pe american, fiindcã el îl
cunoaºte doar pe turc, pe ungur, pe rus ºi rezistã (Gheorghe, rezistã, Ioane) ºi
lasã-þi oasele prin munþi, la Canal, la Gherla
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Eram închiºi în celule, adunaþi pe aºazise infracþiuni. Cei ce porniserã greva
generalã de la Gherla se gãseau la etaj,
chiar deasupra celulei în care revenisem
dupã greva foamei. Ei, vreo douã sute de
persoane, blocaserã uºa de la intrarea în
celulã, cu paturile de fier.
La protestul nostru au rãspuns majoritatea celor întemniþaþi în închisoare. Se
aruncau în curtea interioarã obloanele
desprinse de la ferestre. Cînd procurorul,
pe care îl chemasem sã protestez ºi sã-i
explic de ce fusesem silit sã recurg la
greva foamei, a ieºit în curte ºi ne-a
ameninþat cu consecinþele grave pe care
atitudinea noastrã le va determina, cineva,
din celule, a smuls o piatrã din zidul
închisorii ºi a aruncat-o spre trimisul
procuraturii militare.
Imediat s-au declanºat represaliile. Din
curte, organizaþi, gardienii au pus furtunele cu apã pe ferestrele fãrã obloane.
Atunci, a nãvãlit în celula noastrã, care
nu-ºi zãvorîse uºa de la intrare, Goiciu, cu
o trupã de paznici, toþi înarmaþi pînã în
dinþi. Goiciu, criminalul acesta, cu pistolul
în mînã, a tras un glonþ în tavan ºi a ridicat
dintre noi vreo zece inºi, ieºind cu ei afarã.
Somaþia era sã se tragã la picioare. ªi,
deºi consideram cã trebuie cu orice riscuri
sã ne continuãm protestul, totuºi, mulþi din
celula mea au renunþat la protest ca sã nu
pericliteze viaþa celor deja ridicaþi.
Þin minte cã, la cîteva zile dupã ce
liniºtea s-a aºternut forþat în rîndurile
încarceraþilor de la Gherla, un neamþ, din
comuna Hãrman, de pe lîngã Sibiu cred,

care mi-a zis în mare tainã, rugîndu-mã
din suflet sã nu mai spun la absolut
nimeni, cã fusese împuºcat ºi avea un glonþ
în picior: Nu vreau sã spun, cãci, dacã se
aflã, am sã fiu omorît în bãtaie. Bineînþeles, numai eu am ºtiut, n-am spus la
nimeni, ºi omul acela, sãracul de el, s-a
eliberat cu glonþul tras în picior. Dupã
aceasta, nu mai ºtiu ce s-a întîmplat cu el,
dar, bietul bãiat  mai tînãr decît mine 
a murit. Era un om foarte bun. Din acelaºi
grup cu el, mai fãcea parte ºi un al sas,
care, trecut în Cehoslovacia, dupã eliberare, a fost omorît într-un accident de
maºinã. Aceasta era o altã metodã a
securitãþii din România de a-i elimina pe
cei ce i se împotriveau, cu ajutorul
maºinilor. Aºa a murit ºi preotul Zãpârþan.
La fel a fost lovitã, de maºina ambasadei
României la Paris, Adriana Georgescu ºi
a rãmas infirmã pentru tot restul vieþii,
deºi, atunci, a scãpat ca prin minune. De
asemenea, un preot, Tãnase, dacã nu mã
înºel, din Canada, apoi domnul Bratu, un
þãrãnist de valoare, care se gãsea la New
York ºi se ducea sã mãrturiseascã ºi sã
protesteze pentru Corneliu Coposu, cel
care era atacat de securitate prin mistificare cã ar fi fost agent. Cînd se ducea la
o întîlnire în care intenþiona sã atragã
atenþia românilor din America asupra
realitãþii ºi a nãscocirilor din delaþiunea
securistã, a fost imediat lovit de o maºinã,
pe care nimeni nu a reuºit sã o identifice
apoi. Era pentru a doua oarã cînd i se
întîmpla un asemenea accident ºi
omul a murit. Deci, iatã, cã nici aici, în
libertate, cei ce protestam împotriva
sistemului comunist, n-am fost cruþaþi.
În ceea ce mã priveºte, vreau sã vã
precizez cã sînt ºicanat de aceleaºi organe
securiste de nouãsprezece ani, fãrã întrerupere. Mijlocul cel mai potrivit pare a fi
telefonul, ºi am de gînd sã mã adresez, în
curînd, doamnei ministru de interne al
Franþei, povestindu-i tot ceea ce mi se
întîmplã, deºi telefonul meu a fost, de
foarte multã vreme, trecut la secret. Cu
o lunã ºi jumãtate înainte de evenimentele
ce au declanºat rebeliunea anticomunistã
din România, la data de 7 noiembrie 1989,
împreunã cu domnul Cicerone Ioniþoiu, am
fãcut un text, în mare parte redactat de
mine, prin care ceream românilor sã ia
poziþie ºi sã manifesteze pentru alegeri
libere, pentru democraþie ºi pentru recunoaºterea partidelor politice desfiinþate cu

mai bine de cinci decenii în urmã. Textul
a fost transmis prin Europa liberã ºi a
fost tipãrit mai apoi în Cuvîntul românesc.
De atunci a reînceput, înainte de moartea
lui Ceauºescu, o persecuþie nemaipomenitã, telefonicã mai ales, ce îmi tulburã
liniºtea zilnicã.
Din documentele de la securitate,
recuperate din dosarul meu cu sprijinul
lui Constantin Ticu Dumitrescu, se poate
constata, în ultima parte a volumului Testamenul din morgã, modul în care am fost
urmãrit permanent de securitate, din 1946
ºi pînã astãzi, felul în care îmi instalau
microfoane în locuinþã, ca sã-mi înregistreze convorbirile cu prietenii ºi rudele.
Mi-am dat seama cã am microfoane în casã
pentru cã se auzea un ecou, uºor þiuit.
Cînd, dupã apariþia primului volum din
Testamentul din morgã, am fost din nou
judecat ºi condamnat, am gãsit microfon
instalat acasã, în locuinþa mea de la Bucureºti, pînã ºi în contorul electric. Veniserã
odatã sã-mi schimbe contorul ºi mi-au spus:
Domle, contorul dumitale nu e bun!. Iam întrebat: De unde ºtiþi dumneavoastrã,
cã nu e bun, cã n-aþi mai venit niciodatã la
mine acasã?. Ei, avem informaþii cã nu
e bun  mi-au zis. Trebuie sã schimbãm
contorul. I-am lãsat sã-l schimbe, protestînd însã pentru deranjul fãcut.
La rejudecarea recursului, fiindcã îmi
dãduserã o condamnare de 16 luni, iniþial,
mi-au anulat-o, deoarece a intervenit Europa
liberã ºi m-am ales doar cu o amendã. Cînd
mi-au dat cuvîntul, la tribunal, le-am spus 
bineînþeles, nu se gãseºte precizat în
documente: Netrebnicilor, aºa respectaþi voi libertatea domiciliului,
drepturile omului ºi ale cuvîntului?
Mã adresam, desigur, securitãþii. ªi
am continuat: Ieºiþi afarã din camera
mea, nemernicilor!
A doua zi, dupã ce am ieºit de la
tribunal, am traversat cheiul Dîmboviþei ºi am intrat într-un restaurant vegetarian. A venit atunci la
masa mea, un fost coleg de liceu,
mai mic ca mine, ºi am fost lovit de
el, cel care devenise agent de
securitate. Era un tip foarte solid,
crescut bine de securitate, ºi mi-a
tras o loviturã teribilã. Cum nu
reuºeam sã-mi revin din durere, am
rugat pe vecinii de la masã, dacã
sunt te acord, sã-mi dea cîte o
declaraþie asupra celor întîmplate.

ºi la Aiud, numai cã, vorba altui clasic:
Gheorghe (americanul) nu mai vine Iar
cînd, în cele din urmã vine, prin cine se
aratã: prin Guest, prin Taubman! Fiind
convinºi americanii - iertare: ruºii - cã biet
român-sãracul, uituc din necesitãþi istorice, a uitat crimele din 1943-44-45, bombardamentele bezmetice, de vãcari beþi; a uitat
cã cei care le dãduserã cu bomba-n cap,
doborîþi de antiaerianã, ca prizonieri de
rãzboi, mergeau la cinema ºi la teatru ºi
la la curve: nu, nu mai era necesar sã se
osteneascã pînã la un bordel, îi nãpãdiserã
Doamnele românce, ele îi încãlecaserã pe
liberatori (ce sã fac dacã mi-am amintit douã
versuri atribuite lui Blaga: La Mãria
vãduva, / Fut, de-mi seacã mãduva?), însã
rãmãsese de montat în grabã, o delegaþie
de bunã-primire, o herghelie ºi mai numeroasã de doamne-românce-de-toate-sexele
- pentru ciolovecii care-ºi aºteptau rîndul
pe linia Nãmoloasa-Focºani, deocamdatã
luîndu-ºi-o la labã de-a-npicioarelea Futai
general-naþional, care a mai avut o ediþie
sub comuniºti, în vara anului 1953, cu
prilejul Festivalului Internaþional al Tineretului (aþi uitat, tovãrãºelelor de toate
vîrstele cum nu v-o drãmuiaþi, v-o daþi cu
totul, cum bine viersuia Veronica Porumbacu - dacã nu o confund cu Cassianca,
cea care nu ierta nici un picior de scaun încît îl inspirase pe Pãstorel Teodoreanu sã
i-o zicã de la obraz - vorbã sã fie):
Veronicã, Veronicã,
Eu credeam c-o ai mai micã,
Dar mãrturisirea-þi clarã
Din Gazeta literarã
Dovedeºte elocvent
Cã în chestia matale
Cu-adîncimi fenomenale
Intrã-ntregul continent
Taubman - o împuþiciune.
Paul GOMA
Colegul îmi strigase în gura mare: Te
împuºc, mã banditule! Cei de la masã mau refuzat însã: Domnule, ºtiþi, am avut
ºi noi necazuri. Ãsta v-a ameninþat cu
împuºcarea. ªi dacã a îndrãznit s-o facã
public, înseamnã cã-i securist.
Eu tocmai mã pregãteam atunci sã obþin,
din nou, un paºaport, fiindcã, imediat dupã
proces, ºefii de la securitate mi-au zis:
Domnule, noi sîntem dispuºi sã vã
acordãm vizã, sã vã duceþi iarãºi la
tratament în Franþa. Nu ºtiau cum sã se
debaraseze de mine. M-au chemat acolo, la
paºapoarte, ºi discutau cu mine ca sã nu
spun cumva cã m-au chemat la securitate.
Le-am povestit ce mi se întîmplase tocmai,
cu o zi înainte. L-au chemat pe colegul
meu de liceu. El a intrat în biroul ºefului
de la paºapoarte, Dorobanþu, care a luat
imediat poziþie de drepþi. Trebuie sã fi fost
cel puþin colonel, dacã nu general, deºi
era îmbrãcat în haine civile. Dorobanþu la întrebat: Cum ai spus tu, mã nenorocitule, cã-l împuºti? De unde aveai tu
arme? De la noi, nu? Deci noi, securitatea,
te-am pus sã-l loveºti ºi sã-l ameninþi cãl omori? Ãsta, ºtiþi, tremura ca varga
acum. Dorobanþu a continuat spre mine,
cerîndu-mi sã dau o declaraþie: Nu-i nevoie
de probe, aducem noi probe de la restaurant ºi lãsaþi-l pe seama noastrã cã-l
bãgãm noi la închisoare. I-am spus atunci
ºefului paºapoartelor: Nu vedeþi cã-i
«descompus»? Ce sã mai continuãm
aceastã situaþie?
Cei de la paºapoarte, cînd mi-au fãcut
actele, m-au sfãtuit: Cereþi rãmînerea în
Franþa cu paºaport românesc! Cum am
ajuns în Franþa, domnul Ioniþoiu a insistat
sã mergem la poliþia francezã ºi sã cer
azil politic. Bineînþeles cã am fãcut-o.
Acum nu mai trãia mama mea, cãreia îi
promisesem cã nu am sã rãmîn în strãinãtate pînã la moartea ei.
Remus RADINA
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Cãminul artei: În memoria medicului artist ºi poet
Georges Dumitresco (1922-2008)
Zdruncinãtura catastrofalã a ultimei tragedii
naþionale româneºti, care putea sã-i fie
neamului nostru fatalã, iar în unele privinþe ia ºi fost, mã refer la comunism, se strãvede în
multe poezii ale acestui Triptic, bãrbãtesc,
pasionat ºi confesiv. ( ) Închid Tripticul lui
Georges Dumitresco ºi-l aºez, coborîtor de
rãzeºi ce sînt, dupã icoanã. Pe artist nu l-am
întîlnit niciodatã; i-am cunoscut însã opera.
Parcurgîndu-i-o, m-a fulgerat pentru o clipã
impresia cã, într-o întîlnire din înãlþimi, douã
aripi strãvezii au trecut prin altele douã ºi sau dus mai departe. (C. D. Zeletin, preºedintele Societãþii Medicilor Scriitori ºi Publiciºti
din România, 1998)

În ajunul întîiului meu Crãciun de «azilant» în Elveþia (1982), atenþia mi-a fost
reþinutã de prima paginã a cotidianului
Nouvelliste et Feuille dAvis du Valais din
Sion pe care era reprodusã o splendidã
picturã, însoþitã de menþiunea «Dessin
original du Dr Dumitresco pour les
lecteurs du Nouvelliste». Era vorba de
medicul artist ºi poet Georges Dumitresco.
Din acel moment am început sã întocmesc
dosare cu tãieturi din presã ori de cîte ori
întîlneam referinþe la români exilaþi, tehnicã utilizatã apoi în noua mea activitate de
jurnalist, mai ales în domeniul reflectãrii politicii þãrilor comuniste în diverse publicaþii,
cu predilecþie francofone. Iar de Crãciun, Boboteazã, Paºte sau Înãlþare desenele Dr
Georges Dumitresco erau publicate cu regularitate în Nouvelliste. Într-o bunã zi, la
cãminul unde eram cazat, am fost abordat de un funcþionar al ziarului care mi-a înmînat
un plic mare (cca 50/40 cm) pe care era scris : «Dr. Dumitresco. Home Saint-Alexis.
Sion», în interior gãsindu-se o picturã originalã a Dr Georges Dumitresco ce fusese
publicatã cu cîteva zile mai devreme în cotidianul din Sion! I-am spus respectivului curier
cã, deºi colaborez la cotidianul amintit, nu eu sînt autorul operei de artã din plic
(evaluatã la 3.000 franci elveþieni), confuzia fiind generatã de faptul cã aveam acelaºi
nume ºi titlu ºtiinþific cu Dr Dumitresco. I-am comunicat autorului într-o scrisoare
amuzantã confuzia, dupã care mi-a mulþumit pentru «exemplara mea corectitudine».
«Dosarul» pe care l-am întocmit - consacrat medicului artist ºi poet - cuprindea
aproape în exclusivitate reproduceri ale unor picturi ºi texte care i-au fost publicate în
Nouvelliste. Mai tîrziu, contactele stabilite cu dr Dumitresco au fost mai ales epistolare
ºi telefonice. De fiecare datã a rãspuns cu o distinsã amabilitate ºi o remarcabilã
sinceritate, furnizîndu-mi - la solicitarea mea - eºantioane ale mult diversificatei sale
activitãþi creatoare: poezii, cãrþi, reproduceri de tablouri sau copii ale acestora, programe
de vernisaje organizate cu prilejul expoziþiilor la care a participat, reacþii sau aprecieri ale
unor critici de artã, ale unor personalitãþi competente, etc.
Parcurgerea firului biografiei sale permite schiþarea lungului drum croit anevoios, mai
întîi în condiþiile precare ale României postbelice, apoi timp de douã decenii în cele
impuse de dictatura comunistã din care a evadat la sfîrºitul anilor 60 reuºind, în final,
sã se stabilesacã în Elveþia.
Georges Dumitresco s-a nãscut la Bucureºti în ziua de 18 martie 1922. A fost nepotul
pictorului ªtefan Dimitrescu (1886-1933) - director ºi apoi rector al ªcolii de Arte Frumoase
din Iaºi, devenitã în 1931 Academia de Arte Frumoase  care a fãcut parte din «grupul
celor patru», împreunã cu Nicolae Tonitza, Francisc ªirato ºi Oscar Han. Iar faptul cã la
vîrsta de numai 10 ani i se atribuie lui Georges Dumitresco
Premiul naþional pentru picturã este foarte probabil dependent
de patrimoniul genetic provenit de la ilustrul sãu unchi.
Absolvent al Facultãþii de Medicinã în 1947, se specializeazã
în chirurgie. In anul 1956 fondeazã Cercului Medicilor Artisti
«Ion Þuculescu». Este arestat în acelaºi an sub acuzatia de
«crimã de complot împotriva securitãtii statului». «În ciuda
cumplitului regim de detenþie ºi a torturilor pe care le suportã
timp de doi ani, îºi pãstreazã integritatea moralã ºi figureazã
în documentele de arhivã ca nedenunþãtor, calitate cu
care puþini din cei ce au trecut prin infernul închisorilor
comuniste se pot lãuda», este o menþiune extrem de însemnatã
ce apare inseratã în biografia oficialã a lui Georges Dumitresco
(cf. site-map : Georges Dumitresco/ Internet).
Incepînd cu anul 1959 face studii în domeniul picturii, iar
în 1966 este diplomat al ªcolii de Artã popularã din Bucuresti.
Participã la o serie de expoziþii de grup ºi personale. Criticul
de artã Petru Comãrnescu scria în Informaþia (iulie 1969):
«Doctorul George Dumitrescu se dovedeºte foarte inventiv
atît în tehnicile sale, cît ºi în viziunile sale. Ca tehnicã, dsa foloseºte în diferite combinaþii tuºurile colorate ºi uleiul
pe sticlã, uneori în spiritul monotipului. Este deopotrivã
pictor ºi grafician, iar ca imaginaþie, ca proiectare de stãri
sufleteºti, ca îmbinare de viziuni dramatice ºi fabuloase se
dovedeºte adesea impresionant. ( )Existã un dramatism
subiacent în multe din imaginile sale: unele compoziþii  cu
figuri umane frãmîntate de gînduri ºi sentimente, prezentate
în imagini fabuloase sau direct, în atitudini patetice  precum
ºi peisajele, unele arhitecturale, cu fine liniaturi ºi sensibilizate de umbre ºi lumini, emoþioneazã ºi cheamã la
meditaþie.»1
Tot în anul 1969, Dr Georges Dumitresco împreunã cu sotia
sa, Isabela, depun cerere de azil politic în Elveþia, la Sion, fiica
lor, Lidia, fiind reþinutã ca ostatec de autoritãþile comuniste de
la Bucureºti. Dr Dumitresco exerseazã cu pasiune profesiunea
de medic la Sion (cantonul Valais), Yverdon-les-Bains ºi
Vallorbe (cantonul Vaud).
Talentul sãu în domeniul Artelor Frumoase este concretizat
în foarte numeroasele expoziþii colective ºi personale la care
participã: Lausanne, Zürich, Geneva, Berna, Fribourg, Vallorbe,
etc. (Elveþia); Milano, Florenþa, Roma, Napoli, etc. (Italia),
Paris, dar ºi în diverse oraºe din Spania, Belgia, SUA, Liban.
Dupã decembrie 1989, este prezent cu opera sa în mai multe expoziþii organizate în
România (Bucureºti, Alba Iulia, Gherla, etc.).
O serie de reviste adãpostesc în paginile lor ilustraþii ce poartã semnãtura Dr Georges
Dumitresco: Arta Plasticã, Viaþa medicalã, Luceafãrul, Curierul Românesc (Bucureºti),
Revue Moderne des Arts, Univers des Arts, Pariscope (Paris), Scena Illustrata (Roma),
ph + arts (Lausanne), Tribune Médicale (Basel), etc.
Consider cã o menþiune aparte trebuie sã fie rezervatã colaborãrii sale la reviste

editate în exilul românesc, preþioasele lui
contribuþii fiind apreciate în special cu
ocazia Sfintelor Sãrbãtori de Crãciun ºi de
Paºte. Astfel, Cãminul românesc (Geneva)
beneficiazã de talentul ºi renumele Dr Dumitresco între anii 1997-2002 2, iar revista
Credinþa (Geneva), între anii 2000 ºi 2003
3
. Desene semnate de medicul artist sînt
publicate ºi în alte reviste; de pildã: Dorul
din Danemarca4. Cum ºtiam cã remarcabilul
om de ºtiinþã Dr Pavel Chihaia (München)
avea în biblioteca sa o mare parte din
colecþia acestei publicaþii, l-am rugat sã-mi
furnizeze 2-3 exemple cu numere în care
figureazã ilustraþii semnate de Dr Dumitresco. Cu o nedesminþitã promptitudine,
Dl Chihaia mi-a trimis pe lîngã ilustraþiile
solicitate ºi unele comentarii inspirate de
respectivele reproduceri. Îmi manifest
speranþa cã de Acolo, de Sus medicul artist
ºi poet va savura din plin pertinenþa unor
comentarii formulate de o cunoscutã
personalitate a exilului politic românesc:
«În nr. pe aprilie ºi iulie-august 2003 gãsim
douã imagini: Peisaj de aprilie (nr. 159) ºi
Dinþii diavolului (nr. 162). Remarcãm, ca
ºi în celelalte pînze ale sale, tendinþa de a
fãrîma volumele, de a osifica rotunjimile
Alerte à Périgord (2007)
lumii animale, de a sfîºia suprafeþele
continui, de a introduce stropi insoliþi de culoare, de a anula perspectivele, apropiind
sau îndepãrtînd neverosimil contururile copacilor, raportul liniilor definitorii, încît nu mai
putem deduce unde se aflã suprafaþa lacului ºi aceea a þãrmului. În Dinþii diavolului
intervin acele pete copleºitoare de întuneric, care coboarã peste suiºuri ºi prãpãstii,
peste scheletele morbide ale copacilor, peste fîºiile de sînge risipite pe lava uscatã, peste
pãmîntul defunct. Peisajul, ca simbol al unei stãri de suflet, îl gãsim ºi în pînza Flori
de ºampanie (nr. 164), în care constatãm sticla festivã încercînd, fãrã succes, sã aparã
din acea urzealã de culori sfîºiate, cu forme vîscoase, greoaie în transparenþa lor. Ne pare
fireascã interpretarea Aurorei (pe coperta nr. 161, din iunie), cu petele albastre,
fragmentare ale unei ape, în orizontul cãreia se înalþã, în chip de arbore de culoarea
focului, un trup strãbãtut de crevase ºi de crengi, cu pãrul vîlvoi al unei fecioare, cu
braþele în chip de aripi zdrenþuite. În sfîrºit, autobiografia artistului este destãinuitã în
Le puzzle de ma vie (nr. 163), prin asocierea unor mici tablouri, fãrã legãturã unele
cu altele (fragmente dintr-un întreg risipit), pe care privitorul trebuie sã le adune pentru
a realiza aspectul iniþial. Imagine care a alcãtuit un tot ordonat dar, în prezent - astfel
cum apare pe coperta revistei - ilustrînd scene dintr-un vis sau dintr-un joc firesc al
amintirilor. Scene traversate de aceleaºi umbre ºi pete de culoare, pãrînd înseilate pe
pînzã fãrã intenþia de a destãinui imagini, dar sugerîndu-le plastic. Prestigiul culorilor ºi
a destãinuirilor lor este idealul urmãrit ºi înfãptuit de George Dumitrescu.»
Dar, între alte merite deosebite pe tãrîmul artelor frumoase, Dr Georges Dumitresco îl
are ºi pe acela de a fi fost fondatorul Cercului «Jura Artistique» de la Vallorbe (în anul
1974).
El s-a dovedit a fi deosebit de prolific ºi în domeniul poeziei, producþia sa literarã
fiind exprimatã în trei limbi: românã, francezã ºi italianã. Numeroase sînt revistele sau
ziarele în care creaþia literarã a Dr Dumitresco a vãzut lumina tiparului. Între multe altele,
Feuille dAvis et Journal de Vallorbe et environs îsi delecta adesea cititorii propunîndule poezii ale sale. Printre documentele primite de la Dr Dumitresco se aflã ºi poezia
«Trãiesc sub harul tãu» (Rubrica «Lecturi de Crãciun»)5 din care citez:
Tu Doamne necuprins
În acest ultim zbor
Pãrinte preaslãvit
Pãrinte preamãrit
ªi mãrginit popas,
ªi binecuvîntat
Ce eºti doar mîntuire,
Pe-un neguros drumeag
Mãsura chiar de-mi pierd
Tu mi-ai dezvãluit
Pierdut în asfinþit,
ªi mã cufund în hãu
A tainei biruinþã,
De drumeþ prea istovit
De pronie-ndrumat
ªi-n suflet te-am zidit,
Bicisnic ºi pribeag,
Smerit ºi deznoptat
Din stol de rugãciuni,
Eu Doamne-am înþeles
Trãiesc sub harul Tãu.
Cucernice rostiri,
Stãpîne ziditor,
Prinos de proslãviri
Cã-n Tine împlinit,
ªi torþe de credinþã.
Mi-ai luminat cãrarea
Din plin înavuþit
ªi nu m-ai pãrãsit.
Cuprins de liniºtire
În preajmã-mi am simþit
Lãuntrica luminã
ªi-a Ta milostivire.
Cu totul remarcabil este ºi faptul cã multe
din creatiile sale literare le ilustreazã cu
desene proprii. Semnificativ în acest sens
este volumul Triptic 5, unde poezii scrise
în românã, dar ºi în francezã ºi în italianã
sînt însoþite de 99 din desenele sale. Un
exemplu, poezia Cum aº putea sã uit, chiar
dac-aº vrea sã iert ? (pp. 140-141), scrisã în decembrie 1997.
În semn de recunoaºtere a meritelor sale ºi pe scena literarã, Societatea Medicilor
Scriitori ºi Publiciºti din România (Editura «Viaþa Medicalã Româneascã) a instituit
Premiul dr Georges Dumitresco.
Un alt aspect relevant care oglindeºte activitatea creatoare a Dr Georges Dumitresco
îl constituie reunirea într-un acelaºi volum a anumitor ilustraþii, poezii ºi
comentarii plasate sub semnãtura sa, împreunã cu elemente de criticã artisticã
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CUM Aª PUTEA SÃ UIT, CHIAR DAC-Aª VREA SÃ IERT ?
Cînd înãlþînd virtutea la rangul de virtute
Cu trîmbiþi ºi-osanale, slãveau nimicnicia,
ªi-n grabã cocoþaþi pe ºubrede redute
Îºi împãrþeau puterea, pronînd fãþãrnicia;
Cînd floarea românimii frînatã sã gîndeascã,
Mucegãia în beciuri cu rîvnã strãjuite,
Gîngavi neisprãviþi se-mbulzeau sã rosteascã
Palavre îngãimate ºi slove mãsluite:
Cînd împilîndu-ºi josnic nevolnica trãire
Simþindu-le cruzimea ºi hîdele cãtuºe,
Mi-au pîrjolit tot visul în prag de-nfãptuire
Lãsîndu-mi doar amarul ºi-un maldãr de cenuºã;

Cînd trîndavi înhãitaþi cu searbãdã prostime
Hrãniþi cu utopii ºi împroºcînd lozinci
Înscãunau minciuna, de-a drept fãrã ruºine
În numele justeþii strivitã sub opinci
Cînd luminate minþi, pentru cheag ºi-nlesniri,
Pãrtaºi cu stãpînirea, îºi vindeau conºtiinþa,
Nesocotindu-ºi obºtea ºi cele orînduiri
Dispuºi sã îºi abjure ºi neamul ºi credinþa,

Cînd în rãstimpuri simt, urcînd din vatra firii
Cîrduri de amintiri ce-n iureº se urnesc,
ªi încercînd s-aþîþe flacãra dãinuirii
Grãbite sã-ºi ia zborul, în treacãt mã stîrnesc;
Cînd fãrã dram de milã ºi fãrã pãsuire
Netrebnici dregãtori de tristã pomenire
Au nãruit trecutul ºi-ale lui ctitorii
ªi-au orchestrat veninul într-un sordid concert,
Lãsîndu-ne pecetea oarbelor tîlhãrii,
Cum aº putea sã uit, chiar dac-aº vrea sã iert?

Cãminul artei

se considerã «un miraculé». Aceastã stare de supravieþuire
euforicã a durat pînã în ziua de 21 octombrie 2008, cînd
medicul artist ºi poet a
încetat din viaþã la
Lausanne.
A c t i v i t a t e a
profesionalã, artisticã dar
ºi civicã a Dr Dumitresco
îl desemneazã ca fiind un
reprezentant de elitã al
exilului politic românesc,
al unei Românii pe care a
dorit-o liberã, democratã
ºi apreciatã pe plan
internaþional. Un reprezentant de elitã care a
reuºit sã stîrneascã admiraþia autoritãtilor elveþiene, a numeroaselor
personalitãþi marcante pe
tãrîmul artei.
Din nefericire, aceste
calitãþi de excepþie au
declanºat în numãrul din
martie 2003 al publicatiei
Cãminul românesc (Geneva) o serie de atacuri
abjecte la adresa Dr Georges Dumitresco. Circumstanþã agravantã: aceastã
infamie gratuitã a fost
orientatã împotriva unei
personalitãþi care a onorat
prin ilustraþiile sale  cu
predilecþie de Sãrbãtori
Sfinte  Cãminul românesc (v. nota 2, infra). În
plus, Dr Dumitresco rãspunsese cu sinceritate Mi-ai fost razã de soare - Portretul Isabelei Dumitrescu
întrebãrilor formulate de
ªtefan Racovitzã în ediþia din martie a amintitei publicaþii9. La întrebarea Vã obsedeazã
ideea sfîrºitului ?, medicul artist si poet spune: Supravieþuind printr-un miracol ce
numai Providenþa îl poate sãvîrºi, fiind confruntat cu aceastã «culme a disperãrii»,
în formularea obsesivã a deznãdejdii regretatului Cioran, mã bucur de fiecare clipã
de dãruire, graþie rãgazului acordat de Cerescul Pãrinte, încercînd cu forþe limitate,
dar cu elan creator nesãþios, sã rãscumpãr timpul ºi sã traduc în imagini ºi slove cît
mai mult din dorinþa mea arzãtoare de a fãuri ºi împãrtãºi chemãri ºi aspiraþii înscrise
în frîntura de timp hãrãzitã.
ªtefan Racovitzã scria în 1998 : ( ) Artist polivalent, filosof si moralist, G. Dumitresco
este ceea ce am putea numi un spirit universal. El face cinste breslei sale; medicii au
excelat nu o datã în domeniile artei.( ) 10. În acest context, apare de-a dreptul
dezolant faptul cã în numãrul din decembrie 2008 (nr. 108) al Cãminului românesc
decesul celui ce a fost colaborator fidel ºi dezinteresat al acestei publicaþii, Dr Georges
Dumitresco, nu a fost înregistrat sub nici o formã. Aceasta, spre deosebire de alte medii
de informaþii româneºti din Elveþia (ediþiile online: Casa Românilor din Elveþia, 23 octombrie
2008; Romanian Global News/corespondenþã din Lausanne, 24 octombrie 2008; ARCHInterculturel/Association Roumanie-Suisse de lInterculturel, 28 octombrie 2008;
revista Credinþa/Geneva, nr. 32, Crãciun 2008) care, în mod firesc, au adus un omagiu
Dr. Georges Dumitresco.

aparþinînd unor personalitãþi
de renume. Exemplul cel mai
elocvent îl constituie fascicolul «Une alchimie du beau.
Georges Dumitresco» 6, unde elemente de criticã artisticã sînt regrupate în texte ce au titluri evocatoare:
«Georges Dumitresco. Flacãra pasiunii»: «( )El exceleazã în compoziþii de format redus pe care le
numeºte monotipuri, dã curs liber
fanteziei sale îmbinînd forme ºi
culori într-o manierã vie ºi inventivã. ( )» (Pierre Hugli).
«A surprinde fuga timpului»:
«Prietenul meu Georges Dumitresco
a hotãrît sã trãiascã arta sa ca o
evadare, ca o confesiune ºi ca un
act de credinþã, cu o totalã libertate creatoare. ( ) Fiecare operã
transcrie o emoþie ºi finalizeazã un
gînd. ( )» (Enrique Mayer).
«Pictorul emblematist»: «( ) Confruntat cu o pluralitate de stiluri,
abordînd subiectele care se etaleazã
între portretul psihologic ºi alegorie,
Georges Dumitresco atinge o libertate artisticã pe pragul cãreia emoþia
esteticã ºi puterea evocatoare rãmîn
nealterate. (...)» (Jacques-Edouard Berger, 1984).
«O lume în afara timpului»: «( ) Operele lui Georges Dumitresco sînt rezultatul
natural al unei energii creatoare excepþionale. Ele corespund nivelului sãu,
personalitãþii, rãdãcinilor sale ºi luptei sale permanente pentru progresul intelectual
ºi moral al societãþii. ( )» (Prof. Felix Tuscher).
Mulþumiri. Þin sã adresez ºi pe aceastã cale respectoasele mele mulþumiri Doamnei
«Tehnica monotipurilor»: «Georges Dumitresco foloseºte o sumedenie de tehnici: Isabela Dumitrescu  distinsa soþie a medicului artist ºi poet  care, deºi aflatã încã întruleiul, grafismul ( ), linogravura, dalta, tapiseria, gravura pe lemn. El ilustreazã o delicatã stare sufleteascã, a dat curs solicitãrilor mele referitoare la documente ºi
cãrþi. Foloseºte o tehnicã proprie pentru monotipurile sale. ( )». (Pierre Hugli), etc. informaþii recente privindu-l pe Dr Georges Dumitresco.
Nu puþini sînt autorii care subliniazã excepþionalele calitãþi umane ale Dr Dumitresco.
De pildã, într-un articol intitulat Le Miracle Dumitresco7, Jacqueline Thévoz vorbeºte
Precizare. Traducerea în limba românã a titlurilor ºi comentariilor autorilor francofoni
de generozitatea proverbialã a medicului artist ºi poet, pusã în evidenþã ºi de giganticele îmi aparþine.
colete pe care acesta le trimitea în România.
Membru în diverse asociaþii (cea a artiºtilor fotografi români, a scriitorilor din cantonul
Dan OTTIGER DUMITRESCU
Vaud, a Federaþiei internaþionale a scriitorilor de limbã francezã, a Societãþii scriitorilor
români etc.), laureat al mai multor premii de prestigiu («Oscar de Montecarlo», 1979;
Note:
«Cravata de Aur a Federaþiei Culturii franceze», Deauville, 1989; «Medalia de Aur a
1. cf. «Georges Dumitresco». Imprimerie Vallorbe S.A. (fãrã an).
Academiei Mondiale de Arte Frumoase», Paris, 1991; «Medalia de Aur a Renaºterii
franceze», 1996; «Medalia de Aur Arts-Inter, Marseille, 1996, etc.), numele ºi opera Dr
2. cf. Cãminul românesc (Geneva) [publicaþie trimestrialã] pe coperþile numerelor: 64
Georges Dumitresco sînt reþinute
(dec. 1997), 65 (mar. 1998), 66 (iunie 1998), 68 (dec. 1998), 69 (mar.1999), 72 (dec. 1999),
în mai multe enciclopedii (Whos Who in international Art, Dizionario Enciclopedico 73 (mar. 2000), 77 (mar. 2001), 80 (dec. 2001), 81 (mar. 2002), 84 (dec. 2002).
Internazionale dArte Moderna e Contemporanea, etc).
3. cf. Credinþa [publicaþie bianualã] pe coperþile numerelor: 16 (Crãciun 2000), 17
În ziua de 11 octombrie 2008, Dr Georges Dumitresco participa la Vallorbe, la vernisajul
celei de a 31-a ediþii a expoziþiei anuale «Jura Artistique». Cu acea ocazie avea sã (Paºte 2001), 18 (Crãciun 2001), 19 (Paºte 2002), 20 (Crãciun 2002); desene, interviuri, etc.
ale Dr Dumitresco sînt publicate ºi
pronunþe un emoþionant discurs  ultimul din
în paginile acestor douã pulicaþii
impresionanta sa carierã - subliniind printre
din Geneva.
altele: «( ) Sã ne fie permis totuºi sã
subliniem cã de-a lungul acestor trei
4. Pe coperta revistei Dorul
decenii de existenþã Jura Artistique a ºtiut
(Danemarca), nr. 157, februarie 2003,
apar douã ilustraþii ale Dr Dumi ºi în aceasta rezidã meritul sãu principal
tresco; sus : «Les Goenlands», jos:
 sã rãmînã fidelã spiritului sãu tradi«La Passerelle». Ilustraþiile de pe
þional fãrã a oculta însã ideea de a
coperþile numerelor 159, 161-164
promova orice exprimare ce respectã
provin din colectia Dorul aflatã în
valorile primordiale ce sînt sinceritatea,
posesia Dr. Pavel Chihaia
dragostea ºi spiritul de aventurã. ( )» .
Iar partea finalã a alocuþiunii sale din
5. Editura Viaþa Medicalã Româacea zi, Profesorul Felix Tuscher apare ca
neascã, Bucureºti, 1998, 287 p.
un vibrant omagiu adus medicului artist ºi
6. Supplément de ph+arts, no
poet: «Dragã Doctore, faþã de acest
11, novembre 1999, 32 p.
eroism care, de altfel a marcat fiecare
etapã a vieþii Dumneavoastrã, faþã de
7. cf. Le Républicain (Estavayeraceastã consacrare a persoanei Dumneale-Lac/cantonul Fribourg), 24.11.1994.
voastrã pe altarul Artei în cea mai nobilã
8. cf. Feuille dAvis et Journal
accepþiune a ei, faþã de aceastã abnegaþie
de Vallorbe et environs (Vallorbe),
totalã, faþã de aceastã mãrturie de dra17 oct. 2008.
goste pentru publicul Dumneavoastrã din
Vallorbe, nu gãsim cuvinte pentru a vã
9. «Profil. Georges Dumitresco,
exprima admiraþia noastrã, emoþia noasmedic ºi artist». Cãminul românesc
8
trã, gratitudinea noastrã.»
nr. 65, martie 1998, p. 17
Victimã a unor repetate accidente cardiace
10. cf. Cãminul românesc nr. 66,
la mijlocul anilor 90, Dr Georges DumiDr Georges Dumitresco ºi Elisabeth Ottiger (Berna, 1 decembrie 1997)
iunie 1998, p. 13
tresco spunea uneori interlocutorilor sãi cã
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Se aud voci de femei, de copii, þipete, într-o fugã generalã:
- Ne omoarã, vin cu tancurile, acum bombardeazã cu aviaþia!
În cîteva minute marea piaþã se goleºte, rãmîn numai trei ºiruri de ostaºi din trupele de
elitã ale securitãþii, plasaþi în faþa sediului Comitetului Central, cu þevile armelor îndreptate
spre piaþã ºi pe jos lozincile, portretele iubitului conducãtor, rupte, cãlcate în picioare.
ªerban se repede sã ia de pe jos ºipcile ce zac desfãcute din lozincile, portretele
sfãrmate. Ce chilipir pentru steaua lui de Crãciun! Gîndeºte.
- Hai mãi, îl mînã prietenii, tovarãºii de muncã, nu sta, miºcã-te repede!
Se gãsesc în mijlocul unui puhoi de oameni necunoscuþi, în mijlocul cãrora se scurg, unii
prin strãzile Gabriel Peri ºi strada Mendeleev, alþii pe la Biserica Albã, spre Bulevardul Bãlcescu.
- Jos cãlãul! Jos analfabetul! Jos analfabeta! Libertate! Timiºoara!
Începe sã se strige. Ai sãi, pe cît pot, se þin de mîini, ca sã nu fie împrãºtiaþi de ceilalþi.
- Aºa mãi, împreunã, îºi strigã, nu vã pierdeþi!
Au ajuns în marele bulevard, cam în dreptul fostului magazin Leonida. Mulþi dintre cei
vreo sutã de mii de oameni aduºi la miting cu forþa, au scãpat, au fugit cãtre casele lor, dar
alþii, în special tineri, au rãmas ºi acum formeazã coloane de-a lungul întregului bulevard ºi
îndeamnã trecãtorii de pe trotuare: Veniþi cu noi, nu vã fie fricã! Acum ori niciodatã! Jos
Ceauºescu! Jos comunismul! Trãiascã Timiºoara! Mulþi de pe trotuare privesc încã înfricoºaþi,
parcã neîncrezãtori, dar altora le lãcrãmeazã ochii de emoþie ºi-i aclamã:
- Bravo, bravo vitejilor, nu vã lãsaþi! Acum ori niciodatã!
Toatã populaþia Bucureºtiului, ca ºi a þãrii întregi, a vãzut la televizor mitingul, l-a
ascultat la radio, a vãzut, a auzit huiduielile, fluierãturile, dictatorul care rãmînea cu gura
deschisã, încremenitã, cu faþa schimonositã de fricã ºi uimire, în timp ce televiziunea ºi
radio-ul întrerupeau transmisiunea. Era semnalul limpede al Timiºoarei care ajunsese la
Bucureºti! Se petrecea atunci minunea! Studenþii de la Universitate, cei din Piaþa Romanã,
de la ISE, ieºeau din facultãþi ºi împreunã cu alþi bucureºteni, veneau în coloane în
întîmpinarea celor ce veneau din Piaþa Palatului ºi erau acum hotãrîþi sã manifesteze
contra dictaturii ºi a dictatorului. Se revãrsa în centrul Bucureºtiului o mulþime care
umplea în primele ore ale dupã amiezii bulevardul Bãlcescu de la Piaþa Romanã la Piaþa
Universitãþii ºi dincolo de ea, pînã la Piaþa Unirii ºi cuprindea bulevardul 6 Martie de
la Piaþa Kogãlniceanu la Piaþa Rosetti, cãci din Giuleºti veneau studenþii de la Politehnicã
ºi de la cãmine. De sus, elicopterele urmãreau aceste coloane de oameni, dar deocamdatã
era liniºte. Oamenii ies pe balcoane sã priveascã, unii aclamã, cînd ªerban ajunge în
dreptul companiei de aviaþie poloneze, LOT, funcþionarii acesteia, polonezi, au ieºit în
bulevard, ºi-i aclamã, îi îmbãrbãteazã, strigînd curaj români!; cãci România era ultima
þarã comunistã din Europa, care încã nu-ºi scuturase lanþurile! La Universitate, de-a
lungul bulevardului, îºi fac apariþia scutierii, TAB-urile. Manifestanþii trec însã neînfricoºaþi
pe bulevard; de la un capãt la altul al acestuia începe sã se scandeze: Libertate,
libertate! Jos cãlãul! Jos comunismul! Timiºoara, Timiºoara!
ªerban, împreunã cu tovarãºii lui, mînat de un impuls necunoscut, a ajuns cam în
dreptul sãlii Dalles. În dreptul Intercontinentalului este lume multã, coloanele s-au
desfãcut ºi deodatã se lasã o liniºte profundã, se aud doar cînd ºi cînd ºenilele TABurilor, oamenii îngenuncheazã spontan ºi se roagã. Se aprind primele lumînãri, primele
fãclii pentru morþii Timiºoarei, care sînt aduse de la bisericile din preajmã, în timp ce se
lasã umbrele înserãrii.
Toatã masa aceea de oameni, mai înainte necunoscuþi, dezbinaþi, s-a preschimbat
parcã deodatã într-unul singur. Oamenii s-au ridicat în picioare ºi intoneazã scurt,
cutremurãtor, Deºteaptã-te Române! În faþa Universitãþii un tînãr s-a urcat pe soclul
statuii lui Mihai Viteazul ºi arboreazã un tricolor, primul tricolor din care s-a scos stema
Republicii socialiste. Sute, mii de voci, îl ovaþioneazã, se strigã din toate puterile Trãiascã
România! ºi Libertate, libertate!. Atunci apar scutierii. Dar nimãnui nu-i este fricã.
Scutierii încearcã sã scoatã cele cîteva mii de oameni din faþa Intercontinentalului ºi din
Piaþa Universitãþii, degajînd piaþa ºi împingînd mulþimea spre bulevard. Sarcinã imposibilã.
Apar din nou TAB-urile.
Cerul negru, cãci s-a lãsat noaptea lungã de decembrie, este brãzdat de traiectoriile
luminoase ale trasoarelor ºi din þevile armelor rãsunã focurile de avertisment. Pe trotuarul
din faþa hotelului Intercontinental, un grup compact de vreo cincizeci de indivizi, bine
legaþi, îmbrãcaþi cu haine scurte de piele ºi înarmaþi toþi cu bastoane, strigînd agresiv
ºi ostentativ Noi sîntem poporul! reuºesc sã ocupe pentru scurt timp trotuarul, împingînd
la o parte manifestanþii. Regrupaþi, aceºtia îi huiduiesc ºi le strigã: Securiºtilor, cãlãilor,
voi aþi ucis la Timiºoara! Huo!. Regrupatã, masa de manifestanþi ocupã din nou trotuarul,
apropiindu-se de grupul securiºtilor, ce apare dintr-odatã, în comparaþie cu masa, minuscul.
Securiºtii atunci se retrag ºi curînd dispar.
Dar în acel moment, dupã focurile de avertisment, intrã în acþiune contra manifestanþilor
TAB-urile ºi tanchetele armatei. Oamenii strigã, protesteazã, unii aruncã cu flori pe
turelele tanchetelor, alþii îngenuncheazã în rugãciune. Nimeni nu ºtie ce se întîmplã. Un
moment lung cît o eternitate.
TAB-urile intrã în mulþime, ºenilele strivesc trupurile tinere, ucid, schingiuiesc. O dîrã
lungã de sînge se aºterne pe caldarîmul bulevardului, la fel ca ºi la Timiºoara, se varsã
sînge românesc.
Manifestanþii se îndîrjesc, din toate piepturile se strigã: Criminalilor, criminalilor, veþi
da seamã! Ucigaºi! Jos comunismul! Jos cãlãul! Aþi vãrsat sînge românesc!. Dau încet
înapoi în faþa tanchetelor ºi a TAB-urilor care înainteazã, apoi trebuie sã se retragã, se
împrãºtie, atunci cînd în caldarîm ricoºeazã primele gloanþe, apoi se trage deschis în
mulþime ºi cad morþi, rãniþi; dar de la sala Dalles pînã în dreptul restaurantului Dunãrea,
manifestanþii reapar ºi din autobuze ale ITB-ului ce au rãmas blocate, din maºini, ei
formeazã o lungã baricadã, care-i apãrã de trupele MAI ºi de armatã. Pe caldarîmul
bulevardului au rãmas trupurile a opt tineri, strivite de tanchete, TAB-uri, studenþi la
politehnicã, la care se adaugã curînd alþii, seceraþi de gloanþe. Gloanþele ºuierã sinistru
ºi se opresc cu zgomot sec în ziduri. În faþa sãlii Dalles un tînãr strigã Jos comunismul,
apoi îngenuncheazã în rugãciune, dar cade rãpus de gloanþe. Tînãrul era chemat de cãtre
prieteni Miky Rokerul... O fatã strigã: Acum ori niciodatã! Libertatea nu ne-o va aduce
nimeni pe tavã! Nu vã fie fricã, nu trag în noi, nu ne pot ucide pe toþi! Jos comunismul,
trãiascã libertatea!. Dar cade rãpusã de gloanþe.
- Luiza, Luiza, strigã tatãl ei disperat ºi îºi poartã în braþe fiica ucisã de glonþ. De acum
pe el, ca ºi pe ceilalþi, nimic nu-i mai poate înspãimînta. Se scandeazã: Vom muri, dar
vom fi liberi!. Este punctul de cotiturã de la care lucrurile nu se mai pot întoarce cum
au fost. Nimic nu va mai fi cum a fost! Un locotenent de securitate se apropie de
baricadã ºi cu un megafon ordonã oamenilor sã se împrãºtie, sã se întoarcã la casele lor.
Vorbele lui stîrnesc însã indignare.
- Cãlãilor, cãlãilor, criminalilor! i se rãspunde. Nu plecãm pînã nu pleacã Ceauºescu!
Jos comunismul!
Alþii încep sã strige:
- Nu plecãm acasã, morþii nu ne lasã! Criminalilor! Aþi ucis tineri nevinovaþi!
În vecinãtatea morþii ºi a luptei, a sîngelui care se varsã, conºtiinþa de revoluþionar
se formeazã cu uimitoare repeziciune, aproape spontan, în sufletele tinerilor. În aceste
clipe ei au devenit deja revoluþionari. Se aprind torþe în spatele baricadei ºi în noapte
þîºneºte deodatã tare, din nou, cîntat de sute de voci, Deºteaptã-te Române!, imnul
Revoluþiei de la 1848.
De la autobaza unde lucreazã ªerban, din cei care au venit dimineaþã, au mai rãmas
doar vreo douãzeci; unii au plecat dupã ce s-a spart mitingul, alþii s-au risipit, s-au
amestecat printre alte coloane ºi cine ºtie unde s-or fi aflînd acum, poate la Piaþa
Romanã, unde se aude cã s-a ridicat o altã baricadã; alþii au plecat, cît timp s-a mai putut,
chiar de acolo din piaþã, cînd TAB-urile ºi tanchetele au început sã intre în manifestanþi.
Cei care vorbesc, vorbesc acum, în vorbe puþine, cum nu s-au mai auzit vreodatã, parcã
ar fi alþi oameni. Se descarcã cu nãduf de tot cît au trebuit sã rabde ani ºi ani, cînd timpul
se oprise parcã în loc, cînd trebuiau sã zicã cã adevãrul e minciunã, cã albul e negru
ºi negrul e alb. Se descãtuºeazã, ca de sub o povarã enormã care-i strivea ºi este o
fericire imensã în sufletele lor, în ochii lor care vãd moartea, cãci timpul se elibereazã cu
*Fragment din romanul Mioriþa, în curs de apariþie

iuþeala fulgerului din mauzoleul unde-l îmbãlsãmaserã, lucrurile îºi recapãtã adevãratul
lor nume. Este acolo, la un pas de moarte, biruinþa.
Maestrul Dumitru, un om de vreo 40 de ani, serios, chiar sever, deºi are familie, a
rãmas acolo, se intereseazã, în special de cei tineri, cu o grijã cum nu i-au mai vãzuto vreodatã ºi este bucuros cã niciunul dintre cei care au rãmas nu a fost rãnit, sau
Doamne fereºte, omorît. Tancurile, TAB-urile se apropie din nou de baricadã ºi unii
tineri, de aceastã datã încep sã arunce în ele cu sticle de benzinã cu cîlþi aprinºi, care
se transformã în bombe incendiare, pe care iatã, au început sã le pregãteascã în dosul
baricadei, din numeroasele sticle de la restaurantele din apropiere ºi din rezervoarele de
benzinã ale maºinilor. Plini de obidã, eliberaþi de fricã, toþi strigã:
- Nu plecãm acasã, morþii nu ne lasã! Jos comunismul! Jos cãlãul! Aþi ucis oameni nevinovaþi!
Un om voinic, bãrbos, a adus de la Facultatea de geologie un microfon ºi oamenii
se perindã acolo, îndemnînd, vorbind.
- Tovarãºi, începe unul sã vorbeascã, dar imediat se corecteazã, fraþilor, români, este
ziua mare, în aceastã noapte se decide viitorul, viaþa noastrã ºi a copiilor noºtri! Ar mai
vrea sã spunã ceva, dar emoþia este prea mare ºi izbucneºte în plîns.
Microfonul trece din mînã în mînã.
- Nu vã fie fricã, Ceauºescu picã, adaugã un altul.
Ia microfonul un bãrbat încã tînãr, care spune:
- De ce sã ne fie fricã de moarte, dacã nu ne-a fost fricã de viaþa de obidã pe care
am dus-o? Decît iar în sclavie, mai bine morþi! Zice ºi strigã cu putere: Libertate sau
moarte! Libertate sau moarte! Copiii noºtri vor fi liberi!
Îl urmeazã imediat, parcã electrizatã, mulþimea:
- Libertate sau moarte! Nu plecãm acasã, morþii nu ne lasã! Morþii nu ne lasã!
Timiºoara, Timiºoara! Ieri în Timiºoara, azi în toatã þara! Îºi face loc deodatã o nouã
lozincã ºi masa o repetã entuziasmatã, cãci este speranþa care s-a adeverit, este minunea
care s-a înfãptuit! Ieri în Timiºoara, azi în toatã þara! Jos Ceauºescu, jos comunismul!
Jos cãlãul! Libertate sau moarte!
Îºi face loc la microfon un tînãr slãbuþ, dar cu gesturi hotãrîte:
- Fraþilor, români, zice el, ºtiri sosite în ultimul moment, spun cã Revoluþia a izbucnit
la Cluj, la Sibiu, unde se dau lupte grele cu securiºtii conduºi de Nicu Ceauºescu.
- Huo, huo, huiduie mulþimea, cînd aude numele acestuia.
- La Braºov, unde securitatea s-a predat revoluþionarilor!
Oamenii sînt în delir.
- Trãiascã Revoluþia românã! Trãiascã Revoluþia românã! Strigã cineva ºi deodatã
lozinca este luatã, se strigã cîteva minute în cor.
Tînãrul slãbuþ continuã:
- ªi în toate celelalte oraºe mari ale României: la Constanþa, la Craiova, la Galaþi ºi în altele
unde se dau lupte de stradã. Timiºoara ºi Aradul sînt la aceastã orã în mîinile revoluþionarilor!
Microfonul face minuni. Este îndreptat de cealaltã parte a baricadei ºi aceste noi ºtiri
sînt auzite de cãtre trupele MAI. Aceste ºtiri sînt desigur arma cea mai puternicã a
revoluþionarilor, care vor deschide cea mai mare breºã în sufletele trupei.
- Este timpul sã ne organizãm, spune tînãrul.
- Cum, în ce fel? Se aud voci din mulþime.
- Sã zicem, celor care încã deþin puterea, în mod precis, ce vrem, care sînt revendicãrile
revoluþionarilor din Capitalã: 1) Demisia lui Nicolae Ceauºescu, rosteºte el cu putere; 2)
Demisia guvernului; 3) Înlãturarea monopolului puterii P.C.R. ºi fixarea de alegeri libere
cu participarea partidelor democratice; 4) Pedepsirea celor care au dat ordin sã se tragã
în popor ºi retragerea imediatã a trupelor în cazãrmi, încheie el. Sînteþi de acord?
- Da, da! Este bine!
În acel moment de euforie nimeni nu gîndea încã cîþi vor mai trebui sã se jertfeascã
pentru ca aceste cereri sã se realizeze. Un tînãr a reuºit sã ajungã, strecurîndu-se din
afara spaþiului înconjurat de trupe ºi dã la microfon vestea bunã:
- Tovarãºi, se corecteazã imediat, români, vin cãtre noi în marº, muncitorii de la IMGB,
de la Faur ºi alþi muncitori ºi studenþi, sã lupte alãturi de noi, lîngã morþii noºtri, contra
dictaturii! Deºi au fost ameninþaþi ºi siliþi sã rãmînã în incinta fabricii, ei au spart porþile
ºi se apropie de Universitate!
Mulþimea ascultã înfioratã veºtile.
- Trãiascã muncitorii ºi studenþii! Trãiascã România! Jos dictatura, jos criminalul!
Porneºte din sute de piepturi ca un strigãt izbãvitor, de bucurie. Libertate! Libertate!
Timiºoara - Timiºoara, nu plecãm acasã, morþii noºtri nu ne lasã!
Se are acum presimþirea clarã cã nimic nu va mai fi cum a fost, cã trãiesc ziua cea mare
a vieþii lor. Cîþiva doctori, cadre sanitare care se aflã la baricadã, sau vin pe riscul lor
din oraº ºi reuºesc sã ajungã acolo, încearcã sã îngrijeascã rãniþii, sã panseze rãni, sã
opreascã hemoragii, se rup cãmãºi pentru a se face bandaje. Ambulanþele sînt oprite,
deviate, nu sînt lãsate sã intre pe bulevard.
Mor oameni, cãci continuã sã se tragã focuri izolate, de cãtre lunetiºti bine antrenaþi, cu
arme dotate cu raze infraroºii pentru lupte de noapte, nu se ºtie bine din ce parte, probabil
de sus, de pe acoperiºurile blocurilor din jur, de pe terasa de la Intercontinental. Moare întrun ungher, unde este adãpostit, un tînãr student rãnit cîteva ore mai înainte. Moare liniºtit,
privind cerul înstelat, dupã ce-a dat banii ce-i avea, inelul din deget ºi adresa, rugînd sã fie
duºi mamei sale. Oamenii lãcrãmeazã, închid pleoapele mortului, atît de frumos, tînãr,
îngenuncheazã lîngã el ºi rostesc Tatãl nostru, Doamne mîntuieºte România...
În acest timp, la doi paºi de acolo, la Comitetul central, Ceauºescu a þinut în acea dupã
amiazã o tele-conferinþã cu primii secretari ai comitetelor judeþene ai PCR în care a dat
dispoziþii sã se acþioneze ferm contra forþelor fasciste cãci þara, cuceririle socialiste
sînt în pericol, iar forþele de represiune primesc ordin, la fel ca ºi la Timiºoara, sã apere
cuceririle socialismului. Adicã sã se tragã... Alte cadre de nãdejde ale partidului sînt
trimise pe teren, pentru a vedea situaþia la faþa locului, pentru a fi cît mai informaþi ºi
a aplica cît mai bine ordinele dictatorului. O spaimã teribilã este în inimile lor, în ale
cadrelor ºi ale aparatului represiv, ca ºi în acelea ale celor doi ºefi absoluþi, el ºi ea,
ca în acelea ale unor vrãjitori care vãd cã dintr-odatã o þarã întreagã e pe cale sã se
scuture, sã iasã din vraja lor, care i-a paralizat, i-a þinut înlãnþuiþi 45 de ani...
Pe baricadã sosesc de la restaurantul Dunãrea ºi de la Pescãruº, pîine, mici,
brînzã, pe care personalul le poartã în semn de solidaritate revoluþionarilor. Minutele se
scurg repede, oamenii vorbesc între ei, se cunosc, cîntã Deºteaptã-te Române!, strigã
Libertate, Libertate, Sfîntã libertate, Jos comunismul, Jos criminalul, aºteaptã
încordaþi, vorbesc de greva generalã care se plãnuieºte pentru a doua zi.
A doua zi... Toþi aºteaptã sã vinã mai repede zorile... Se adreseazã trupei, care tãcutã,
în formaþiune de luptã, îi încercuieºte...
- ªi voi sînteþi români! Fãrã violenþã, fãrã violenþã!
S-au ales doi tineri curajoºi care trebuie sã transmitã autoritãþilor revendicãrile
comitetului revoluþionar al Capitalei de la Intercontinental. Se adreseazã cu microfonul
trupei sã lase sã treacã o solie. S-au prezentat mulþi sã ducã solia, deºi ºtiau cã dacã
zorile, ziua ce venea, nu ar fi adus libertatea, atunci acea solie i-ar fi costat viaþa. Dar,
sfînta beþie a libertãþii nu mai þinea socotealã de pericole ºi nici de viaþa fiecãruia, care
se topea ca o luminã în flacãra mare a libertãþii tuturor... Doi tineri care ºtiau sã vorbeascã
bine, îndrãzneþi, unul student la drept, altul muncitor, furã aleºi, în consensul general,
chiar ºi în consensul acelora, cãrora aceºtia le fuseserã preferaþi. Cu o fîºie albã ridicatã
pe o prãjinã, anunþaþi de vocea limpede, puternicã, a unuia dintre revoluþionari, ei
pãrãsesc baricada, îndreptîndu-se cãtre primul ºir de soldaþi. Apoi nu se mai vãd. Nici
un semnal, nici un semn de viaþã nu mai vine dinspre ei, odatã închis la loc ºirul
soldaþilor printre care au trecut. Trec din nou minutele, timpul, pînã atunci încremenit,
care de azi dimineaþã s-a pus în miºcare cu o iuþealã nebunã. Cãtre ora zece seara, unul
sau altul dintre oamenii dictatorului, transmite comandantului trupelor MAI ºi generalului
Vasile Milea, ordinul de-a restabili ordinea în capitalã, cu orice preþ. Furios, Ceauºescu
vede cum îi scapã puterea din mînã ºi dã ordinul de atac. Dar, manifestanþii sînt de acum
bine închiºi într-un ºir dublu de baricade, construite din autobuze, maºini, camioane, se
cunosc deja între ei, au alcãtuit un program de revendicãri politice.
Imediat dupã zece seara, focurile izolate de puºcã sînt înlocuite din ce în ce mai des
de rãpãiturile armelor automate, precedate de trasoare ºi de rachete, care ilumineazã toatã
zona. Cad morþi, rãniþi, cãci se trage ºi de sus, de pe terasele blocurilor. Se aude zgomotul
lugubru al ºenilelor, al maºinilor care se pun în miºcare. Douã transportoare
autoblindate încep sã izbeascã repetat, cu furie, în baricadã, încercînd sã o
strãpungã. De cealaltã parte a baricadei, i se rãspunde cu mîinile goale, sau cel
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mult cu rãngi, zeci de oameni, strigînd Jos criminalul!, Jos comunismul!,
reuºesc sã împingã TAB-urile înapoi, în timp ce alþii aruncã cu sticle incendiare
în ele; o dubã tip TV este împinsã în dispozitivul de luptã al armatei, unde ia foc
ºi produce o explozie în care arde în flãcãri ºi un TAB, într-un incendiu care tinde sã
se extindã, spãrgînd frontul securiºtilor, din ce în ce mai nedumeriþi de aceastã nebãnuitã
reacþie. Exploziile se aud în tot centrul capitalei, pînã la palatul C.C. unde sînt Nicolae
ºi Elena Ceauºescu cu toatã crema partidului.
Nicolae Ceauºescu rãcneºte, dã furios ordine peste ordine, nu înþelege cum oamenii
lui, puterea lui graniticã nu reuºesc sã lichideze o baricadã, þinutã de cîteva sute de
huligani, elemente antisociale, acolo, la doi paºi de dînsul, îl înfruntã. Soarta
revoluþionarilor, între care unii mor, sînt rãniþi, dar continuã sã reziste cu desnãdejde,
pare totuºi pecetluitã. Cît vor mai putea rezista? Dar atunci se petrece ceva de necrezut,
o adevãratã minune. Mii, cîteva mii de manifestanþi tineri, muncitorii care au spart porþile
fabricilor unde erau închiºi, de la IMGB ºi de la Uzinele 23 August, împreunã cu alþi tineri
din capitalã, studenþi, care li se unesc pe drum, cei al cãror marº cãtre Piaþa Universitãþii
fusese deja anunþat, au ajuns! Au reuºit sã strãpungã blocul forþelor de ordine, în
momentul exploziilor TAB-urilor, în momentul asaltului trupelor MAI contra baricadei.
- Libertate sau moarte! Libertate sau moarte! Vom muri sau vom fi liberi! Jos comunismul,
jos Ceauºescu!
Strigã ei ºi intrã în piaþa unde sînt primiþi cu ovaþii de revoluþionari, se îmbrãþiºeazã
plîngînd, cu lacrimi de bucurie, oameni necunoscuþi, se cîntã, cutremurãtor, Deºteaptãte Române!. Este pentru ei un sentiment extraordinar, nemaitrãit, de frãþie, de siguranþã,
pentru ziua aceea ºi pentru cea de mîine. În deschizãtura care s-a fãcut, pãtrund însã
douã auto-tunuri militare, de pompieri, venite ca sã stingã incendiul, care, în huiduielile
mulþimii, îi împroºcã pe cei prezenþi cu o apã rece ca gheaþa, ce pe vestmintele lor se
transformã repede în þurþuri, trãgîndu-le ca sã se usuce restul de cãldurã din corpurile
înfrigurate. Cîþiva oameni sar atunci pe platforma lor ºi reuºesc sã dezafecteze tulumbele
de apã ale auto-tunurilor, care se pierd în noapte, în huiduielile mulþimii. Se proclamã
acolo, în perimetrul baricadei, devenitã o adevãratã redutã, prima zonã liberã de comunism
din Capitalã! Se sãrbãtoreºte revoluþia, se strigã lozinci, se cîntã din nou Deºteaptãte Române!. Se fac apeluri cãtre militari: Fãrã violenþã, fãrã violenþã! ªi voi sînteþi
Români! Dar, îndepãrtate TAB-urile care ardeau, forþele de represiune încep un nou
asalt asupra redutei, ai cãrei apãrãtori aruncã din nou sticle de benzinã asupra blindatelor.
Mai prudenþi de astã datã, militarii trupelor de represiune se retrag. Atacul a eºuat, dar
pe caldarîmul înroºit de sînge rãmîn morþi, rãniþi.
- Nu plecãm acasã, morþii nu ne lasã! Nu plecãm acasã, morþii nu ne lasã!  strigã oamenii.
Cu o pînzã albã ridicatã, un grup de voluntari încearcã sã adune rãniþii rãmaºi pe
caldarîm, dar forþele de represiune trag.
- Noi sîntem poporul, voi cine sînteþi? Repetã atunci oamenii. Barbarilor, pe cine
apãraþi? Mîine, cînd stãpînii voºtri vor cãdea, ca în Cehoslovacia sau în R.D.G., unde
credeþi cã vã veþi mai ascunde? Ziua judecãþii e aproape pentru voi!  se aude cu un
glas pãtrunzãtor, limpede, un tînãr la microfon.
Mai are loc încã un asalt asupra redutei, dar eºueazã ºi acesta.
În palatul Comitetului Central, dictatorul este în culmea furiei, dã ordin de anihilare
a revoltei. În jurul orei 12 noaptea sosesc noi trupe, mai numeroase, apar primele
macarale, uriaºe, aduse de pe platformele industriale. Începe sã se tragã ºi mai intens,
în plin, cu arme automate, mitraliere de rãzboi. Dictatorul a dat ordin sã se curme orice
rezistenþã. Dar oamenii, în interiorul redutei, rezistã încã, pînã începe sã fie demontatã,
bucatã cu bucatã, baricada. Atunci se retrag, se împrãºtie.
Încearcã sã formeze focare de rezistenþã pe strãzile din jur, pe strada Biserica Enei,
Academiei, pe strada 13 Decembrie, înspre Calea Victoriei, spre strada Cîmpineanu, în
faþa restaurantului Continental ºi a Cercului Militar. Se adãpostesc în unghere, în colþuri,
se atrag reciproc în cursã cu unitãþile forþelor de represiune, care astfel sînt fãrãmiþate,
despãrþite ºi atacate de la micã distanþã, în faþã, cu bolovani, pietre, angajate într-o luptã
disperatã, în care revoluþionarii se apãrã cu tot ceea ce le cade în mînã. Un tînãr care
ºi-a pierdut prietenul lîngã el, rãpus de gloanþe, atîþia alþii care au vãzut cãzînd lîngã ei
alþi tineri, aidoma lor, taþi sosiþi la Universitate care vor sã-ºi rãzbune fiul sau fiica, se
luptã, se împotrivesc forþelor de represiune, cu puterile disperãrii, nemaitemãtori de
nimic. Mulþi cad, uciºi de glonþ. Dar cele cîteva sute de oameni care continuã lupta, cei
mai hotãrîþi, mai netemãtori de moarte, nu vor cu nici un preþ, nici cu cel al vieþii, sã
abandoneze Bucureºtiul clicii la putere, al cãror sfîrºit îl simt. Izgoniþi, mãturaþi dintr-un
loc, ei, supravieþuitorii, apar pe neaºteptate în spatele zbirilor, în alt loc, neaºteptat,
sfidînd puterea comunistã, mînjitã de sîngele poporului, arãtîndu-i crimele. Este ziua cea
mare a Bucureºtiului, în care, la fel ca la Timiºoara, se rãscumpãrã demnitatea neamului.
Pînã la ora trei noaptea rãsunã focurile armelor automate pe strãzile din centrul oraºului,
apoi grupurile de revoluþionari dispar, dîndu-ºi întîlnire pentru a doua zi, cînd s-a decis
greva generalã. Pe strãzi au rãmas zeci, sute, de morþi, de rãniþi...
Se aºterne pentru cîteva ore o liniºte sinistrã deasupra oraºului.
În timpul atacului de la miezul nopþii asupra baricadei, ªerban, împreunã cu alþi
prieteni ai sãi, s-a luptat cu forþele de represiune; cînd nu a mai fost posibil, s-au retras,
în grup, pe strada Biserica Enei, apoi în pasajul de pe Academiei, spre Palatul telefoanelor.
Un grup de securiºti i-a interceptat, ieºindu-le în faþã, ºi tinerii au început sã lupte cu
aceºtia. Au rãsunat focuri de revolver, oameni au cãzut. Lovit în cap cu un baston greu,
ªerban ºi-a pierdut cunoºtinþa, a cãzut pe trotuar. Prinºi, loviþi, încãtuºaþi, doi tineri din
grup, împreunã cu ªerban, au fost încãrcaþi într-o dubã, cu duºumeaua plinã de sînge,
care-i aºtepta la ieºirea din pasaj, în faþa Palatului telefoanelor. Au fost aruncaþi peste
un maldãr de trupuri care zãceau, sîngerînd, pe platforma dubei. Un securist a aprins o
lanternã puternicã, luminîndu-i; era o încãrcãturã macabrã: feþe umflate, vinete, pline de
sînge, sîngele care ºiroia peste tot.
- Pe ãºtia unde-i ducem?  a întrebat ºoferul.
- La crematoriu, a rãspuns un securist care era ºeful lor. Or sã moarã repede sau îs
deja morþi. Ca ºi morþi... s-a corectat dupã o clipã.
- ªi pe ãia de la Sãrindar, îi luãm noi?  a întrebat un altul.
- Unde? Nu mai încap... Nu am încãrcat atîþia de la Cercul Militar? Pe ceilalþi sã-i ia
Primãria, serviciul mortuar... ªi a dat sã închidã duba. S-au auzit gemete.
- Noi sîntem vii, sîntem vii, au zis cîþiva.
- Mama voastrã de contrarevoluþionari... De bandiþi... Care vorbeºti, mã? Te-a întrebat
cineva, ceva? Stai, cã acuma îþi dau cu puºca în cap, banditule, sã te termin...
- Noi sîntem vii, au protestat. ªi tovarãºul nostru, pe care l-aþi luat, e viu, a arãtat
unul cãtre ªerban. - Gura... Toþi la Jilava, direct, a ordonat, parcã nemulþumit, securistul.
Sã-i aleagã acolo... De-or fi vii... ªi a trîntit uºa dubei, înjurînd.
Maºina, sinistrã, s-a pus în miºcare. Motorul abia se auzea, parcã era o fantasmã,
alunecînd pe strãzile Bucureºtiului. Cînd au ajuns la Cercul Militar, deºi încã rãsunau
focuri de armã, auto-tunurile de apã ale armatei deja sosiserã ºi se pregãteau sã cureþe
strada de sînge. Era un spectacol oribil. Din mica piaþã din faþa Cercului Militar, Casa
Centralã a Armatei, pînã pe trotuarul de vis-a-vis, sub arcadele Romartei Copiilor, traversînd
strada, erau bãlþi de sînge închegat sau încã ºiroind.
Curînd, tunurile de apã îºi începurã acþiunea, vrînd, parcã, sã ºteargã ºi acea zi din istorie.
Dar era imposibil. Duba, fantomaticã, traversã bulevardul 6 Martie ºi ajunse la Prefecturã.
- Ce facem? Intrãm?  întrebã ºoferul.
- Înainte, porunci plutonierul. Ne-au zis sã-i ducem direct la Jilava, cãci au prea mulþi.
Ce zi... ªi gîndi cã dupã treaba fãcutã, va trebui repede sã fie avansat în grad, sã li se
mãreascã sigur lefurile, deja atît de bune... Sã le îmbunãtãþeascã ºi mai mult magazinele
cu aprovizionare specialã, cu circuit închis. ªi se pomeni deodatã, din nou, înjurînd, în
timp ce ºoferul îi atrãgea atenþia asupra unui om singur, care trecea la acea orã podul
pe Dîmboviþa, în dreptul teatrului de Operetã. Ce putea fi la acea orã, decît un suspect?
Cel puþin, bun sã fie interogat ºi arestat preventiv?  gîndi ºoferul.
- Lasã-l, îi fãcu semn plutonierul, indicîndu-i sã meargã înainte, mai departe. ªi-ºi
continuã înjurãtura, cãci într-adevãr era obosit ºi la obosealã înjura ºi mai mult. Nici tu
o þuicã, nici tu un mic, de ieri... Contrarevoluþionarii... Noaptea pe strãzi... Dar dacã?
Dacã, cumva? Îºi alungã gîndul de coºmar... Dacã... picã ºeful? Îºi zise. Nu, era imposibil...
În Germania, în Cehoslovacia, n-au avut securitatea româneascã. A fost altceva...La noi
nu se poate... Dar îndoiala continua sã-i dea tîrcoale. Te pomeneºti cã s-a terminat, îºi
zise dintr-odatã. Cã s-a terminat cu comunismul. ªi rãmase uluit de acest gînd, ca în faþa
unui sfîrºit nãpraznic, neaºteptat, pe fondul cãruia îi reveneau în memorie, aproape
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înspãimîntîndu-l, lozincile de coºmar auzite în ziua care
abia trecuse. Mulþimile paºnice transformate dintr-odatã în
mulþimi pe baricade, de revoluþionari, strigînd pe faþã Jos
comunismul, pe strãzi, în pieþe, pretutindeni... Veºtile rele de tot de la Timiºoara... ªi
din alte oraºe, se auzea, se zvonea... E sfîrºitul, îºi zise, strãbãtut de un fior de groazã.
Da, e sfîrºitul... dar se contrazise imediat, încercînd sã se liniºteascã, gîndindu-se la cît
de bine e organizatã securitatea, cu USLA, unitãþile speciale, ascunse, ºi la oricît de mulþi
ar fi huliganii, bandiþii  ce pînã cu o zi înainte Statul le-a dat de muncã ºi i-a hrãnit,
în loc sã-i împuºte, cãci nu s-au demascat  oricît de mulþi ar fi, îs dezarmaþi. Mai prinse
atunci un pic de curaj. Încercã sã nu se mai gîndeascã la nimic, cãci era un militar care
trebuia doar sã execute ordinile. Orice ar fi, îºi zise, ºi-a fãcut datoria.
Între timp, în duba unde erau înghesuiþi cei arestaþi, ªerban, treptat, treptat, îºi
revenea. O durere îi înþepenea ceafa ºi numai cu greu îºi putea miºca capul spre a privi
în jurul sãu. Nu-ºi dãdea deloc seama unde se aflã; i se pãrea, cînd ºi cînd, cã se aflã
în patul sãu, apoi cã patul sãu se schimbase, parcã era în alt loc. Patul avea o legãnare
plãcutã, ca atunci cînd mergi noaptea în tren. Dar era în tren? Unde era? Lîngã el, simþea
dormind pe altcineva, apãsîndu-l trupul altcuiva. Se strãdui sã-ºi miºte capul ºi cu
greutate izbuti sã se uite. Lucru de mirare, lîngã el, cu ochii deschiºi zãcea întins Mihai.
Dar era Mihai, pe care nu-l mai vãzuse de mulþi ani, prietenul cel mai bun de la Casa
Copilului, singurul cu care îºi fãcea planuri de viitor ºi ºi le destãnuiau unul altuia. Mihai
îºi fãcea planuri cum sã ajungã în America. Un unchi mai bãtrîn fusese în America ºi
plecase clandestin din portul Constanþa, cãci nu avea bani sã-ºi plãteascã biletul. Mihai,
studia ºi dînsul, amãnunþit, în mare secret, cãci era periculos, acolo la Casa Copilului,
numai lui îi zicea, cum sã se strecoare în port, cînd o împlini 18 ani ºi de acolo sã ajungã
în stiva unui vapor care pleca în America. Dar atunci cum de este aici, Mihai? Se întrebã.
ªi are o cicatrice urîtã, înfundatã, pe frunte ºi ochii îi þine deschiºi fãrã sã-i miºte.
Viseazã? ªerban adoarme din nou. Pluteºte cãtre America într-o stivã de vapor încãrcatã
cu pasageri clandestini, cu trupuri. Aude o limbã necunoscutã ºi aude rîsete, aºa ca în
filmele americane, ba nu, sînt gemete... Dar ce cautã?
L-a luat cu el Mihai, aºa, fãrã sã cearã voie la direcþie? ªi cicatricea aceea pe frunte.
- Eu sînt mort, îi spune atunci Mihai. Mi-am primit, tovarãºi, se adreseazã tuturor
acelora din stivã, pedeapsa dreaptã. M-am ridicat contra tatãlui ºi a mamei, ºi aratã pe
perete portretele tovarãºului ºi ale tovarãºei, care m-au hrãnit, mi-au dat viaþã, mi-au dat
o copilãrie minunatã în patria noastrã liberã, înfloritoare ºi fericitã, m-am ridicat contra
cuceririlor poporului muncitor, ale socialismului. Am trãdat încrederea pusã în mine a
oamenilor muncii ºi mi-am primit justa pedeapsã.
- ªerban, ªerban, îl strigã prietenul sãu de acum, de unde lucreazã.
- ªerban, ªerban, eºti viu?
- Este viu! Îºi spun cei doi tovarãºi de acum. De ce l-au luat? Mergea cu Mihai în
America, atît de bine.
Îl ajutã sã se ridice. Se desmeticeºte cu greu.
- Este viu! Strigã ei. Nu-l luaþi! Simte o loviturã în spate. Este un militar care-l împinge,
îl înjurã.
- Jos! Îi strigã, în timp ce toþi ceilalþi au coborît din maºinã. Da, a fost într-un camion.
- Mai repede, banditule! Îl ameninþã militarul, sau te trimit ºi pe tine la crematoriu, cu
morþii, sã arzi cu toþi contrarevoluþionarii, tîlharule!
Aºa, ajutat de alþii, a coborît în incinta din curte. În urma sa s-au închis grilajuri. Sînt
mînaþi pe un coridor strîmt într-o clãdire ce nu a vãzut niciodatã; se deschid ºi se închid
în urma lor grilaje metalice, cu zãngãnit de chei, în mare grabã. Feþe trase, nedormite, de
oameni în uniformã, cu barba nerasã, îi mînã neîncetat, pînã ajung într-o încãpere, luminatã
în sfîrºit de un bec puternic, unde plutonierul ce i-a adus raporteazã unui om cu privire
obositã, aºezat la o masã, lîngã altul ce bate la o maºinã de scris, un numãr, o orã, apoi
un loc, o stradã. Cel de la masã îi întreabã pe rînd, în grabã, pe fiecare, apoi dicteazã celui
ce bate la maºinã, monoton, invariabil: contrarevoluþionar, contrarevoluþionar...
A ajuns la rînd ªerban; este întrebat numele, prenumele, faptele, de ce se afla la locul
de unde a fost adus acolo.
- Eu vorbeam cu Mihai.
- Care Mihai? Se încruntã omul de la masã, privindu-l rãu.
- Mihai, Mihai, prietenul meu de la Casa Copilului, care este în America...
- În America? În ochii omului se strecoarã o undã de nedumerire. Cum a ajuns aici?
Unde este?
- Nu ºtiu, era cu mine.
- Cãutaþi-l pe Mihai! Porunceºte surescitat omul.
Între timp camera se umple din nou, se ticseºte de un alt lot de arestaþi, unii cu hainele
sfîºiate, însîngeraþi, care sînt aduºi acolo.
- Mihai!  strigã omul, dar nimeni nu rãspunde. Cautã în hîrtii, îl întreabã pe plutonierul
care a adus lotul dinainte:
- Mai sînt ºi alþii?
- Da, rãspunde acesta.
- Unde-s ceilalþi?
- La crematoriu. Omul se liniºteºte, dicteazã grãbit: Contrarevoluþionar, se afla la
Intercontinental, pentru cã a vrut sã fugã în America, la un amic, se corecteazã, cu un
amic. Zilele urmãtoare, îºi zice în sine, se va vedea în liniºte, afacerea aceasta cu America,
ºi trece în grabã la un altul, cãci nu este timp. Rînd pe rînd cã au fost interogaþi li se
scot cãtuºele ºi sînt împinºi pe coridorul întunecos, lugubru, de unde ªerban, împreunã
cu Matei ºi alt coleg de la autobazã, se regãsesc într-un subsol umed, îngheþat, cu
promoroaca pe pereþi, într-o camerã mare, întunecoasã, cu o tinetã rãu mirositoare, unde
abia au loc sã se aºeze pe jos, pe cimentul rece. Cãldura trupurilor, a rãsuflãrilor,
încãlzeºte cît de cît camera fãrã ferestre, ca o hrubã, sub pãmînt ºi aerul devine ca o
ceaþã, înþesat de aburi. Mulþi dintre cei arestaþi sînt rãniþi, unii încã sîngereazã, se aud
gemete de durere. ªerban este încã uluit, amintirile din ultimele ore îs vagi, îºi aminteºte
bine de casa lui, de maicã-sa, dar cu cît se apropie de noaptea aceea, amintirile îs din
ce în ce mai încîlcite, nu înþelege încã bine cum a ajuns acolo. Apoi, îi sunã dintr-odatã
în memorie, puternic, solemn, Deºteaptã-te Române, filmul evenimentelor prinde sã se
recompunã, îi dã fioruri, apoi, din ce în ce, totul se depãrteazã ºi cade adormit cu capul
rezemat pe picioarele lui Matei. Acesta, grijuliu, îºi scoate fularul ºi i-l pune sub cap;
îl învãluie liniºtea ultimelor ore de noapte. În încãpere domneºte o tãcere grea, cînd ºi
cînd întreruptã de glasuri slabe:
- În zori ne împuºcã, rosteºte cineva.
- Ne gazeazã, îl îndreaptã altul. Aº, crezi cã stricã gloanþele pe noi?
Un tînãr începe atunci sã rosteascã Tatãl nostru ºi glasuri, din ce în ce mai
numeroase i se alãturã, mulþi, care pot, îngenuncheazã, ºi rugãciunea se ridicã simplu,
direct, ca atunci cînd erau pe baricade. Se aude tot atunci, cã solii, cei doi tineri care
au fost trimiºi de pe baricadã sã ducã cererile revoluþionarilor la guvern, sînt ºi ei închiºi
acolo, în altã celulã, dar fiind primii arestaþi, au avut parte de un tratament mult mai rãu.
Gîndurile tuturor sînt îndreptate cãtre ziua ai cãrei zori vor apare curînd. Nu o zice
aproape niciunul, deºi acelaºi gînd este în cugetele tuturor; de ziua care vine este legatã
viaþa lor: va izbîndi Revoluþia? Sau...
Curînd, cei mai mulþi, epuizaþi, cad într-un somn greu. Doamne, ce bine ar fi de nu
ne-am mai scula, gîndesc mulþi înainte de-a adormi. La ce bun sã se mai trezeascã?
Doarme, un somn de plumb, fãrã visuri, ºi ªerban, ca ºi tovarãºii sãi. Curios, în acea
dimineaþã nu se dã nici o deºteptare. Mulþi cred cã este încã noapte, cînd pe la amiazã,
în întunericul permanent al celulei, paznicii înºiºi deschid zãvoarele. La scurt timp, un
grup de revoluþionari pãtrunde în celule, deschide larg uºile ºi vestesc:
- Fraþilor, Revoluþia a biruit! Revoluþia a biruit în întreaga þarã! Sîntem liberi! Zic ei.
Sîntem liberi, sîntem liberi, strigã în cor, se îmbrãþiºeazã cu camarazii lor din Piaþa
Palatului, de la Intercontinental, lîngã care au stat pe baricade, care astãzi au învins ºi
au adus libertatea!
Este o stare de fericire, de bucurie, suprarealã, care pare încã un vis minunat, la care
vor trebui sã se obiºnuiascã. Oamenii se pipãie, îºi strigã unul altuia bucuria, se
îmbrãþiºeazã, încã nu le vine sã creadã, dar este adevãrat! Este o schimbare atît de
adîncã, care rãstoarnã realitatea, ca de la o moarte la o renaºtere! Sînt tot ei, aceiaºi, dar
trãiesc în altã realitate! Este o transfigurare!
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Restituiri: Emil Cioran - Nãzbîtii
- gînduri sugrumate -

(urmare din pag. 1)

În 1995 i-am restituit lui Emil Cioran Fragmente ºi Razne (cu cel de-al doilea titlu trecut pe
copertã), adicã seria de reflecþii, gînduri ºi meditaþii, mai mult sau mai puþin aforistice din cele douã
texte publicate, la rîndul lor, în limba românã, sub semnãtura Z. P., în cele douã numere singulare
ale revistei Luceafãrul, tipãritã în exil, la Paris, cu sprijinul generalului Nicolae Rãdescu, de Mircea
Eliade ºi N. I. Herescu, în secretariatul de redacþie al lui Virgil Ierunca. Am þinut atunci sã clarific
nu numai faptul cã redactarea în limba românã nu a fost abandonatã în scrisul cioranian, imediat
dupã 1944, cum se credea ºi se afirma cu emfazã de bãnuiþi specialiºti, manifestaþi în aceastã
direcþie, dupã aºa-zisa revoluþie din decembrie 1989, dar ºi modul personal în care gînditorul român,
refugiat în Franþa, înþelegea sã-ºi valorifice caietele de însemnãri conservate în intimitatea sa creativã.
În 1997, aºadar doi ani mai tîrziu, la Gallimard, sub titlul Cahiers. 1957-1972. au fost tipãrite
de-a valma, fãrã nici o structurare, cu un Avant-propos de Simone Boué, o mie de pagini fãrã nici
o diferenþiere, marcate numai, din cînd în cînd, extrem de rar, cu o cronologie evazivã, indicatã
pe luni ºi ani, în contradicþie cu felul de abordare al autorului. Între manuscris ºi efectul tipografic
al realizãrii intervenea întotdeauna la Cioran o distanþare reflexivã a grupãrii ce pretindea un titlu
separat, definind tocmai prin precaritatea sa, atît modestia gînditorului, cît ºi evidenta dorinþã de
a delimita o succintã etapã existenþialã. Faptul cã s-a trecut fãrã sã se ia în consideraþie peste

Fericire înspãimîntãtoare. Mii de planete se dilatã în venele mele.
*
Pentru a procrea, a transmite altuia rãul din tine, trebuie sã te hotãrãºti, sã nu ai inimã pînã
la un punct aproape inimaginabil. - Dar nu sufãr de nici o boalã. Sunt deplin sãnãtos.- Ei
bine, pãstreazã-þi pentru tine sãnãtatea, sãnãtatea ta n-o da mai ales unui necunoscut.
*
Eºti mort, nu cînd încetezi sã iubeºti, ci sã urãºti. Ura se conservã, cãci în urã, în
chimia ei, constã misterul vieþii. Nu este un fapt chiar deloc neînsemnat, cãci ea
este încã cel mai bun fortifiant din cîte existã, tolerat în plus de orice organism, cît
de debil ar fi acesta.
*
Sã faci mai multe proiecte decît ar concepe un explorator sau un escroc ºi sã fii
Nicolae FLORESCU
(continuare în pag. 18)
atins totuºi chiar la rãdãcina voinþei tale.
*
bros cãruia îi prelungesc umbra ºi cã mi-e dat mie sã epuizez
Ce este un contemporan? Unul pe care þi-ar plãcea sã-l omori
consecinþele blestemului suspendat deasupra lui ºi operei.
fãrã sã ºtii prea bine cum.
*
*
E imposibil sã ºtim de ce o idee pune stãpînire pe noi pentru a nu ne
Cel mai dificil lucru din lume e sã te aºezi la diapazonul fiinþei ºi
mai slãbi. S-ar spune cã ea izvorãºte din punctul cel mai slab al spiritului
sã-i prinzi tonul.
nostru sau, mai precis, din punctul cel mai ameninþat al creierului nostru.
*
*
Mi-ar fi plãcut sã-mi petrec seara în compania unui poet... Dar e
Eu am respins toate entuziasmele mele, dar ele existã, ele sînt
un prozator cel pe care-l aºtept.
rezervele mele, fondul meu neexploatat, viitorul meu poate.
*
*
Ambiþiosul nu se resemneazã cu obscuritatea decît dupã ce-ºi
A nu avea gust decît pentru imn, blasfemie, epilepsie...
va fi epuizat toate rezervele de amãrãciune de care dispune.
*
*
Spiritul desþelenit prin luciditate...
Nu crezi cu adevãrat decît doar cît timp ignori ceea ce trebuie
*
sã crezi cu adevãrat. O religie nu este vie decît înainte de
Numai
în
mãsura
în
care
nu
ne cunoaºtem noi înºine, ne este posibil de
elaborarea rugãciunilor.
a ne realiza ºi a crea. Este fecund numai acela care se înºealã asupra
*
motivelor actelor sale, care refuzã sã-ºi cîntãreascã defectele sau meritele,
Într-o bucurie deplinã îþi vine întotdeauna sã plîngi, în timp ce
care apasã ºi se teme de impasul în care ne conduce înþelegerea exactã a
în disperare, niciodatã, sau aproape niciodatã.
capacitãþilor noastre. Creatorul care devine transparent lui însuºi, nu mai creeazã: a se
*
cunoaºte înseamnã a-ºi sufoca propriile daruri ºi demonul sãu.
Dispariþia animalelor este un fapt de o gravitate fãrã precedent. Cãlãul lor a invadat
*
peisajul; nu mai este loc decît pentru el. Oroarea de a vedea un om acolo unde am
Cînd
suferim
de
un
vid
cronic,
ne
plictisim
de toate, chiar ºi de Dumnezeu.
putea contempla un cal!
*
*
Singura funcþie a memoriei mele este de a mã ajuta sã regret.
Fiecare dintre noi ar fi considerat un sfînt dacã durerile lui ascunse ar fi cunoscute.
*
*
Ceea ce numim de obicei a avea inspiraþie este a fi prolix.
Frica va fi fost hrana inepuizabilã a vieþii lui. El era umflat, îndopat, obez de fricã.
*
*
A concepe o idee, o singurã ºi unicã idee, - dar care ar tãia universul în bucãþi.
Sentimentul fatalitãþii îl cunoaºte numai acela care ºtie cã-l va resimþi chiar în inima
*
paradisului.
Psihanaliza
va
fi
într-o
zi
complet
discreditatã,
nu-i nici o îndoialã; în mod cert ea va
*
fi distrus ultimele noastre rãmãºiþe de naivitate. Dupã ea, nu se va mai putea
Într-un cartier parizian, douã ore minunate în mijlocul unei familii de ruºi. Aceºti
niciodatã sã fii inocent.
oameni s-au schimbat atît de puþin de la marile lor romane! Atîta inadaptabilitate
*
seduce. De altfel, adaptabilitatea (în care exceleazã pleava occidentalã) este un semn
Trebuie sã gîndeºti la Dumnezeu ºi nu la religie, la extaz ºi nu la misticã. Diferenþa între
de moliciune ºi de neant interior.
teoreticianul credinþei ºi credincios este tot atît de mare ca între un psihiatru ºi un nebun.
*
*
X este atît de incapabil de o miºcare spontanã, încît s-ar putea spune cã respirã
Dupã
cum
zicea
Plutarc,
nu
se
mai
mergea,
în primul secol al erei noastre, la Delphi,
doar din calcul.
decît pentru a pune întrebãri meschine (cãsãtorie, cumpãrãturi etc.). Decadenþa
*
bisericii imitã pe aceea a oracolelor.
Prima datorie a fiecãruia, cînd deschide ochii: sã se ruºineze de el însuºi.
*
*
De unde ideea cã, în viaþã, ca ºi în literaturã, revolta, chiar purã, are ceva fals, în
Toate gîndurile mele sînt în funcþie de propriile mizerii. Dacã am înþeles însã anumite
timp ce resemnarea, fie ea urmarea decãderii, dã totdeauna impresia adevãrului ?
lucruri, meritul revine numai lacunelor sãnãtãþii mele.
*
*
Nehotãrîrea atingea la el nivelul unei misiuni.
A-þi dori gloria inseamnã sã-þi placã mai mult sã mori dispreþuit decît uitat.
*
*
Într-o searã, în timp ce-ºi fãcea plimbarea obiºnuitã în jurul Luxembourgului, fu apucat de
Îndoielile mele n-au putut fi justificate prin automatismele mele. Eu continui sã fac
un atît de violent sentiment al zãdãrniciei, cã îºi luã capul în mîini ca în mîinile istovirii.
gesturi la care mi-e imposibil sã ader. A trece peste drama acestei nesinceritãþi ar fi
*
sã mã reneg ºi sã mã anulez.
Ceea ce numim tãrie de caracter este curajul de a nu ne închipui altfel destinul nostru.
*
*
Cît de bine le înþeleg pe aceste bãtrîne nebune, care vãd în orice necunoscut un asasin!
Aceste temeri subtile, aceastã aºteptare cã ceva se terminã, cã soarta spiritului se decide...
*
*
Nu existã o afirmaþie mai falsã decît aceea a lui Origen, dupã care fiecare suflet are
Lui Napoleon, la Sfînta Elena, îi plãcea sã rãsfoiascã, din timp în timp, o gramaticã...
corpul pe care-l meritã.
Prin asta, cel puþin, dovedea cã este Francez.
*
*
Unica metodã de a face sã dureze o idee este aceea de a o converti în idee fixã.
Naivul este o nuanþã de inferioritate, a zis Fontenelle. Existã cuvinte care sunt
*
cheia unei þãri, pentru cã ele ne elibereazã secretul propriilor limite.
În seara asta, întorcîndu-mã acasã, cuvîntul descumpãnit a ieºit spontan din gura
*
mea, a umplut deodatã apartamentul ºi unversul.
Domnule, cît de rãu ne-a conceput natura, îmi spune într-o zi o bãtrînã în sala de
*
aºteptare a unui hotel.  Natura însãºi este rãu conceputã. Ar fi trebuit sã-i
A avea viciul scrupulozitãþii eºti un condamnat la remuºcãri.
rãspund, dacã mi-aº fi ascultat reflexele mele maniheiste.
*
*
Hãrþuiala fiecãrei clipe între nostalgia catastrofei ºi beþia rutinei.
Cînd îþi epuizezi forþele într-un climat de nenorocire, cum sã înfrunþi chiar nenorocirea?
*
*
Ceea ce m-a marcat cel mai profund, ceea ce mi s-a revelat mie însumi
Rolul
insomniei
în
istorie,
de la Caligula
este byronismul rus, de la Petchorin la Stavroghin.
la Hitler. Imposibilitatea de a dormi este
*
ea cauza sau consecinþa cruzimii?
Totul pînã la decepþie l-a împins la naufragiu.
Tiranul vegheazã ºi asta îl defineºte la
*
propriu.
În orice profest coexistã gustul viitorului cu aversiunea faþã de fericire.
*
*
Nebunia nu este poate decît o tristeþe
Nimic nu jeneazã atît de mult continuitatea cugetãrii cu simþirea prezenþei fizice
care nu mai evolueazã.
a creatorului. Iatã raþiunea pentru care nebunii nu gîndesc decît prin sclipiri.
*
*
Sterilitatea sa era infinitã: ea participa
Orice formã de neputinþã ºi de eºec are un caracter pozitiv în ordine
la extaz.
metafizicã.
*
*
Cu
cele
mai
bune
gînduri
pentru
1967.
Cînd
sufãr
mai
cu
seamnã de incapaA trãi este o imposibilitate de care nu am încetat sã iau cunoºtinþã zi
Urãri pentru familia Mircea Popescu de la Roma.
citatea mea de a lucra, mã consolez
dupã zi, timp de, sã spunem, patruzeci de ani...
spunîndu-mi cã aº fi putut fi mort de
*
mult
ºi
astfel
aº
fi
lucrat
încã mai puþin...
Datoria primã a moralistului este de a-ºi depoetiza proza; dupã aceea nu-i rãmîne
*
decît a observa oamenii.
Oricine mã face sã-mi pierd toate puterile. Mã simt incapabil de a lua o decizie în faþa unui chip.
*
*
Este potrivit unui spirit superior de a nu da înapoi în faþa neroziei, aceastã sperieCuvîntul unui cereºtor: Cînd te rogi lîngã o floare, ea creºte mai repede.
toare a celor gingaºi; de unde ºi sterilitatea lor.
*
*
Dacã aº fi sigur cã am tot atîtea defecte ca alþii, ca prietenii mei de exemplu, m-aº
Dupã-amiazã duminicalã. Strãzile nãpãdite de o mulþime urîtã, mai mult decît se poate
omorî pe loc. (...Dar sunt singur de asta, nu am nici un motiv sã mã îndoiesc.)
imagina. Monºtrii, mici, degeneraþi, veniþi de pretutindeni: rãmãºiþele continentelor,
*
voma planetei. Te gîndeºti la Roma cezarilor inundatã de drojdia imperiului. Oricare
Nu e totul pierdut atîta timp cît te poþi menþine în nemulþumirea de sine.
centru al lumii devine depozit de deºeuri.
*
*
Cînd te prinde vertijul doar gîndindu-te la simplul fapt de a exista, eºti aproape sã
Dacã mã descurajez atît de repede, nu e pentru cã, în fond, îmi place înfrîngerea
faci saltul în Dumnezeu.
pînã acolo de a nu putea sã scap de ea ?
*
*
Scepticul este omul cel mai puþin misterios din cîþi existã, ºi totuºi, de la un anumit
Eu visez o limbã ale cãrei cuvinte, ca niºte pumni, ar sfãrîma maxilere...
moment, nu mai aparþine acestei lumi.
*
(Versiune româneascã de Angela BÂSCU)
Nimic nu poate sã-mi scoatã din minte cã aceastã lume este creaþia unui zeu tene-
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Inedit: Mircea Eliade - Douã povestiri ocultiste
Poate pãrea insolent ca un autor sã scrie o introducere la traducerea proprie-i sale
cãrþi scrise mai demult, dar nu vãd cum aº putea evita altfel unele neînþelegeri. Din purã
întîmplare Douã povestiri insolite sînt primele mele opere literare ce apar în limba
englezã. Acum cîþiva ani Profesorul W. A. Coates a gãsit într-un anticariat din Frankfurt
volumaºul Nopþi la Serampore. Dupã ce a citit cele douã nuvele, a vrut sã compare
versiunile germanã ºi francezã cu textul original. Apoi a început sã înveþe româneºte,
ulterior luînd decizia sã le retraducã din limba în care au fost scrie iniþial.
Dacã aceste nuvele ar fi fost singura mea activitate literarã, cea mai caracteristicã, sau
chiar cea mai recentã, nu m-aº fi simþit obligat sã adaug prezenta prefaþã. Dar aceste
nuvele, scrise între 1939-1940, reprezintã doar un fragment din opera mea literarã, care
include, printre altele, vreo zece romane ºi trei volume de scurte povestiri. Doar cîteva
din acestea aparþin literaturii pe care de obicei o numim fantasticã. În afarã de asta, chiar
dacã prezentele Povestiri ocultiste sînt în general caracteristice, abia dacã se poate
spune cã ele sînt reprezentative pentru celelalte scrieri ale mele de acest gen.
Dupã 1940 am fost atras de alte teme ºi am experimentat diferite tehnici literare.
Îmi dau seama, bineînþeles, cît de dificil este sã discutãm, aºa cum ar trebui, niºte
opere literare, traduse în francezã, germanã, spaniolã ºi în alte limbi, dar inaccesibile
complet cititorului englez. Sînt parþial responsabil pentru aceastã situaþie, întrucît nu fac
nimic pentru promovarea traducerii în englezã a scrierilor mele literare.
Am fost preocupat de alte lucrãri, în special de terminarea unor volume despre
filosofie indianã ºi istoria religiilor, pe care, din 1945, le scriu în francezã. Fãrã iniþiativa
domnului Coates, nici mãcar prezentul volum nu ar fi apãrut, deoarece nu pot decide
cum o operã literarã relativ amplã ºi complexã ar putea fi mai bine fãcutã cunoscut
cititorilor englezi. Este de înþeles de ce am preferat sã vãd tradus mai întîi Forêt Interdite
(Noaptea de Sânziene), roman pe care îl consider capodopera mea. Dar ce editurã ºiar asuma riscul sã publice 640 pagini scrise de un autor cunoscut mai ales drept un
istoric al religiilor? Am abandonat posibilitatea imediatã de a publica traducerile cîtorva
opere în limba englezã pentru un viitor mai favorabil. Între timp, am continuat sã scriu
ficþiune în româneºte, chiar dacã pentru mulþi ani, singurii mei cititori au fost soþia mea
ºi cîþiva prieteni. Dar aceasta este o altã poveste...
Nu ar trebui sã discut aici relaþia dintre literatura fantasticã ºi restul operei mele. Dar
aº vrea sã spun ceva despre prezentele povestiri. Cred cã va fi evident pentru oricine
cã am vrut sã relaþionez cîteva tehnici yogice, în particular folclor yogic, introducîndule într-o serie de evenimente narate într-o poveste plinã de mister. În ambele nuvele, un
numãr de personaje importante sînt reale. Doctorul J. M. Honigberger este amintit
pentru cartea sa Treizeci ºi cinci de ani în Orient (Londra, 1852). Printre personajele
din Nopþi la Serampore, învãþatul tibetan Johan van Manen ºi cel islamist Lucian
Bogdanof erau amîndoi bine cunoscuþi în mediul cultural din Calcutta, între cele douã
rãzboaie. Cît despre Swami Shivananda, am trãit lîngã el ºase
luni, în timpul ºederii mele într-un ashram himalayan la Rishi
Kesh. Mai tîrziu, dupã 1935, el a devenit deosebit de popular
în India (este autorul a aproximativ patru sute de cãrþi ºi
pamflete despre Vedanta, Yoga ºi aproape orice altceva).
În aceste douã nuvele am introdus o serie de detalii
imaginare pentru a deºtepta în cititorul atent suspiciuni în
legãturã cu autenticitatea secretelor yogice. Spre exemplu,
la un moment dat, viaþa doctorului Honigberger este
mitologizatã radical, aºa cum îºi poate da seama oricine îi
cunoaºte biografia. De asemenea, regiunea din jur de
Serampore este descrisã în aºa fel încît sã-i reveleze statutul
de geografie miticã. Aceeaºi observaþie este pertinentã cu
privire la anumite tehnici yogice deprinse: unele descrieri
corespund unor experienþe reale, dar altele reflectã direct
folclorul yogic. De fapt, acest amestec de realitate ºi ficþiune
se potriveºte admirabil concepþiei centrale a autorului despre
camuflaj, ca moment dialectal. (Trebuie sã adaug cã orice
hierofanie reveleazã sacrul ascuns într-un obiect sau entitate profanã). Dar în aceste
douã texte camuflajul este folosit într-o manierã paradoxalã, deoarece cititorul nu are
mijloace sã decidã dacã realitatea este ascunsã în ficþiune sau dacã este invers,
deoarece ambele procese sînt amestecate.
Nu voi mai spune nimic despre tehnica literarã. Este suficient sã adaug cã am utilizat
în mod voit un numãr de cliºee deoarece am vrut sã urmãresc cît mai îndeaproape
modelele populare ale genului, introducînd în structura narativa dialectica camuflajului.
Dar, aºa cum am indicat, în timp ce Secretul Doctorului Honigberger ºi Nopþi la
Serampore au caracteristicile lor specifice, nefiind pe deplin reprezentative pentru
literatura mea fantasticã, în celelalte povestiri am utilizat camuflajul în diferite feluri.
Nu are sens sã dau exemple, din moment ce este aproape imposibilã analiza stilisticã a
diferitelor tipuri de povestiri fantastice, în afara marginii unui simplu rezumat.
De fapt, mã îndoiesc cã asemenea povestiri pot fi cu adevãrat rezumate, deoarece
calitãþile lor literare ºi misterul lor rezidã tocmai în structura lor narativã. Pot spune doar,
în afara faptului cã angajeazã diferite abordãri stilistice, se prelucreazã des temele ieºiri
din timp ºi a alternãrii sau transformãrii spaþiului într-un numãr definit de povestiri. O
tehnicã pe care o prefer þinteºte, ca perceptibilã, doar graduala transformare a locului
prezent într-o lume nouã, totuºi fãrã a-ºi pierde înþelesul propriu, de toate zilele, sau
structura naturalã ºi calitãþile.
În romanul ªarpele, scris ºi publicat în 1937, un picnic obiºnuit, în vecinãtatea unei
mînãstiri este transformat fãrã voie într-un ritual straniu, dupã apariþia neaºteptatã a
unui ºarpe. Dar atmosfera fantasticã se desfãºoarã aproape natural, fãrã ca mãcar un
element supranatural sã intervinã ºi sã distrugã lumea familiarã a unor oameni de la oraº,
banalã ºi depresivã, care se bucurã la picnicul lor. Lumea paralelã a fantasticului nu
se distinge de cea obiºnuitã, dar odatã ce aceastã lume este descoperitã de diferite
personaje, le înceþoºeazã, schimbã, transformã sau dislocã vieþile în diferite moduri.
În La Þigãnci, un mediocru profesor de pian, într-o dupã amiazã foarte fierbinte se
opreºte din întîmplare în faþa unei case ciudate, unde, dupã ce cunoaºte o tînãrã fatã,
este introdus la þigãnci. Urmeazã o serie de întrîmplãri stranii ºi jocuri copilãreºti, dar
cînd, cîteva ore mai tîrziu, profesorul de pian pleacã, descoperã gradat cã ceva nu este
în regulã: oraºul, casa ºi cunoºtinþele lui s-au schimbat. I se spune, dar nu crede, cã
au trecut doisprezece ani  cât timp a fost implicat în aventura inocentã, aproape fãrã
noimã, din casa þigãncilor.
Într-un mod aproape similar, Pe strada Mântuleasa (1961), recent tradusã de Eric
Tappe, dar încã nepublicatã, relateazã povestea intruziunii bizarelor amintiri personale
ale unui om bãtrîn, în lumea birocraþiei. În aceastã poveste, stilul devine un contrapunct
al naraþiunii care reprezintã întîlnirea a douã lumi mitologice, antagonice ºi totuºi identice.
Într-o încercare de a-ºi explica acþiunile oficialitãþilor oraºului, bãtrînul Fãrîmã devine
implicat în scrierea unei lungi poveºti în care bate cîmpii despre experienþele anterioare
ºi despre amintirile sale ca director al ºcolii primare de pe strada Mântuleasa  o slujbã
care pare a fi pentru oficialitãþi mai mult legende sau folclor decît istorie. În procesul
frustrant al interogatoriului, cele douã lumi se unesc gradual, iar lumea birocraticã
începe sã funcþioneze fantastic.
În toate povestirile recente, elementele fantastice sînt incluse, sau mai precis creeazã
o serie de lumi paralele, care nu pretind a fi simboluri ale altor lucruri. Totuºi, este
fãrã sens sã cãutãm în evenimentele ºi personajele povestirilor un înþeles ascuns, care
ar putea lumina anumite aspecte ale realitãþii imediate. Fiecare poveste îºi creeazã
propriul univers, iar creaþia unui asemenea univers imaginar, prin mijloace literare, poate
fi comparatã cu procesele mitice. Pentru cã fiecare mit relateazã o poveste sau zicãtoare
despre creaþie, spune cum ceva a venit în fiinþã  lumea, viaþa, animalele, omul ºi

instituþiile sociale. În acest sens se poate vorbi despre o anumitã continuitate între mit
ºi ficþiune literarã, din moment ce ºi una ºi cealaltã repovestesc.
Creaþia (sau revelaþia) unui univers paralel al lumii de zi cu zi. Bineînþeles, mitul are
o valoare exemplarã în societãþile primare sau tradiþionale ºi nu este mai puþin valabil
pentru operele literare. Trebuie þinut minte, totuºi, cã o creaþie literarã poate de asemenea
sã dezvãluie înþelesuri neaºteptate ºi uitate, chiar pentru cititorul contemporan, sofisticat.
Aici nu este locul potrivit pentru a scrie pe larg despre astfel de lucruri, sau despre
semnificaþia literaturii fantastice. Vreau doar sã sugerez cã asemenea tipuri de creativitate
literarã pot, la fel de bine, sã constituie instrumente de cunoaºtere autentice. Universurile
imaginare, aduse la luminã în literaturile fantastice, deschid dimensiuni ale realitãþii care
sînt inaccesibile altor abordãri intelectuale. Dar, în mod cert, nu din acest motiv mulþi
autori scriu prozã fantasticã; oricum, nu e cazul meu. Însã, orice operã de ficþiune
dezvãluie o metodã care þinteºte la un tip specific de cunoaºtere. Implicaþiile metodologice
ale literaturii fantastice sînt încã în stadiul în care trebuie elucidate ºi sistematizate.
Pentru un istoric al religiilor care încearcã sã-ºi clarifice ºi sã-ºi îmbunãtãþeascã propria
metodã, aceste deschideri sînt o problemã intrigantã. De fapt, istoricul religiilor, la fel
ca scriitorul de fictiune, se confruntã constant cu diferite structuri (sacre ºi mitologice)
ale spaþiului, diferitele calitãþi ale timpului ºi, mai specific, de
un numãr considerabil de înþelesuri stranii, nefamiliare ºi lumi
enigmatice.
De ceva vreme, criticii literari au folosit cu succes cercetãrile
istoricilor religiilor în hermeneuticã. Din pãcate, acesta nu este
ºi cazul istoricilor religiilor; aceºtia încã au cîteva prejudecãþi
puritane despre literaturã, ignorînd sau neglijînd munca
minunantã desfãºuratã în ultimii ani de criticii ºi teoreticienii
literari. În mod ironic, tocmai în asemenea eforturi de a analiza
ºi elucida structurile, modalitãþile ºi înþelesurile universurilor
literare, istoricii religiilor ar putea sã gãseasã ajutorul sau
inspiraþia în sociologie, antropologie sau psihologie.
Îi sînt recunoscãtor profesorului Coates cã, mulþumitã
entuziasmului sãu, am avut oportunitatea sã ating un aspect al
scrierilor mele, pe care, pentru mult timp, l-am þinut aproape
secret.
(Versiunea româneascã: Florina HANDOCA)

[POST SCRIPTUM]
Multã vreme dupã apariþia nuvelei mele Sec[retul] D[octorului] H[onigberger] în
R.F.R. primeam aproape zilnic scrisori ºi telefoane din partea cetitorilor nelãmuriþi.
Eram întrebat îndeosebi ce se întîmplase în realitate în strada S. Dacã D-na Zerlendi
de la începutul nuvelei era acelaºi personaj cu [cel] care apare la sfîrºit ºi pretinde
cã nu mã cunoaºte, dacã eu am avut halucinaþii la început, cînd mi se pãrea cã lucrez
într-o vastã bibliotecã, sau la sfîrºit, cînd mi se pãrea cã nu erau adevãrate aceleaºi
personaje.
La scrisori nu rãspundeam aproape niciodatã, dar la telefon rãspundeam dupã cum
se nimerea. Un scriitor are dreptul sã-ºi sileascã cetitorii sã reflecte[ze], spuneam
uneori dînd a înþelege [ indescifrabil].
Altãdatã rãspundeam cã nici eu nu ºtiu prea bine ce s-a întîmplat, cã în orice caz
nu ºtiu mai mult decît am lãsat sã se înþeleagã în cursul povestirii mele, rãspundeam
misterios cã eu aº cunoaºte mai de mult explicaþia tuturor secretelor, dar cã mi-e
teamã sã mãrturisesc, cã nu simt dezlegat sã destãinuiesc mai nimic, sau cam aºa.
Asemenea aluzii la un teribil secret aveam întotdeauna cel mai desãvîrºit succes. Dar
înainte de a lãsa receptorul, schimbam tonul ºi reaminteam interlocutorului meu cã
întrebãrile lui sînt într-o anumitã mãsurã fãrã sens, pentru cã e vorba de o povestire
fantasticã, deci de o operã în care imaginaþia îºi impune libertãþile ei ºi cã autorul unei
asemenea opere nu e obligat sã-i gãseascã ºi o explicaþie raþionalistã. Singura lui
obligaþie este sã o facã veridicã.
Am primit însã odatã ºi o scrisoare care mi s-a pãrut cu adevãratã interesantã. Un
necunoscut, care-ºi dãdea doar iniþialele, X.N., ºi adresa, îmi scria urmãtoarele: Nu
mã intereseazã autenticitatea sau inautenticitatea naraþiunii Dstrã. Fiind prea natura
un sceptic, îmi este perfect indiferent dacã drul Z[erlendi] a existat, sau dacã a izbutit
sau nu sã se facã nevãzut ºi sã ajungã prin stranii mijloace în Shambala. Dacã Dstrã
îmi veþi afirma cã tot ce aþi scris este adevãrat, v-aº arãta cã interesul meu pentru
povestirea Dstrã nu va creºte întru nimic, nu pot spune asta. Autenticitatea aventurilor
lui Z[erlendi], sau autenticitatea aventurilor Dstrã n-ar dãuna cu nimic. Ceea ce mã
intereseazã este, repet, pur ºi simplu structura acestei povestiri
Sfîrºitul nuvelei este prea abrupt ºi cetitorul nu ºtie ce sã creadã. Nu pun la
îndoialã dreptul autorului de a spune ce vrea ºi cît vrea. Dar nuvela Dstrã. e fantasticã
numai cît priveºte conþinutul ei. Ca structurã este tot ce poate fi mai [veridicã], sau
dacã vreþi, mai logicã. Dstrã. scrieþi despre întîmplãri extraordinare [evenimente ºi
accidente], cu aceeaºi luciditate ºi acelaºi realism cu care aþi povesti cea mai banalã
întîmplare.
Limpezimea asta vã creeazã ºi anumite obligaþii. Nu mai aveþi dreptul  scriind aºa
cum aþi ales sã scrieþi aventurile Drului Honigberger  sã lãsaþi pe cetitor nedumerit.
Eu nu spun cã aþi fi obligat sã oferiþi cu orice preþ o explicaþie raþionalistã, pe care
chiar ºi omul de pe stradã ar accepta-o, dar sînteþi obligat sã-i spuneþi ce credeþi Dstrã
cã s-a putut întîmpla. Pe de o parte, pentru cã aþi ales acest fel de a scrie: clar, realist,
autentic. Pe de altã parte, pentru cã sînteþi un scriitor dublat de un orientalist ºi deci
în mãsurã [indescifrabil]. Dar dacã nuvela ar fi scrisã de mine sau de altul, cei mai
nelãmuriþi ar fi putut considera cã ar fi [trebuit] sã fie comentatã de Dstrã, întrebînduvã ce credeþi despre asemenea povestire. Aþi fost în India ºi v-aþi ocupat de probleme
filosofice ºi mistice. Spuneþi-o mãcar ce credeþi cã s-ar fi putut întîmpla. Scrieþi un
Post Scriptum. Sau mai exact încercaþi sã vã spuneþi pãrerea asupra creaþiei literare.
Mã învinsese ºi genul acesta mã pune oarecum în încurcãturã...
în bunã parte justã. Aº fi putut urma sugestiile ºi sã adaug o (continuare în pag. 22)
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înþelegere a semnificaþiei românismului, E. Lozovan a rãspuns numai prin
exemplificarea cu lecþia ireproºabilã a
unui maestru adevãrat  N. I. Herescu,
ceea ce, prin trimitere la Iorga ºi Eliade nu
face altceva decît sã implice numele
latinistului în defavoarea prestaþiei morale
ºi ºtiinþifice a acestuia. Adãugîndu-l ºi pe
pe Vintilã Horia, injuriat prin ricoºeu (p.
243), avem, deja, un întreg evantai de valori
ale exilului românesc anticomunist, contestat în ultimile douã decenii ºi incriminat de
filologul românist de la Copenhaga.
Ceea ce este de-a dreptul semnificativ
de observat, dupã consemnarea
bibliograficã a respectivelor pamflete, rãmîne Precizarea  caracterizatã seninã, deosebit de
elocvent în coloanele revistei
Carpaþii (nr. 23, mart - apr, Madrid,
1980), acolo unde a ºi fost reprodusã tipografic (p. 7), prin care E.
Lozovan îºi justifica mai mult decît
satisfãcut republicarea unuia dintre studiile sale, Dreapta restituire
a lui Haºdeu (sic!), în Luceafãrul
(nr. 17 [939], Bucureºti, 26 apr 1980,
pp. 1 ºi 7), la nu mai mult decît
dupã cîteva sãptãmîni de la intrarea
în librãriile din România a traducerii
volumului eliadesc De la Zalmoxis
la Genghis-Han (Editura ºtiinþificã
ºi enciclopedicã, Bucureºti, 1980,
256p), în versiunea Mariei Ivãnescu ºi a lui Cezar Ivãnescu, cu
un cuvînt înainte redactat de
acad. Em. Condurachi, conform
indicaþiilor preþioase, din 1970, ale
rãposatului Miron Constantinescu.
Revoltatul exilat de la Copenhaga gãsea atunci cu cale sã-ºi motiveze în
termeni lipsiþi de orice acoperire un demers
pe care Mircea Eliade, injuriat nu numai în
Stindardul, nu aspirase niciodatã sã-l
efectueze din proprie iniþiativã: Dragilor
ºi apropiaþilor mei prieteni, care mi-au
scris ºi telefonat în panicã pentru a mã
întreba «dacã am schimbat macazul», le
spun sã se potoleascã ºi sã-mi pãstreze
încrederea cu care m-au onorat. Mai mult
încã, Lozovan neagã de la bun început orice
legãtura a sa cu textul republicat din Revue
des études roumaines (XV, 1975, Paris, pp.
187-194), deºi precizeazã cã un membru
al redacþiei «Luceafãrul» mi-a scris mai
demult dacã, eventual, m-ar interesa
tipãrirea vreunui studiu al meu la Bucureºti, ceea ce-l determinã sã specifice în
faþa faptului împlinit: N-am rãspuns, n-am
vãzut în prealabil manuscrisul, nu am nici
o rãspundere în aceastã afacere ºi nici
bani n-am încasat. Dar, cînd în textul pus
sub semnãtura sa apar unele modificãri,
efectuate pe ºest, în redacþia publicaþiei
din þarã, autorul devine mai îngãduitor
decît ar fi fost de aºteptat: Bãnuiesc doar

Reevaluãri: Mircea Eliade în posteritatea postcomunistã (urmare din pag. 1)
pînã astãzi de neînþeles comportamentul lui
E. Lozovan faþã de Mircea Eliade ºi, cam în
acelaºi timp, faþã de Emil Cioran, felul în care,
aidoma organelor Glasului patriei, el asocia
denigrãrii acestora ºi numele lui Eugen
Ionescu, mai pe urmã apoi numele lui Nicolae
Iorga, sau pe cel, în mod indirect implicat în
dezbatere, al lui Constantin Noica.
Dupã Retractare, în serie, au apãrut în
Stindardul aºa-zise pamflete, de o rarã
violenþã, precum Între Moldova ºi Isarlîk
(nr. 110, apr - iun 1970), în stare sã sugereze
o surprinzãtoare adaptare la o anume
abordare kaghebisticã de interpretare a
problemei româneºti. Apoi, prin Memorii
iresponsabile (nr. 112, oct - nov 1970) s-a
trecut la un atac direct asupra cãrþilor
eliadeºti. În cursul anului urmãtor înregistrãm alte douã intervenþii publicistice
de o evidentã expunere sceleratã, Salariul
dezertãrii (nr. 114, apr - iun 1971) ºi
Enciclopedism (nr. 115-116, aug - dec 1971),
pentru ca, în perioada de pînã în 1976
inclusiv, articlierul Stindardului sã revinã
aproape anual asupra subiectului prin
texte ca: Lichelism ºi dezinformare (nr. 118119, apr - aug 1972), Paraclisierii limitãþii
(nr. 126, nov - dec 1973) ºi alte note
redacþionale ce indicã acelaºi stil al tratãrii
lingvistice. Ultimul pamflet lozovanian în
direcþia menþionatã, Pasãrea pe limba ei, a
apãrut în nr. 143, iulie 1981, dar nu a stopat
prin nimic hemoragia injurioasã cultivatã
statornic în paginile Stindardului, sub
presiunea repulsivã a bucureºteanului
profesor de la Copenhaga.
Este interesant de menþionat cã, în
aceeaºi perioadã, Lozovan îºi alcãtuieºte ºi
o provocatoare descendenþã, într-un arbore genealogic, pe care nu se sfieºte, în
mod de-a dreptul halucinant, sã-l tragã, prin
ascendenþa unei vechi familii boiereºti
basarabene, dintr-o înnobilare comisã
cîndva, prin preajma anului 1400, de
Alexandru cel Bun (Vezi: I. Opriºan, Repere
biografice, în ediþia Dacia Sacra, Editura
Saeculum I. O., Bucureºti, 1998, p. 249 ºi
urm.). Procedeul îmi aminteºte ceva asemãnãtor, întreprins ulterior de un alt exilat,
venit de la Bucureºti direct în redacþia
româneascã a Europei Libere, dl Gelu
Ionescu, care-ºi flutura cîndva, dupã o
asemãnãtoare stranie înnobilare, flamurile
lui ªtefan cel Mare, istoria cea a Marilor
Cavaleri împãmînteniþi de Iorga pe pãmînt
românesc fiind bine folositã în autentificarea instituþionalã a organului de
represiune, creatã de kaghebe la nivel
naþional, între Dunãre, Mare ºi Carpaþi.
Sã fie de la bun început înþeles! Nu am
la dispoziþie nici un argument de naturã
documentarã capabil sã mã determine sã
insinuez ceva ce, trebuie sã spun, mã
scîrbeºte fãrã rezerve, dar comportamentul
stupefiant al lui E. Lozovan poate fi pus în
concordanþã cu mentalitãþi ºi atitudini
abordate de securitate în contextul respectiv.
Cînd în 1998, la tipãrirea în România a
suitei de studii intitulatã Dacia Sacra,
autorul lor reproducea în Addenda volumului, sub titlul (ºi mai controversat, ºi mai
lipsit de respect) De dignitate vitae,
corespondenþa sa cu C. Noica, de fapt
scrisorile acestuia dintre 1969 ºi 1987 cu
doar douã sau trei ciorne ale epistolelor
profesorului de românisticã de la Universitatea din Copenhaga, cu puþin timp
înaintea plecãrii sale definitive din viaþã
(volumul respectiv a apãrut postum, sub
îngrijirea editorialã a cercetãtorului istoricoliterar I. Opriºan), acesta relua îndîrjit ºi
intransigent acelaºi invective, adîncind
însã o atitudine care, cum spuneam, de la
Mircea Eliade trecea pe nebãgate de seamã
la Nicolae Iorga, într-un înþeles ce antrena
postum în discuþie miezul însuºi al culturii
româneºti moderne. În Note preliminare, la
aceastã corespondenþã, savantul E.
Lozovan semnala prompt, desigur: Numai
N. Iorga ºi M. Eliade ºi-au închipuit cã
pãlãvrãgeala reflecteazã adîncimea. ªi
totuºi, ei cunoºteau rãutãciosul grecism:
logoree. În textul introductiv la comentarea
scrisorilor lui Noica, basarabeanul bucureºtean nu are nici o jenã în a calomnia
personalitea eliadescã, vãzutã ca oracol de
generaþie, nu altfel decît procedau organele
de securitate în întreprinderile lor informative din scumpa noastrã patrie. Mai
mult decît atît, fãcînd referire indirectã la
cazul Mitropolitului Valerian Trifa, filologul socoteºte iresponsabil cã Eliade se
pusese la adãpost la Chicago printre
Irochezi, ºi în lipsa de mai bine de un
deceniu din viaþã a lui C. Noica, el þinea sãi rãspundã postum, ºi la propriu ºi la figurat,
filosofului, menþinînd severitatea anti-

Eliade, deºi recunoºtea cã n-am fãcut nici
un comentar la derobadele acestuia.
Lucru explicabil, de altfel, cãci Noica nu iar fi permis jucãuºului profesor danez
sã-ºi întindã caracatiþa mînjirii numelui atît
de preþuit al lui Mircea Eliade prin înglobarea sa în aceeaºi categorie disponibilã
securistic. Zice E. Lozovan: Cum sã
rãpeºti iluziile unui prizonier?  adicã ale
lui C. Noica, ani de zile torturat în închisoarea de exterminare creatã de comunismul românesc. Ancorarea în prietenie

era tot ce-i mai rãmãsese. Dacã nu m-ar
opri o fireascã bunã-cuviinþã faþã de
evadarea din contingent a lui E. Lozovan,
aº riposta probabil mult mai vulgar decît
sînt silit sã o fac aici. Cîndva, vorbind de
intelectualii deplasaþi ºi declasaþi din exilul
românesc al ultimelor decenii ale secolului
trecut, Virgil Ierunca denumea asemenea
comportamente miºeleºti, printr-o categorie
ce, în colaborare directã sau indirectã cu
structurile comuniste ale securtitãþii,
modificau raporturile umane ale receptivitãþii sociale, politice sau intelectuale.
Repet, însã! Nu ºtiu în ce mãsurã acest tip
de manifestare, în situaþia lui E. Lozovan,
corespundea colaborãrii cu instituþia
menþionatã sau mentalitãþii de dezinformare
a securismului nostru naþional. Nu din
prietenie, ci din bun simþ elementar, C.
Noica încerca sã diminueze, evident,
dincolo de interesele lui Mircea Eliade,
arþagul lozovanian al unei aºa zise dispoziþii
eliadeºti spre o recunoaºtere a culturii
comuniste din România anilor 70: Aflu 
dacã-mi dai voie s-o spun  cã faci parte
dintre cei ce pãstreazã anumite intransigenþe. Crezi cã meritã?  se întreabã ºi
întreabã filosoful, peste alunecarea sa în
groapa pãltiniºeanã în care a fost dat sã
sfîrºeascã destinul existenþial.
Scrisoarea, de altfel, debuteazã cu o
remarca noicistã extrem de sugestivã
pentru data de 27.VII.1969: vã vãd numele
citat chiar în revista unde scriu sãptãmînal. ªi mai departe, exact cum era
obligat sã-i tatoneze pe toþi cei dispuºi sã
cedeze presiunii dorului de þarã: poate
nu va întîrzia mult, mai ales dacã vã
gãîndiþi sã vizitaþi þara. Corect faþã de
sine ºi cu cel implicat în dialogul epistolar,
Noica indicã fãrã reþinere sursa oficialã din
spatele intervenþiei sale: Suntem invitaþi
sã publicãm în limbi strãine.
Este greu de crezut cã E. Lozovan nu a
înþeles semnificaþia invitaþiei ºi, apoi, pe
aceea din cea de-a doua epistolã din 6
ianuarie 1970, în care menþiona clar poziþia
adoptatã de Mircea Eliade faþã de oficialitãþile comuniste de la Bucureºti: Îmi
pare rãu cã Mircea n-a fost încã mai
acomodant, adicã nu a acceptat, cãci,
spune în continuare filosoful, trecut prin
reeducarea securistã: Ar fi fãcut un
imens serviciu culturii noastre.
Într-o altã scrisoare, cea din 21 iulie
1971, poziþia noicistã este ºi mai evident
pusã în luminã, într-o vizibilã atitudine de
dezacord faþã de comportamentul lui
Lozovan: Dacã aveþi un sens românesc
acolo  dincolo de împlinirea proprie,
care la d-ta pare excepþionalã este cel de
a dubla creeaþia de aici, poate de a
stimula prin exemplul pe care îl daþi, în
nici un caz de a ne da spectacolul unor
dezbinãri vane.
La toate acestea ºi la altele, probabil, pe
care nu le-am descifrat, dintr-o nevoie acutã
de a-ºi acoperi propriile-i carenþe de

cã mai mult nu s-a putut spune., atunci
cînd cei vizaþi, în negativ, erau tocmai ruºii.
Rãmîne discutabil doar modul în care
studiul lozovanian a fost preluat în
Luceafãrul bucureºtean dintr-o publicaþie
a exilului românesc anticomunist, fãrã
cunoºtinþa semnatarului sãu, în vremuri atît
de semnificativ ceauºiste. Sã fie numai
Sânziana Pop, indicatã chiar de E. Lozovan,
singura vinovatã de manevra denunþatã
de reputatul lingvist român de la Copenhaga ? (Vezi: Dacia sacra, Ed. Saeculum
I.O., Bucureºti, 1998, p. 243).
*
2. Spre a evita orice interpretare subiectivã din discuþia de faþã, deºi am cercetat
destul de amãnunþit Un capitol încã
nescris din biografia lui Mircea Eliade, în
directã legãturã cu exilul românesc anticomunist (vezi: Întoarcerea proscriºilor, Ed.

Jurnalul literar, Bucureºti, 1998, pp. 141176) ºi am revenit asupra temei atît în
volumul Noi, cei din pãdure! (Ed. Jurnalul
literar, Bucureºti, 2000, capitolul Pãdurea
interzisã, pp. 137-186), cît ºi în Menirea
pribegilor (Ed. Jurnalul literar, Bucureºti,
2003, capitolul Mitul Eliade, pp. 102-121)
 toate trei ostentativ ignorate din dezbaterea istoricistã a monografiei lui Florin
Þurcanu  am sã înºir, pe date, bazat pe La
Nation Roumaine, semnalarea prezenþei
eliadeºti ºi suita de acþiuni culturale,
semnificativ româneºti, la care scriitorul ºi
savantul au participat în egalã mãsurã dea lungul exilului lor anticomunist, la Paris
ºi nu numai. Ilustrez aceastã primã etapã a
exilului (1948-1954) doar cu înregistrarea
seriei de evenimente intelectuale pe care
nu le-am comentat în paginile cãrþilor
amintite mai sus, ca nu cumva sã se creadã
cã, din orgoliu, am ceva de împãrþit cu
tenacele biografist, autorul volumului
Mircea Eliade, prizonier al istoriei:
28 martie 1949, Salle des Sociétés
Savantes, conferinþa Linitiation chez les
primitives, susþinutã în cadrul Le Centre
Roumain de Hautes Études
28 mai  2 iunie 1950, Veneþia 
împreunã cu Basil Munteanu, invitaþi de
Societatea europeanã pentru culturã,
participã la Congresul internaþional organizat ºi prezidat de Benedetto Croce. Sînt
aleºi în Comitetul executiv al Societãþii,
alãturi de Alexandru Busuioceanu
7 mai 1951, Paris, Institutul Catolic 
încheie cu prelegerea La culture roumaine
et lorientalisme seria de cursuri universitare þinute nu numai pentru români
16 martie 1952, Paris, Musée Guimet,
conferinþe publice organizate de Ministerul
Educaþiei Naþionale, Mircea Eliade, Preºedintele Centrului românesc de cercetãri
ºtiinþifice, susþine conferinþa ªamanismul
ºi tehnicile indiene ale extazului
3 decembrie 1952, Bronwes  Casa de
editurã Desclée organizeazã o recepþie în
onoarea ºi cu participarea scriitorilor români
Adriana Georgescu-Cosmovici ºi Mihai Niculescu, alãturi de Mircea Eliade care rosteºte ºi
cuvântul de deschidere al manifestãrii
25 august 1953, Ascona  susþine
conferinþa La terre-mère et le hierogamies
cosmiques
4 septembrie 1953. Colaboreazã, alãturi
de Al. Busuioceanu ºi Horia Stamatu, la
numarul special al revistei spaniole Oriente,
consacrat Împãratului Traian  Susþine o
conferinþã despre Angoasa reconsideratã
prin civilizaþiile religioase în cadrul unor
sãptãmînale dezbateri intelectuale pariziene,
organizate în jurul ºi în anturajul public al
Sorbonei
1 martie 1954, Paris, Institutul universitar român Carol I  deschide seria
cursurilor universitare cu o prelegere privind
Istoria Daciei în contextul general al religiilor
Desigur, au mai fost ºi
alte manifestãri culturale de
importanþã europeanã la
care Mircea Eliade a participat atunci, dar în contextul
în care Florin Þurcanu þine
sã deprecieze cu orice preþ
sau sã ignore superior postura intelectualã eliadescã în
exilul românesc anticomunist, socotim util sã le menþionãm aici mãcar pe acelea
despre care lumea francezã
era direct informatã spre a
lua parte. Poate cã ne indicã,
în replicã, biografistul în
cauzã care erau, în aceeaºi
etapã, evenimentele europene consumate în universul cultural al þãrii noastre,
izolatã dupã cortina de fier!
*
3. În Jurnalul berlinez al lui Dumitru
Cristian Amzãr, apãrut nu cu mulþi ani în
urmã, într-o ediþie îngrijitã de Dora Mezdrea
ºi Dinu D. Amzãr (Editura România Press,
Bucureºti, 2005, p. 309), gãsesc în data de
12 iulie 1942 o interesantã consemnare
privindu-l pe Mircea Eliade:
E, la Berlin, Mircea Eliade, în drum
spre Bucureºti, venind de la Lisabona.
Despre moralul englezilor spune cã-i
excelent. Cãderea Tobrucului ºi alte
insuccese nu i-au clãtinat cîtuºi de puþin
în credinþa lor cã, pînã la sfîrºit, vor
cîºtiga rãzboiul. Neplãcut este, spun ei,
cã, în felul acesta, victoria definitivã se
amînã cu... doi ani.
În ce priveºte legiunea, Eliade nu vede
nici o ieºire. Cînd va ajunge sã activeze

(continuare în pag. 22)
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Teze ºi anititeze:

Nae Ionescu - Un socratic

Într-adins, Nae Ionescu nu a vrut sã-ºi
publice cursurile de metafizicã. Totuºi, unii
studenþi ai sãi le-au steno-dactilografiat ºi
aºa au vãzut lumina tiparului primele douã
ºi ultimul curs susþinute de carismaticul ºi
mefistofelicul profesor de la catedra de
filosofie a Universitãþii din Bucureºti, în
anii 1928-1930, respectiv 1940.
Primele douã cursuri, reeditate la Editura
Humanitas se raporteazã la Teoria cunoºtinþei metafizice, 1. Cunoaºterea imediatã
(1928-1929) ºi 2. Cunoaºterea mediatã
(1929  1930). Ediþiile princeps au fost
tipãrite de: Monitorul Oficial ºi Imprimeriile
Statului (1942) ºi Tipografia Remus Cioflec
(1944). Ultimul, Tratatul de metafizicã a
aparut la Editura Roza Vînturilor (1999), curs
inedit, stenografiat ºi transcris de Dumitru
Neacºu (fost student al profesorului).
Nae Ionescu ºi-a captivat studenþii fiind
un gînditor în mers, elaborîndu-ºi discursul pe viu, în momentul expunerii. Nu
ºtia dinainte la ce concluzii va ajunge,
acestea impunîndu-se în urma raþionamentelor ad-hoc. Era un curs mai degrabã
problematic ºi nu de soluþii, ceea ce incita
studenþii capabili. Nici un filosof român nu
a fost atît de adulat (de studenþi ºi discipoli)
ºi atît de hulit ca Nae Ionescu (în viaþã
arestat de regimul carlist ca instigator la
uciderea de cãtre legionari a fostului prim
ministru I. G. Duca, ºi apoi achitat, iar dupã
moarte, de comuniºti, din cauza colaborãrii
cu legionarii). Aici se cuvine inserat un
comentariu. Metafizica lui Nae Ionescu nu
a avut nici o implicaþie la miºcarea legionarã
care a sucit minþile multor intelectuali din
epocã. Nimic rasist nu am întîlnit în
cursurile publicate, decît o mare preocupare
pentru problema religioasã. Despre doctrina
ºi activitatea politicã a profesorului Nae
Ionescu sînt multe comentarii de fãcut.
Acest subiect îl vom aborda cu altã ocazie,
prezentînd cartea lui Mircea Vulcãnescu 
NAE IONESCU Aºa cum l-am cunoscut
(Editura Humanitas, Bucureºti, 1992).
Importanþa cursurilor lui Nae Ionescu
rezidã în faptul cã a fost cap de ºcoalã
pentru o mulþime de discipolii care au
devenit cei mai importanþi filosofi autohtoni
din istoria noastrã postbelicã: Constantin
Noica, Mircea Vulcãnescu, Mircea Eliade,
Emil Cioran, Vasile Bãncilã. Traian Herseni,
Mihail Sebastian, Stelian Mateescu, Racoveanu, Amzãr, Sterian etc.
Profesorul îºi începea cursurile aºezînduse pe scaun, la catedrã, într-o poziþie
relaxatã ºi începea sã vorbeascã liber.
Captiva auditoriul printr-un discurs strãlucitor ºi din cursurile sale se poate desprinde
o metafizicã plinã de puncte de vedere
originale. Desigur, concluziile la care
ajungea, de multe ori paradoxale, erau întro bunã mãsurã elaborate pentru cã nu
putem ºti decît ceea ce ni s-a dat prin
memoria speciei ºi prin evoluþia cunoºtinþelor pînã la momentul actual, dar le putem
corela altfel  afirmã ºi Nae Ionescu.
Platonismul pare evident în acest punct,
întrucît filosoful grec afirma cã noi, înaintea
reîncarnãrii aflãm adevãrul contopindu-ne
cu divinitatea, apoi, reîntrupaþi, uitãm totul,
sorbind din apa rîului Lethe, iar dupã
reîncarnare orice descoperire este o reamintire a faptelor cunoscute din starea în care
eram uniþi, ca spirite pure, cu zeul.
Nu vom comenta didactic cursurile
profesorului Nae Ionescu ci vom încerca o
sintezã tematicã a lor.
Existenþa. Primul lucru care apare în
zarea conºtiinþei este faptul cã existãm.
Trãirea ne dã toate informaþiile din care
deducem, în ultimã instanþã ºi metafizica.
Din acest moment descoperim un prim
predicat original al teoriei metafizicii
predatã de Nae Ionescu ºi anume trãirismul
ei: Punctul de plecare în problema teoriei
cunoaºterii nu este un act de cunoºtinþã, ci
unul de trãire  afirmã profesorul.
Descoperim cã sîntem cineva (cã avem un
eu) ºi cã existã ceva în afara noastrã. Realitatea
reprezintã tot ceea ce este independent de noi
ºi are ca atare existentã obiectivã.
Nu e o limitã categoricã între eu ºi al meu.
Eu sînt un principiu organizator de imagini.
Dar altã persoanã nu o poþi stãpîni, ea e liberã
sã facã ce vrea, trãieºte ºi simte la fel ca noi
ºi acest fenomen demostreazã obiectivitatea
existenþei. Realitatea se impune prin independenþa ei faþã de subiectul cunoscãtor.
Lumea virtualã. Existã o lume nemanifestatã, virtualã, din care un principiu
organizator, cãruia putem sã-i zicem oricum
din punct de vedere metafizic (în religie
Dumnezeu), din care s-a nãscut lumea realã,
manifestatã în spaþiu ºi timp. Lumea virtualã

conþine toate posibilitãþile, generalul, dar cea
realã, concretã, numai una dintre ele, aceea
care s-a manifestat dupã principiul individuaþiei.
Virtualul neschimbãtor, aflat în afara spaþiului
ºi timpului, constituie problema metafizicii.
Substanþa reprezintã ceea ce este neschimbãtor în lucrul real, ia forme fãrã sã se consume,
deci e dincolo de spaþiu ºi timp. Substanþa ºi
existenþa sînt termeni corelativi.
Lumea realã. Individualul concretizat
este corp, adicã materializare spaþialã,
supusã metamorfozei ºi trecerii timpului.
Fiind suspus devenirii, conºtiinþa noastrã
nu-l poate cunoaºte. Nu putem clãdi pe
ceva nestabil.
Eul (conºtiinþa de sine) cumuleazã
experienþa ºi cunoºtinþa mea. Existenþele
reale, posedã istorie, cele ideale nu, fiind
situate în afara timpului ºi spaþiului.
Conºtiinþa individualã participã la cea
colectivã. Tot ce existã în afarã de mine
este realitatea transcendentã în raport cu
eul. Teoria relativitãþii ne conduce la
concluzia cã totalitatea experienþei ºi
universul întreg sînt mãrginite. Finitul este
determinat, format. Metafizica poate fi
denumitã ºi ca ºtiinþa care studiazã transcendenþa, adicã tot ce este dincolo de
experienþa mea.
Lumea intermediarã (a cunoaºterii).
Senzaþia nu poate da cunoaºtere ci doar
ideea. Nici matematica ºi fizica nu dau
cunoaºtere întrucît ele expun realitatea fãrã
s-o justifice.
Cogito al lui Descartes e subiectul care
cunoaºte prin percepþie. Desfãºurarea unui
fapt în realitate ºi desfãºurarea logicã sînt
diferite. Sfîntul Augustin spunea ºi el (înaintea
lui Descartes) cã întîi cuget ºi apoi exist.
Obiectele ºi relaþiile dintre ele (evenimentele) constituie universul real.
Un obiect, ca sã existe trebuie sã fie
necontradictoriu, în spaþiu ºi timp, obiectele
concrete nu respectã principiul identitãþii.
În obiect sînt puse legi care nu depind de
conºtiinþa mea.
Obiect vine de la latinescul ab iacio =
care ne este opus nouã.
Psihologia aratã cã în percepþie, conºtiinþa iese înaintea obiectului cu anumite
cadre venite din experienþa anterioarã.
Funcþia de cunoaºtere aparþine intelectului, raþiunea este numai o parte din el.
Raþiunea ne face sã înþelegem imediatul,
intelectul generalul. Înþelegere înseamnã recreere, trãirea ideii din nou, chiar dacã e
preluatã. Cunoaºterea reprezintã o delimitare.
Pentru occidentali, universul desemneazã o
existenþã pe care o cunosc, pentru orientali,
o existenþã pe care o trãiesc.
Structura esenþei realitãþii existã realmente. O formã de naturã structuralã e ºi
conceptul care desemneazã o clasã de
obiecte. Esenþa realitãþii, dupã Nae Ionescu,
nu e materia ci un principiu structural de
natura spiritului. Evenimentele se organizeazã în structuri care sînt forme fixe
rãspunzînd principiului identitãþii.
Nu putem cunoaºte decît aceste forme
fixe, aproape abstracte, cum sînt: obiectul,
conceptul, legicul, logicul. Aceste aspecte
structureazã realitatea dar creeazã o lume
intermediarã între cea realã ºi virtualã.
Judecata nu stabileºtre o legãturã între
palierele logice ci surprinde un tot unitar care
existã indisolubil ºi pe care-l redã prin cuvinte.
Urmîndu-l pe Aristotel, metafizica apuseanã
afirmã cã orice judecatã se poate transforma
într-una de predicþie, clãdindu-se pe este,
ceea ce falsificã existenþa creind identitate
între cei doi termeni ai raþionamentului.
Exemplu: cercul este pãtrat, din care deducem
cerc = pãtrat, ceea ce este absurd.
Inseparabilitatea lumilor reale ºi virtuale. Generalul nu se poate clãdi decît pe
momente particulare, care sînt determinãrile
sale, legice. Generalul e virtualul, individualul
e actualul, aceste aspecte nu se pot separa.
Nu putem cunoaºte individualul decît generalul din virtual, deci trebuie sã depãºim
acestã lume pentru a ne gãsi echilibrul.
Virtualul, adicã ceea ce este nemnifestat/
înainte de creaþie, reprezintã posibilitatea de
realizare a realului.
Cunoºtinþele noastre sînt rodul intuiþiei,
ºi se transformã în limbaj inteligibil, apoi
logic ºi în ultimã instanþã discursiv metafizic.
Metafizica, dupã Nae Ionescu, încearcã
sã punã subiectul în acord cu întreaga
realitate trãitã. Filosofia reprezintã deformarea realitãþii sensibile ºi a încerca s-o
pui de acord cu tine însuþi, a-þi proiecta
structura ta spiritualã asupra întregului
cosmos. Din aceastã cauzã, metafizica este
un fel de mãrturisire liricã. În aceasã
afirmaþie Nae Ionescu este iarãºi original.

Istoria ºtiinþei se desfãºoarã pe o linie
dreaptã, pe cînd a filosofiei pe o spiralã în
care toate punctele cãzute pe o generatoare
idealã sînt tipuri asemãnãtoare.
Metafizicã ºi religie. Metafizica ºi religia
se preocupã de absolut, între metafizicã ºi
religie existã deosebiri profunde. Acestea
ar fi urmãtoarele:
- în actul religios, Dumnezeu e trãit la
modul personal, concret ºi ne echilibrãm
prin credinþa care sã ne mîntuie. Religia
cautã morala, dar metafizica, eleatismul
dincolo de heracleitian;
- în metafizicã, Dumnezeu poate fi oricum
ºi nu ne intereseazã cum se poartã faþã de
noi. Metafizica încearcã sã lãmureascã de
ce existã ceva, de ce s-a întîmplat ca sã nu
existe nimic, cautã adevãruri gnoseologice:
Problema fundamentalã a metafizicii este
fãrã îndoialã, fundamentul existenþei,
fundamentul cosmosului în general, principiul fundamental din care decurge totul;
 nu ca problemã iniþialã (puncul de plecare
fiind realitatea existentã) ci de ajungere.
În descrierea trepteor de ascensiune
spiritualã, gãsim o viziune personalã asupra
lumii. Ne naºtem în lumea realã ºi tindem
spre cea virtualã. Cauzalitatea ºtiinþificã nu
dã explicaþii ale fenomenelor ci stabileºte
numai succesiunea lor. Singura cauzaliate
adevãratã este de la creator la creaþie,
cauzalitatea sinbolicã. Prin creaþie afirmãm
existenþa altei lumi decît cea actualã. În
aceastã lume virtualã existã toate posibilitãþile. Conceptul reprezintã o existenþã
funcþionalã, un semn ºi o lege pentru o
categorie de elemente.
Fiinþa nu e gen nici calitate a unui
obiect, ea nu se poate deduce din existenþa
unei idei ºi nici pe calea analiticã a
enumeraþiei notelor ei constitutive pentru
cã între acestea nu poate figura existenþa.
Dacã universul existã, trebuie sã aibã o
cauzã care este Dumnezeu sau un creator
de la care emerge creaþia. Sub aceastã
titulaturã, Dumnezeu reprezintã începutul
devenirii ºi ar fi contradictoriu sã ne
întrebãm care e cauza existenþei sale pentru
cã el e cauza primã.
Esenþa metafizicii este staticismul dincolo
de schimbãri. Uniformitatea nu e decît o
identitate în timp. Repetarea însã este
aproximaþie, o identitate proiectatã în spaþiu
ºi timp, cu schimbarea ºi altor coordonate
faþã de uniformitate. Legea este un constant
de comportare care trebuie sã þinã seama de
realitate. Norma este o rãsfrîngere a legii, o
schemã a realitãþii. Toatã cunoaºterea noastrã
forþeazã realitatea sã intre în anumite tipare.
Nu avem motive sã deosebim obiectele de
evenimente ºi conceptele de legi.
Impresiile se pot petrece în succesiune
sau în coexistenþã, primele dau legi, celelalte
lucruri. Obiectul desemneazã tot ce poate
fi cunoscut ºi judecat, lucrul se subsumeazã
categoriei obiectului dar nu o epuizeazã,
cu toate cã se supune ºi el principiului
identitãþii. Lucrul este purtãtor, calitatea este
purtatã. Lucrul este coborîrea obiectului în
istorie (în spaþiu ºi timp). Constantele
ontologice se numesc substanþe. Substanþa
se cauzeazã pe sine ºi nu trebuie demonstratã existenþa ei. Substanþa existã în mod
real, nu logic. Substanþa reprezintã lucrul
trecut în obiect ºi apoi în absolut.
Problema adevãrului rezultã din faptul
cã în conºtiinþã se produce o creaþie nu
din ea însãºi ci din afara ei (din lumea
obiectivã). Idealismul nu poate pune
problema adevãrului ºi falsului pentru cã
universul ei este numai cunoºtinþã. Fiind ºi
logician, pentru Nae Ionescu adevãrul ºi
falsul înseamnã pur ºi simplu corespondenþa între cunoºtinþã ºi obiectul exterior
ei  ceea ce este arhicunoscut.
Generalul ºi virtualul sînt inseprabile, nu
putem cunoaºte decît generalul, prin
individual.
Pentru religie, mîntuirea însemnã contopirea omului cu Dumnezeu prin iubire,
pentru metafizicã reprezintã contopirea
indivdualului cu generalul. Iubirea este
pregãtirea noastrã de a deveni altceva decît
ceea ce sîntem. Înseamnã sã ne uitãm pe
noi înºine ºi sã ne contopim cu fiinþa iubitã,
la modul spiritual.
Ce se întîmpã în ordinea ºi conexiunea
lucrurilor nu se întîmplã în lumea ideilor.
Realitatea metafizicã este lumea virtualã,
între real ºi virtual existã rapot de cauzalitate
simbolicã, de la creator la creaþie. Cunoaºterea metafizicã cuprinde trei trepte de
existenþã: virtualul, actualul ºi experienþa
personalã, cu alte cuvinte: o existenþã de
origine, una de realizare, una de cunoaºtere.
Tot ce are efect, existã, universul conþine
corpuri ºi întîmplãti desfãºurate în spaþiu
ºi timp. Obiectele devin în univers corpuri
ºi lucruri, iar relaþiile, forþe.

Gîndul nu e forþã ci corp, suport pentru
forþã. Percepþiile interne ºi externe sînt una
psihologiceºte, iar gîndul este obiect de
percepþie internã. Masa ºi gîndul fac parte
din univers, în acelaºi fel. Substanþa ultimã
a universului este gînd, spirit.
Conceptul universului, dupã pãrerea
profesorului Nae Ionescu cuprinde urmãtoarele componente:
1. o lume din afarã;
2. subiectul cunoscãtor;
3. posibilitatea legãturii lumilor externe
ºi subiective;
4. conceptul unei lumi care depãºeºte
obiectele spre esenþe;
5. concepþia lumii reale care suprimã
opoziþia subiect  obiect.
Misticã, magie, logicã. Practica misticã,
încã de acum 5-600 de ani, dovedeºte
precumpãnirea factorului sentimental în
viaþa sufleteascã, concluzie la care a ajuns
psihanaliza abia în secolul XX.
Vitalismul lui Nietzsche ºi Bergson repun
mistica în drepturile ei. Heraclit conchidea
cã totul curge dar dincolo de curgere stã
ceva fix. Instrumentul de cunoaºtere misticã
este iubirea. Iubirea creºtinã nu e interpretatã
corect ca act de caritate ci trebuie sã fie
înþelegere, sã ieºi din tine ºi sã te identifici
cu problemele aproapelui tãu.
Misticul vizeazã depãºirea persoanei
noastre prin iubire, magicul  prin potenþare
ºi confiscarea realitãþii exterioare pentru
persoana sa. Magia crede cã în cosmos sînt
puteri nevãzute (lumina astralã) ºi relaþii între
fenomene altele decît cauzale. Prin încordarea
voinþei putem trece dincolo de lumea realã
la cea astralã. Taumaturgii/magicienii vindecã
prin sugestie ºi autosugestie (de multe ori
cînd îþi pierzi voinþa te îmbolnãveºti,
sãnãtatea e o formã de echilibru). Magicul
are aici o calitate, întãrirea voinþei în scopul
cunoaºterii. Eocentrismul e magic, teocentrismul e mistic.
Alchimia magicã e la sorgintea ºtiinþei
moderne. Alchimia e transcendentalistã,
magia  demiurgicã.
Occidentul, magic ºi demiurgic, s-a clãdit
pe dreptul roman voluntarist ºi panteist,
izbucnit în Renaºtere.
Misticul urmãreºte identificarea individului
cu absolutul care trebuie sã existe real. Dacã
Dumnezeu nu existã, mistica îºi pierde
obiectul. Misticul cunoaºte ca ºi metafizicianul prin trãire, experienþa sa depãºeºte
graniþele limbajului. Logica procedeazã dupã
scop, mistica dupã un resort lãuntric, nu
poate sã nu-l caute pe Dumnezeu.
Calea intuitivã aparþine misticii, cea
dialecticã, logicii.
În toate religiile emanatiste, omul are conºtiinþa inferioritãþii (pesimism). Dumnezeu a
vrut ca omul sã pãcãtuiascã din moment ce
El ºtie tot. Deus are aceeaºi rãdãcinã în
latinã ca dies care înseamnã luminã.
Theos, în greceºte înseamnã rugãciunea
prin care îl cãutãm pe Dumnezeu.
Panteismul e optimist ºi imanentist  îl
poþi gãsi pe Dumnezeu pretutindeni.
Trinitatea înseamnã prin: Dumnezeu Tatãl
 existenþa purã; prin Dumnezeu Duhul
Sfînt  Dumnezeul din noi înºine, sufletul,
viaþa; prin Dumnezeu Fiul  logosul devenit
trup (dogma încarnaþiei). Trinitatea sugereazã un silogism: tezã, antitezã, sintezã.
Întruparea lui Dumnezeu prin Fiu ne dã
speranþa mîntuirii. Hristos a suferit, a murit
ºi a înviat dupã trup ºi este cel mai frumos
exemplu de axis mundi. ªi metafizica
încearcã sã uneascã pãmîntul cu cerul.
Sînt trei tipuri de personaje mistice:
1. Pelerinul (cãlãtorul la locurile sfinte
marcate în geografia sacrã);
2. Mirele care se apropie de Dumnezeu
prin iubirea pur spiritualã (nunta misticã).
Iubirea trupeascã e efemerã. Taina nunþii
reprezintã o sintezã spiritualã între cei doi
soþi, rezultînd o singurã fiinþã, alta decît
fiecare dintre ele. Treptele mirelui mistic
sînt: logodna  dorinþa de a-l cãuta pe
Dumnezeu; nunta  sufletul îl cunoaºte pe
Dumnezeu; contopirea  pierderea sufletului în Dumnezeu.
3. Sfîntul reprezintã tipul mistic cel mai
primejdios întrucît e ameninþat cu pierzania,
crezînd cã poate deveni Dumnezeu ducînd
o viaþã asceticã ºi purã.
Pãcatul de orgoliu e un mare pãcat, mai
bine sã fii umil ºi slab.
Negarea metafizicii. Pozitivismul secolelor XIX ºi XX (al cãrui pãrinte modern a
fost August Comte) ierarhizeazã cunoaºterea pe trei trepte: religioasã, metafizicã,
pozitivistã  negînd astfel importanþa
metafizicii. La fel, Immanuel Kant stabileºte
trei facultãþi psihice cãrora le corespund
trei facultãþi de cunoaºtere: sensibilitãþii îi
Lucian GRUIA
(continuare în pag. 22)
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Meridiane
Aerul torid vibreazã în sunetul muzicii
de gamelan, cuprinzîndu-ne cu mireasma
florilor de hibiscus ce împodobesc sãlile
aeroportului din Dempasar. Mult lemn,
mobilier de bambus lãcuit. Unele sãli nu au
pereþi laterali, aerul tropical circulã nestingherit. Muzicanþii îmbrãcaþi în costume
tradiþionale, în care dominã verdele ºi
galbenul, ºed grupaþi pe un covor, împreunã
cu intsrumentele din care curg, învãluindune ca o vrajã, ritmuri exotice. Ne îndreptãm
spre punctul de control al paºapoartelor,
însoþiþi de rezonanþa zglobie a ciocãnelelor
în instrumentele de bronz ºi senzaþia
plonjãrii într-o altã realitate are acea
pregnanþã a unui drog capabil sã-þi transpunã sufletul într-o stare în care miracolele
mai sînt posibile. Decolasem din Singapore
cu aproape trei ore în urmã, survolasem
extremitatea sudicã a strîmtorii Malaka.
Avînd locuri pe drepta jumbo-jett-ului
observam cum albastrul oceanului se
logodeºte cu verdele insulelor: Sumatra,
apoi Java  nume asupra cãrora o imaginaþie visãtoare, înclinatã spre aventurã,
stãruise la vîrsta inocenþei, descoperindule în atlasele ºcolare. Privesc prin hublou
ºi mã las fascinat de culorile ce sclipesc în
lumina dimineþii: albastru în toate nuanþele
lui, verde, turcoaz... Da, Dimineaþã a lumii,
aºa desemnase Nehru aceastã insulã a
zeilor pe care vom ateriza în curînd. Hotãrîm
pentru început sã ne stabilim în sudul
insulei, iar apoi sã explorãm aceastã lume
dupã voia inimii, adicã dupã inspiraþie.
Îi spunem ºoferului de taxi ce cãutãm,
iar el ne duce la douã-trei complexe de
bungalouri pe care le inspectãm, informîndu-ne asupra preþului, care aici trebuie
întotdeauna negociat, ºi iatã cã într-o
jumãtate de orã ne aflãm instalaþi într-un
bungalou cu aer condiþionat în mijlocul unui
complex cu multã verdeaþã, bazine ºi jocuri
de apã, statui de idoli ocrotitori. Pe pereþii
sau tavanul încãperii, de altfel foarte curate,
aleargã uneori cîte un geko, se opreºte ºi
aºteaptã rãbdãtor, încremenit ca o sculpturã
exoticã, sau ca o broºã de jad. Aceste
ºopîrle de talie micã, din familia gecconidaelor, sînt nelipsite aici, la tropice, chiar
ºi din locuinþele sau hotelele luxoase, cãci
sînt foarte utile, hrãnindu-se cu insecte ºi
eliberînd astfel camerele de aceastã plagã.
La Kutha ºi Lovina plaja de nisip cu
orientare vest-sud-vest e foarte latã (50-80
de metri) biciuitã de valuri mari pe care
cãlãresc surferi cu scîndurile lor. În anii 7080 localitatea ºi plaja erau stãpînite de
hippies din toatã lumea, acum e bîntuitã de
surferi ºi de turiste japoneze ºi australiene
în cãutarea aventurii ºi a iubirilor de un
sezon. E iunie, deci început de iarnã în
emisfera australã, ceea ce aici înseamnã
anotimp uscat. Ploile sînt rare, iar dacã vin,
dureazã doar cîteva minute. În schimb vîntul
bate aproape continuu, cald ºi uscat. Ne
aºezãm pe nisip ºi privim minute în ºir
oceanul. Doar vuietul valurilor ce mãturã
plaja umple tãcerea. Oamenii sînt rari, la o
sutã-douã de metri de noi, unii înalþã zmeie
ciudate, în formã de dragon. Nici o comparaþie cu plajele supraaglomerate din Europa!
Cîþiva nori strivesc orizontul, surferii se luptã
cu valurile, iar lumina stîrneºte în aerul des
de peste mare jocul ei de culori, în dreapta
raze aurii sparg norii ºi incendiazã cerul la
orizont. Aceastã primã zi aici e ca de început
de lume, parcã ºi vieþile noastre se toarnã
acum în forme noi, cãutînd bîjbîietor un sens
ºi o matcã în care sã curgã noua existenþã
cu care sîntem investiþi.
Un negustor ambulant încearcã sã ne
vîndã statuete de lemn, o tînãrã japonezã cu
un rucsac mic ºi roºu traverseazã plaja, iatã
cã timpul s-a urnit din nou. În vuietul
valurilor începem a desluºi o muzicã stranie.
Da, zvonul instrumentelor devine tot mai
clar, venind din dreapta, întoarcem privirea
într-acolo ºi vedem cortegiul. E încã departe,
dar în marº spre noi, dea lungul plajei.
Înainte merg cîþiva bãieþandri, purtînd
stingdarde ciudate, încovoiate la vîrf ca o
undiþã de care atîrnã în vînt figurine din
carton colorat ºi flori, nici pasãre nici zmeu
de hîrtie, ºi totuºi, parcã ambele la un loc,
ca o himerã legãnîndu-se în vînt. Stingdardele-undiþã au pe toatã lungimea lor o coamã
de pînzã latã de o palmã. Bãieþii, ca ºi bãrbaþii
poartã pe cap fie o tichie tradiþionalã numitã
udung, fie o eºarfã albã legatã în dreptul
frunþii. Nici unul nu poartã pantaloni, ci un
sarong înfãºurat în jurul ºoldurilor, peste
care atîrnã cãmaºa albã ºi lungã, încinsã
uneori cu un brîu auriu (selandang). Unii
poartã în mîna stîngã instrumentele de bronz,
iar în drepta ciocãnelul cu care lovesc
gamelanul, zgomotele ansamblului instru-

mentelor þes o melodie în care tonalitãþile
urcã ºi coboarã regulat, ca valurile mãrii,
aceastã repetare sonorã creînd o monotonie
de transã în care sufletul este mai lesne rupt
din imediat ºi transportat spre orizonturi
invizibile. Femeile poartã saronguri colorate,
cãmaºa albã, sau în culori deschise, strînsã
pe talie, le evidenþiazã pieptul ºi ºoldurile
proeminente, ce se mlãdie graþios în timpul
mersului, subliniind parcã ideea de fertilitate, cãci în aceastã lume maternitatea
reprezintã rostul ºi împlinirea femeii pe
pãmînt. Unele duc copii în braþe sau de
mînã, altele poartã paneluri din frunze de
palmier împletite în care aranjamentul de
fructe ºi flori încîntã ochiul printr-o explozie
de culori. Femeile pãºesc cu sandalele lor
pe nisipul plajei fãrã a se poticni, mersul le
e mlãdios, integrat armonic în miºcãrile
acestui miriapod uriaº care este cortegiul.
Între oameni descopãr ºi un dragon din pînzã
coloratã lung de vreo patru metri, care merge
alãturi de ei, masca uriaþã a capului în forma
unui leu stilizat, mînuitã din interior are o
anumitã mobilitate, pleoapele clipesc, iar
ochii mitologicei fãpturi se rotesc în direcþii
diferite. Mai tîrziu aflu cã e vorba de un
Barong  animal benefic în legendele insulei,
cam cum ar fi inorogul în gîndirea mitologicã
europeanã. Îmi imaginez nerãbdarea reþinutã
cu care oamenii au aºteptat ziua ceremoniei,
pregãtind panelurile, aranjamentele florale,
stingdardele, straiele de sãrbãtoare. Toate
acestea se resimt acum în bucuria ce iradiazã
fiecare individ, în deplasarea armonioasã a
cortegiului. Sunetele gamelanului exorcizeazã plaja, aerul ºi marea, ambianþa
turisticã se ºterge, înlocuitã fiind de
realitatea arhaicã a unei lumi în care satul,
familia, ginta, îmbrãcatã de sãrbãtoare, se
pregãteºte pentru întîlnirea ritualã cu zeii
ºi spiritele ocrotitoare.
Cortegiul se opreºte cam în dreptul
nostru, muzica a încetat, nimic nu mai
ritmeazã timpul, iar în acest gol sonor
umplut doar de vuietul nedomesticit al mãrii
aºteptarea ºi curiozitatea noastrã, ca ºi a
celorlalþi privitori la acest spectacol s-au
încins la maximum, turiºti ºi localnici stau
þintuiþi locului. Nimeni nu ar putea în aceste
clipe sã întoarcã privirea
sau sã-þi îndrepte paºii în
altã direcþie. Trei bãrbaþi
tineri, purtînd cîte un pa(Note de
nel cu ofrande, intrã în
mare pînã la genunchi,
apoi pînã la brîu, doi dintre ei saltã fiecare
val, apoi înainteazã iarãºi cîþiva metri, sãrind
urmãtorul val. Al treilea are o altã tehnicã:
într-o mînã þine panelul, iar cu cealaltã
asigurã ofrandele, spre a nu se risipi în
apã, ºi înainteazã scufundîndu-se cu totul
la baza valului, ieºind dincolo de el
înainteazã iar cîþiva paºi ºi se scufundã
sub urmãtorul val. Acum au ajuns destul
de departe ºi încep sã împrãºtie ofrandele
pe suprafaþa apei. Marea frãmîntã florile ºi
fructele, trãgîndu-le în adîncime, luîndu-le
cu ea. La þãrm bãrbaþi ºi femei, dar mai ales
copii îºi ridicã sarongurile intrînd cu
picioarele în apã, dar nu mai sus de
genunchi, refungiindu-se pe uscat cu þipete
vioaie din calea spumei valurilor sparte. O
femeie împrãºtie cu un gest domol al
braþului petale pe suprafaþa apei. Atitudinile
oamenulor sînt acum vesele ºi degajate, pe
chipurile cu pomeþi proeminenþi se întind
surîsuri de mulþumire. Ceremonia e împlinitã,
zeii ºi spiritele ocrotitoare, dar ºi demonii
adîncurilor au acceptat darurile, pacea cu
oamenii a fost pentru un timp reînoitã.
Aceasta este prima noastrã zi pe insula zeilor.

puþine ori adevãrate simfonii ale papilelor
gustative. Acum înþeleg de ce navigatorii
portughezi din secolul XVI îºi asumaserã
riscurile unor cãlãtorii atît de îndepãrtate,
aventurîndu-se chiar ºi dincolo de coastele
Indiei, descoperind în insulele indoneziene
adevãrate paradisuri. Tarnate ºi Tidore
nume cu rezonanþã fabuloasã, þinuturi
situate la graniþa dintre vis ºi certitudine,
cele douã insuliþe pierdute în imensitatea
oceanului ºi astãzi aprope uitate erau în
secolul al XVI un El Dorado în fantezia
aventurierilor rãtãciþi pe strãzile prãfuite ale
Lisabonei, un þinut promiþînd bogãþii de
neimaginat ºi aducînd în fapt pricopseala
multora. Se spune cã doi dintre locotenenþii
lui Vasco da Gama, ajungînd pe acel pãmînt
al fãgãduinþei nu au mai pãrãsit niciodatã
insulele, copleºiþi de sultanul local cu daruri
au preferat sã trãiascã tot restul vieþii întrun vis ce nu se mai terminã, decît sã se
întoarcã în Europa acelor veacuri, devenind
un fel de regi locali, trecuþi în legendã. Dar
ºi pe Bali, primii europeni care au descins
aici - marinari olandezi de la sfîrºitul secolului
al XVI-lea  au fost fermecaþi de natura ºi
de oamenii insulei, încît cãpitanul corabiei
s-a vãzut confruntat cu un echipaj care nu
mai voia sã pãrãseascã acest paradis.
Tarnate ºi Tidore, insule mai mult halucinate,
cîntate de Camoens in Lusiade, pe care
nu ºtiu dacã am sã ajung vreodatã sã pun
piciorul, deºi geografic mã aflu aproape de
ele, aceste nume acompaniazã mental
simfonia papilelor gustative ale prînzului luat
în restaurantul Mades Warung.
În balinezã Warung înseamnã shop,
prãvãlie  mã lãmuri bãtrînul domn, iar
cuvintele româneºti sunau straniu sub
palmierii dintre bungalouri, o româneascã
uºor arhaicã în acest decor exotic de sub
cerul austral. Fãrã îndoialã cã timpul avea
aici alte reguli de curgere, în uºoare vîrtejuri
circulare, purtînd pe fiecare spre porturile
experienþelor proprii ce i-au fost hãrãzite încã
din acea epocã imemorialã numitã de
aborigeni timpul de vis, iar nu acel fluviu al
timpului apusean ce smulge precum un
torent oameni ºi evenimente, ducînd în
curgerea lui ireversibilã noianul de experienþe sortit extincþiei
finale. Angoasa tipic apuseanã se naºte cu siguranþã din raportarea la
cãlãtorie)
acea curgere liniarã a unui
timp ireversibil ºi, deci,
tiranic. Aici totul pare a-ºi avea tihna
înãscutã, nici un gest nu se desfãºoarã în
grabã, chiar ºi activitãþile practice, þintind
un scop precis, nu sînt fãcute la repezealã.
Aºadar Warung înseamnã prãvãlie! Bãtrînul
îmi întinse cu un zîmbet paharul cu brandy
ºi ciocnirãm. El împreunã cu un frate ºi o
sorã, toþi de faþã, erau etnici germani originari
din România. Spre sfîrºitul rãzboiului, copii
fiind, au fost luaþi de armata germanã în
retragere. Prin anii 50 emigraserã însã în
Australia unde îºi fãcuserã un rost, iar acum
petreceau ca pensionari cîteva luni din an
pe Bali. Aceatã întîlnire neobiºnuitã începuse
în sera precedentã, cînd, discutînd cu Dana
pe terasa bungaloului nostru în timp ce
priveam cerul cu costelaþiile lui necunoscute, îl vãd pe bãtrînul domn trecînd pe
alee, apoi întorcîndu-se din drum ºi dînd
tîrcoale terasei noastre. Deºi vorbeam încet,
poate greu de desluºit, vãd cã-ºi ia iniman dinþi ºi se apropie cu întrebarea care ne
lasã perplecºi: Vorbiþi româneºte? Accentul
strãin se fãcea simþit, dar româneasca lui era
clarã ºi inteligibilã. Ne-a invitat aºadar a
doua zi dupã-amiazã sã luãm un brandy pe
terasa bungaloului lor, ºi iatã-ne acum
adunaþi în jurul unei mese la care se vorbeºte
englezeºte, nemþeºte ºi româneºte, fratele ºi
sora bãtrînului domn vorbind la fel de bine
româneºte, dar ceilaþi, soþii, cumnaþi, în total
vreo opt persoane, australieni fiind, nu
pricepeau decît engleza. Copiii noºtri 
spuse bãtrînul domn  nu au vrut sã înveþe
nici mãcar germanã. Povestirã despre viaþa
de început în Australia, de pistele prãfoase,
pe care fãceau douã zile cu jeep-ul pînã la
cel mai apropiat oraº, înoptînd în pustiu,
vînînd uneori cu carabina cîte un cangur, pe
care-l pregãteau la focul de tabãrã. În
exotismul extrem în care plonajsem nu mai
lipseau decît asemenea relatãri, spre a ne
transporta cu totul din schema rezonabilã a vieþii europene cãtre spaþiul
evaziunii totale, care într-o geogarfie imaginarã se suprapune cu timpul de vis.

Bali - sãlaºul zeilor

Beneficã pentru suflet acea tihnã lipsitã
de tensiunea urmãririi unor þeluri precise, în
care ambianþa este lãsatã sã acþioneze
nestingherit, sã se dãruiascã fãrã constrîngeri. Departe de a fi simplã abandonare în
cotidian, o delãsare apaticã în care s-ar
complace propria fãpturã, atingerea acestei
stãri necesitã o anume disponibilitate mentalã
ºi un exerciþiu aparte al privirii. Cãci trebuie
sã laºi în urmã chiar ºi propria identitate
pentru ca ochii sã poatã descoperi fãrã
distorsionãri oamenii ºi îndeletnicirile lor
cotidiene, gesturile simple cu care îºi încep
ziua, punînd în faþa uºii, pe trotuat, un panel
cu o grãmãjoarã de orez, cîteva fructe sau
flori ºi beþigaºe fumegãtoare. Trebuie sã ai
ochi spre a percepe forþa nevãzutã prin care
aceste gesturi împregneazã totul, palmierii,
nisipul, marea, tot ceea ce freamãtã ºi palpitã
în universul acestei insule. Aici nu-ºi începe
nimeni activitatea cotidianã fãrã acestã
reînnoire a legãturii cu zeii ºi cu spiritele care
cîrmuiesc mersul vieþii ºi al universului.
Experienþele culinare par a dispune ºi
ele de o anumitã magie, specialitãþile
bucãtãriei balineze dovedindu-se nu de

Lumea nu poate exista decît în virtutea
celor douã principii antagoniste: binele ºi
rãul. Niciunul dintre ele nu poate singur sã
întemeieze lumea. Cele douã principii îºi
gãsesc pe Bali întruparea arhitectonicã în
porþile secþionate care delimiteazã (sau

deschid) spaþiile particulare: intrarea în sat,
intrarea în curte sau în casã, intrarea în
templu. Chiar ºi bungaloul nostru are uºa
formatã din douã obloane, deschiderea fiind
la mijloc, acolo unde ele se îmbinã sau se
despart. Intrarea în sat sau în incinta
templului este delimitatã de obicei printr-o
poartã de piatrã. ªoseaua, aleea, cãrarea
trec prin deschiderea ce separã cele douã
principii ºi care rãmîne deschisã spre cer,
aidoma unei secþiuni ce eliminã partea
centralã a unui trunchi de piramidã, poarta
despicatã reprezintã astfel muntele sacru.
Printre aceºti doi coloºi de piatrã apare
privirii stînca ºi templul Tanah lot pe
fundalul albastru al mãrii. Numele înseamnã
templul mãrii, transliterarea corectã fiind
pãmînt în mare, stînca neputînd fi ajunsã
decît la reflux, în timpul fluxului transformîndu-se într-o insulã. Legenda spune cã
unui preot hindus, refugiat în secolul al
XV-lea de pe Java, îi atrase atenþia aceastã
stîncã printr-o luminã pe care o putuse
desluºi, probabil la apusul soarelui. Se
retrase pe ea pentru a medita, dar mai ales
pentru a nu-i provoca pe preoþii locali,
stînca fiind separatã în timpul fluxului de
restul insulei.
Ne-ntîmpinã, ca peste tot, clinchetele
gamelanului, muzicanþii ºed sub un umbrar,
imediat dupã poarta prin care, trecînd, laºi
în urmã lumea profanã. În apropierea
umbrarului, sub umbrele tradiþionale de
culoare galbenã, stau rînduite coºuri din
care se înalþã piramide de fructe  un clan
tocmai îºi celebrazã una din nenumãratele
ceremonii. Femei îmbrãcate în sarong-uri
multicolore le saltã cu dexteritate în aer ºi
le aºeazã pe creºtetul capului, purtîndu-le
astfel spre templu. ªirul acestor femei
ºerpuieºte lent dar sigur pe cãrarea umedã,
printre bãlþile cu apã sãratã ce persistã
acum, la reflux. Fructele fixate ca într-un
ciorchine formînd o coloanã piramidalã de
peste un metru înãlþime ºi împestriþate cu
flori nu par a fi prea grele, judecînd dupã
mersul graþios al femeilor care le poartã pe
cap. O explozie violentã de culori în straiele
oamenilor ºi aranjamentul ofrandelor, acordurile gamelanului ºi vuietul mãrii, toate
acestea copleºesc pe cãlãtor cu nota lor de
exotism extrem, încît sufletul se metamorfozeazã fãrã voie, devenind cel al unui copil
cuprins de uimire în faþa spectacolului lumii.
Ne îndreptãm ºi noi spre stîncã, rãmînînd
la baza ei, pe cînd femeile cu ofrande încep
sã urce scãrile sãpate în piatrã. Doar
hinduºii au dreptul sã urce pînã la templu,
noi rãmînînd, împreunã cu alþi vizitatori, pe
un platou mai scund la poalele templului,
stropiþi din cînd în cînd de apa sãratã, cãci
tot al ºaselea sau al ºaptelea val se izbeºte
de stîncã cu o putere sporitã, iscînd o
trompã de apã ce se-nalþã patru-cinci metri
în vãzduh. Aici acordurile muzicii sînt
mascate total de vuietul mãrii, de melopeea
ritmicã a valurilor. Se fac fotografii, turiºti
uzi pînã la piele încercînd sã-ºi fereascã pe
cît posibil aparatele fotografice, alergînd
uneori cu þipete speriate sau vesele din
calea valurilor. ªirul femeilor a ajuns sus ºi
dispar înapoia clãdirilor peste care troneazã
un meru în cinci trepte. Formaþiune arhitectonicã specificã templelor de aici, un meru
este un fel de turn format întotdeauna dintrun numãr impar de acoperiºuri de ºindrilã
suprapuse ca niºte piramide una peste alta.
Impresia este de pagodã zveltã, înãlþînduse cãtre cer, menirea lor este tocmai de a
uni lumea oamenilor cu lumea zeilor, cerul
cu pãmîntul, reprezentînd astfel o axis
mundi. Apreciate de la distanþã restul
clãdirilor pare relativ modest, întregul
complex fascineazã însã pe cãlãtor prin
armonia ansamblului ºi nu în ultimul rînd
prin culorilor vii ale vestimentaþiei, stindardelor, umbrelelor înalte cu pãlãria relativ
îngustã din pînzã galbenã, piramidelor de
fructe ºi aranjamentelor florale contrastînd
cu cenuºiul stîncii, cu nuanþa mohorîtã a
acoperiºurilor de ºindrilã. Pe un fel de
corniºã stau de vorba trei bãrbaþi, cu minã
veselã, purtînd pe cap cîte un udung, acea
tichie tradiþionalã. O femeie în sarong
albastru ºi cãmaºã galbenã, purtînd un
copilaº în braþe, ne face semn cu mîna de
la înãlþimea corniºei, iar Dana îi rãspunde
cu acelaºi gest prietenos. Stînca pe care a
fost înãlþat templul pare a fi într-adevãr un
loc privilegiat de energiile htoniene, la
poalele ei se aflã cîteva izvoare cu apã
dulce care, cum s-ar spune, izvorãsc direct
în mare la vremea fluxului.
Hinduismul balinez are trãsãturi particulare, pãstrînd, mai ales în arhitecturã,
multe elemente arhaice de dinaintea misionãrii hinduse. Interesant este faptul ca aici
un nehindus nu poate sã pãtrundã
în interiorul templului, ci doar în
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incinta exterioarã, spre deosebire de
templele hinduse ºi buddhiste pe
care le vizitasem în mai multe locuri din
Asia ºi în care, lãsîndu-þi pantofii afarã,
poþi sã intri, sã te reculegi, sau sã meditezi
chiar ºi ca nehindus. În general un templu
balinez are trei curþi ce se cuprind una întralta, fiind legate prin porþi secþionate de
tipul celor descrise. Strãinii nu au acces
decît la curtea exterioarã, hinduºii putînd
sã pãtrundã ºi în a doua curte. Curtea
interioarã reprezintã locul cel mai sacru,
rezervat întîlnirii cu zeul, accesul pînã la ea
este îngãduit doar preoþilor brahmani în
zilele de sarbãtoare. De aceea nici nu pot
sã spun cum sînt configurate ºi împodobite
în interior aceste temple balineze. În orice
caz, arhitectura exterioarã prezintã diferenþe
vãdite faþã de templele tipic hinduse,
supraîncãrcate cu statui ºi bazoreliefuri ale
nenumãratelor zeitãþi. Pe Bali întîlneºti la
tot pasul statui de eroi sau de spirite
ocrotitoare, reprezentate nu de puþine ori
ca dragoni sau fiinþe fabuloase, chiar ºi în
curþile caselor. Trupuri de ºerpi cu solzi ºi
aripioare sculptate în lemn sau piatrã
formeazã adesea balustradele scãrilor ce
duc la temple sau clãdiri oficiale. Aceste
trupuri se terminã jos, în stradã sau în curte,
cu capete de dragon avînd dinþi înfricoºãtori, figuri des întilnite în spaþiul chinez,
sau de pildã în templele buddhiste din
Thailanda. Specific balineze par a fi statuile
de demoni cu coama vîlvoaie ivitã dinapoia
diademei de pe frunte, avînd ochi mari,
bulbucaþi, gura deschisã, arãtîndu-ºi ameninþãtor colþii supradimensionaþi ºi încovoiaþi ca la mistreþ. Frecvent reprezentat este
zeul Vishnu cãlare pe acel animal fabulos,
jumãtate om, jumãtate pasãre, care se
numeºte Garuda, figura zeului apãrînd între
aripile de vultur, deasupra capului himerei
ce-ºi evidenþiazã colþii feroce ºi ochii
bulbucaþi. Trupurile cam îndesate ºi grobiene
amintesc oarecum de proporþiile statuilor
maya. Nu am întîlnit de pildã nicãieri o
statuie a lui Shiva în acea reprezentare tipic
indianã, cu nenumãrate braþe, simboluri ale
activitãþii, ale facerii ºi destrãmãrii, atît de
prezent în templele hinduse din restul lumi.
O singura datã am pãtruns aici în incinta
interioarã a unui templu situat într-o grotã,
intrarea fãcîndu-se prin gura deschisã a
unui monstru sculptat în stîncã. Înãuntru
se afla statuia lui Ganesh, fiul lui Viºniu,
cel cu cap de elefant. Poate de aceea se ºi
numeºte acest templu din apropiere de
Bedulu peºterea elefantului (Goa Gaja).
Incinta exterioarã este prevãzuta cu bazine
de apã ºi este situatã într-un decor natural
pitoresc, cu cascadã ºi hãþiºuri de bambus.
Îmi amintesc cã în ziua vizitei la Goa Gaja
eram în pantaloni scurþi, aºa cã am primit
la intrare un sarong pentru a mã acoperi de
la ºolduri în jos, precum ºi selandang, un
ºerpar galben cu care m-am încins la brîu,
probabil în semn de acceptare a legãturii
cu lumea zeilor. Zeitãþile pot fi însã întîlnite
în reprezentãrile lor tipic indiene mai ales
în prãvãliile de suveniruri sau în atelierele
scupltorilor locali, uneori împodopesc ºi
intrarea în diverse clãdiri, chiar hotele.
Mulþimea comandatarilor autohtoni de
statui pentru împodobirea caselor, a curþilor,
a locurilor publice preferã dragonii ºi
demonii cu ochi bulbucaþi ºi incisivi
supradimensionaþi, agresivi, uneori încovoiaþi precum colþii de mistreþ.
Statui de maimuþe printre care se zbenguie maimuþe vii din specia macaccus pot fi
vãzute în unul din templele dedicate
maimuþelor, cum este de pildã Pura Bukit
Sari de lîngã Sangeh, situat între copaci
seculari, de crengile cãrora atîrnã cu capul
în jos cîini zburãtori ce-ºi fac siesta la ora
amiezii. În asemenea locuri trebuie sã ai
mare grijã de obiectele personale cum sînt
ochelari, aparate foto, poºete sau genþi mai
uºoare. Nu de puþine ori se întîmplã ca o
maimuþã sã fure ochelari sau aparate foto,
urcînd cu ele în copac. Atunci pãgubitul
trebuie sã se înarmeze cu multã rãbdare,
dar ºi cu banane sau alune ºi sã înceapã
un tîrg cu hoþul din copac, care nu lasã
din labã obiectul furat. Problema este cã la
bananele sau alunele puse drept momealã se
reped mai degrabã celelalte maimuþe, hoþul
fiind la început foarte precaut, dar de la un
timp tentaþia e prea mare ºi coboarã ºi el la
bunãtãþile de jos, lãsînd din labã obiectul
care acum nu mai prezintã nici un interes.
Deºi nu sîntem pãgubiþi, Dana cumpãrã
un ciorchine de banane mici ºi începe sã
hrãneascã maimuþele, în timp ce eu fac
cîteva fotografii. Maimuþele se ridicã în
douã labe ºi cu un salt fulgerãtor apucã
banana întinsã, apoi aleargã la o distanþã
suficient de sigurã pentru a o devora în
liniºte. Templul are curtea a doua înconju-
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ratã de un zid scund, în interiorul acestui
patrulater aflîndu-se cîþiva meru ºi clãdiri
simple, la care elementul dominant sînt
acoperiºurile piramidale de ºindrilã. Se pare
cã maimuþele sînt singurele fiinþe ce populeazã curtea interioarã, unde se zbenguie în
voie, ca de altfel peste tot în jurul nostru.
La cîþiva paºi de noi, pe alee, un exemplar
tînãr þine în labe o nucã de cocos pe care
o freacã de caldarîm. Brusc îºi apucã prada
spre a o salva de semenii lui care încep sã
se arate interesaþi, aleargã cu ea cîþiva metri,
pînã se simte în siguranþã, apoi o rostogoleºte iarãºi încoace ºi încolo pe caldarîmul
aleii, neºtiind cum sã ajungã la conþinutul
ei. Pe zidul templului ºade o femelã ce
alãpteazã un pui minuscul, iar poziþia ºi
gesturile sînt uimitor de asemãnãtoare cu
cele ale unei femei ce-ºi alãpteazã copilul.
Statuile de maimuþe sînt foarte realist
reprezentate, doar culoarea întunecatã ºi
încremenirea le deosebeºte de modelele lor
vii, ºi mã întreb dacã acest templu nu este
cumva dedicat lui Hanuman, zeul cu
înfãþiºare de maimuþã din Ramayana.
Cîþiva cîini zburãtori se întorc la colonia
lor, siluetele negre se profileazã pe cerul
albastru, planînd uºor pînã se agaþã cu capul
în jos de creanga unui copac foarte înalt în
care par a atîrna sute de exemplare. Mult
mai mari decît liliecii, cu o anvergurã a
aripilor de pînã la un metru, au o figurã
simpaticã, privit de aproape capul e cel al
unui cîine negru sau brun cu ochi blînzi ºi
privire caldã, iar spre deosebire de lilieci nu
au sonar, de aceea nu zboarã pe întuneric,
hrãnindu-se mai mult cu fructe. Cînd atîrnã
de crengi cu capul în jos trupul le e învelit
în membrana ce uneºte falangele membrelor,
formînd astfel aripile. În acest loc îþi aminteºti
cã ºi natura cu fãpturile ei e o creaþie divinã,
fãcînd parte din armonia universalã.
Nyoman  ni se prezentase ieri searã în
încãperea climatizatã a unui Dive center
vlãjganul cu care urma sã facem astãzi
plonjãri submarine ºi care, însoþit de tînãrul
Wayan, privesc acum cu un calm imperturbabil ºalupa imobilizatã pe nisip în apa de
o palmã. Suedezul îl întreabã dacã nu am
putea cu eforturi unite sã
o împingem cîþiva metri,
cãci în apã pînã la genunchi ºalupa ar pluti ºi
(Note de
am putea porni spre larg,
dar Nyoman îi rãspunde
cu un zîmbet cã ºi pentru aceastã manevrã
trebuie sã aºteptãm fluxul, caci ambarcaþiunea e de neclintit, ºi asta mai dureazã
cel puþin o orã. Cum cei doi balinezi se
aºeazã la umbra unui palmier, înþelegem cã
nu e nimic de fãcut. Faptul de a-þi arãta
nerãbdarea te coboarã ca persoanã în ochii
acestor oameni. Ne aºezãm aºadar alãturi
de ei ºi încercãm sã facem conversaþie.
Numele lor trebuie sã fie foarte frecvente,
cãci le auzisem la tot pasul, iar ei ne
lãmuresc cã pe Bali existã patru pronume,
care se dau în ordinea naºterii copiilor,
primul nãscut numindu-se întotdeauna
Wayan, al doilea Made, apoi Nyoman ºi
Ketut. Astfel, alãturi de castã ºi numele de
familie, prenumele defineºte exact poziþia ºi
statutul unui individ în aceastã societate
tradiþionalã. Între ei balinezii se prezintã
foarte ceremonios, cu numele complet. ªi
cum e cu fetele? întreabã Dana. Femeile au
aceleaºi patru prenume, doar cã ele pun
înaintea prenumelui particula Ni, iar bãrbaþii
particula I. Astfel I Made este un bãrbat, al
doilea nãscut, iar Ni Wayan este prima
femeie nãscutã într-o familie. Rîdem cu toþii
cînd Dana le spune cã atît ea cît ºi eu sîntem
Wayan, adicã primii nãscuþi. Dar uit sã-i
întreb ce se întîmplã cînd în familie se nasc
foarte mulþi copii ºi cele pratru prenume, atît
feminine cît ºi masculine sînt deja ocupate.
Natalitatea pare sã fie ridicatã pe Bali, dar
observasem cã în general într-o familie sînt
rar mai mult de 4-6 copii.
La Sanur valurile puternice ale oceanului
sînt captate de un recif coralier situat cam
la 250-300 de metri de coastã, între el ºi
plajã formîndu-se un fel de port natural:
Adîncimea apei variind între unu ºi cinci
metri, acest port poate gãzdui doar ambarcaþiuni mai mici, bãrci, ºalupe, iahturi, vapoarele mai mari nu pot sã acosteze aici.
Dincoace de recif valurile sînt foarte mici,
aceastã plajã cu nisip auriu precum ºi cea
de la Jimbaran fiind ideale pentru familiile
cu copii. Singurul dezavantaj, ca peste tot
în sudul foarte turistic al insulei, este
mulþimea de negustori ambulanþi care te
agaseazã la tot pasul spre a-þi vinde ceasuri,
ochelari, statuete, tricouri, ba chiar ºi
droguri. Mai ales la Kuta, dar ºi aici la
Sanur se apropie de tine siluete dubioase,
ºoptind întrebãtor: marijuana? haºiº? Din

pãcate se gãsesc între turiºti destui
consumatori de asemenea produse, chiar
femei tinere, unele petrecînd noaptea
întreagã pe plajã la foc de tabãrã, fumînd
împreunã cu aceºti beach boys, încît
dimineaþa îþi este dat uneori sã vezi fãpturi
palide, cu ochii storºi, întorcîndu-se cu mers
împeticit pe la cartierele lor de cazare. Îl
întreb pe Wayan de negustorii ambulanþi,
mai ales de fãpturile acelea dubioase ce
umblã toatã ziua dupã turiste ºi îmi
rãspunde scurt, cu o notã de dispreþ:
Oameni din Java! Vin din Jakarta pentru
cã aici sînt mai mulþi turiºti.
Mare, nisip, palmieri, cer albastru, decorat
de cîþiva nori albi  aºa e plaja la Sanur.
Hotelurile ºi bungalouriele sînt în cea mai
mare parte mascate de verdeaþã, pe Bali
nefiind permisã construirea de hotele care
sã depãºeascã înãlþimea unui palmier. În
sfîrºit pornim, cãci apa a crescut cam de un
cot, împingem ºalupa în apã peste genunchi,
încãrcãm rapid echipamentul ºi buteliile cu
aer comprimat. Acum ne îndreptãm încet
spre spãrtura din reciful coralier, aceastã
deschidere de vreo douãzeci de meri, prin
care se iese din rada portului natural, nu e
chiar lesne de trecut, cãci aici pãtrund încã
valuri mari, iar o manevrã nechibzuitã poate
chiar sã rãstoarne ºalupa. Cu motorul la
relanti ºi mîinile pe cîrmã Wayan e cu privirea
þintã la valurile pe care le numãrã în gînd,
într-o aºteptare încordatã. Sîntem legãnaþi
încolo ºi încoace pe bãncile ºalupei, stînd
practic pe loc, vertijul provocat de acest
tangaj fiind însã nesemnificativ faþã de cel
ce va urma în larg. Se pare cã tot al optulea
sau al zecelea val este neutralizat de energia
apei care, lovindu-se de þãrm, trebuie cumva
sã iasã din lagunã. Atunci, timp de vreo
jumãtate de minut, marea fierbe pe dedesubt,
dar la suprafaþã nu se mai nasc valuri prea
mari. În acest moment motoarele ºalupei urlã
cu puterea sutelor de cai cu care pistoanele
acþioneazã elicea ce lasã în urmã o dîrã de
spumã albã, trupurile nostre se încoardã pe
banchetã, dar sufletele zburdã deja, ademenite de aventura largului, evadînd
împreunã cu ºalupa ce trece în acest moment
prin deschidere. Mirajul orizontului 
promisiunea întilnirii cu
necunoscutul, chemare
magicã în sufletul cãlãtorului. Plaja se îndepãrcãlãtorie)
teazã tot mai mult în urma
noastrã, în curînd nu se
mai disting oamenii, doar verdele insulei cu
cîteva înãlþimi ce se pierd în aburul depãrtãrii.
Ceva mai la nord muchia fermã a unui pisc
se iveºte prin gulerul de nori. Arãt cu mîna
spre el, iar Nyoman îmi rãspunde strigînd,
pentru a acoperi urletul motorului: Gunung
Agung. E prima datã cînd aud acest nume
pronunþat cu o rezonanþã de gong ce parcã
ar deschide reprezentarea scenicã a unei
legende exotice despre iubire, datoria faþã
de zeii ºi sacrificiu, desfãºuratã între palmieri
la poalele unui vulcan. Muntele trebuie cã
se aflã foarte departe, la zeci de kilometri,
fiind în curînd acoperit de valurile din ce in
ce mai mari, care par a ºterge insula ca o
amnezie acvaticã. Sîntem înconjuraþi din
toate pãrþile de valuri, a cãror înãlþime o
apreciez între trei ºi cinci metri, din fericire
foarte line, aidoma unor coline miºcãtoare
de o nuanþã incertã, în funcþie de jocul
luminii ºi umbra norilor: albastru-închis,
cenuºiu-verzui. ªalupa se strecoarã cu
dibãcie printre ele, pãstrînd, totuºi, cursul
spre est. Rareori sîntem înãlþaþi chiar pe
culmea unei coline, putînd privi pentru cîteva
clipe orizontul, apoi urmeazã cãderea în hãul
de apã, cãdere acompaniatã de un gol în
stomac. Minute în ºir doar cerul ºi colinele
miºcãtoare, tangajul devine greu de suportat ºi sperãm doar sã nu fim nevoiþi a
ne goli peste bord conþinutul stomacal. O
privesc pe Dana, care îmi face semn cã e
încã suportabil. Nu e prima datã cînd
înfruntãm o mare agitatã, de asemenea
valuri mai avusesem parte în Golful Siamului, pe Mediteranã sau în Marea Roºie,
dar acolo ne aflam pe ambarcaþiuni mai
mari ºi deci mai stabile. Îl privesc pe suedez
care discutã impasibil cu prietenul lui.
Amîndoi fiind surferi sînt, desigur, obiºnuiþi
cu valurile mari, pe care le cautã spre a le
cãlãri. Noi însã abia aºteptãm sã plonjãm
spre a scãpa de tangaj, cãci sub apã dispare
complet aceastã senzaþie, chiar dacã astãzi
vom face douã drift dive, un gen de plonjãri
ceva mai dificile.
În sfîrºit ajungem în ape mai liniºtite,
insula Lembongan îºi aratã tot mai clar
contururile, în curînd putem sã distingem
liziera palmierilor de pe plajã, cu mîna
streaºinã la ochi privim uscatul ce se-nalþã
din mare. Navigãm în paralel cu plaja, cam
la trei-patru sute de metri în larg, sub
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palmieri distingem acoperiºurile unui sat.
Marea pare aici parcelatã prin plase ºi
geamanduri cu frîngii plutitoare între ei, iar
printre aceste dispozitive se ivesc siluete
de oameni în apã pînã la piept, ce par a
aduna ceva în coºuri uriaºe. Aflãm cã sînt
cultivatori de alge pentru industria cosmeticã din Europa. Pe lîngã pescuit aceasta
este îndeletnicirea de bazã a celor cîteva
sute de locuitori ai unei insule de patru pe
doi kilometri, unde viaþa de zi cu zi se
scurge, ruptã de civilizaþia modernã, în
ritmurile ei arhaice.
Dar nu vom pãºi pe insulã ci vom petrece
tot restul zilei în ºalupa pe care Wayan o
ancoreazã de un geamandur, doar frînghia
întinsã la maximum o þine pe loc în curentul
puternic ca un fluviu cu direcþie sud-vest.
Dupã un scurt breefing începem sã ne
echipãm: costumul de neopren, menit sã
ne apere de temperaturile mai scãzute din
adîncime ºi care, în aerul cald, ne încinge
corpul la o temperaturã greu de suportat,
centura cu greutãþi de plumb, vesta inflatoare cu butelia de aer comprimat în spate,
masca pe figurã, apoi labele în picioare.
Cãldura care ne încinge acum corpul,
greutatea echipamentului se adaugã la
greaþa provocatã de tangaj. Din fericire
toate acestea nu durazã decît vreo douã
minute, apoi ne lãsãm în voia elementului
rãcoros de sub noi.
Driftdiving nu este altceva decît un gen
de plonjare în derivã, prin care te laºi dus
de curent. Nyoman, ghidul nostru, ne
prevenise cã aici curentul e atît de puternic
încît el nu are cum sã intervinã dacã se
iveºte vreo problemã. Cum numai unul
dintre cei doi sudezi plonjeazã, Nyoman va
face pereche cu el, iar eu cu Dana vom
plonja imediat dupã ei, încercînd sã avem
grijã unul de altul. Cei doi se aruncã în apã
scufundîndu-se instantaneu, iar noi îi
urmãm la cîteva secunde, precum paraºutiºtii care se lanseazã în oceanul de aer, ne
cufundãm într-o cãdere lentã, amortizatã
de mediul fluid, preocupaþi doar de a ne
echilibra presiunea de pe cele douã feþe ale
timpanului ºi de a nu ne pierde din ochi.
Trebuie sã ajungem cît mai repede pe
fundul mãrii, unde curentul nu e atît de
puternic, am coborît destul de rapid primii
10-12 metri, mai dificili pentru echivalarea
presiunii pe timpan ºi vedem vag la vreo
20 de metri fundul mãrii defilînd cu
rapiditate sub noi, ceea ce ne dã o idee
asupra vitezei curentului marin care ne-a
luat cu el. O privesc pe Dana, aflatã cam la
trei metri ºi vãd cum policele ºi arãtãtorul
mîinii se unesc la vîrf formînd litera O,
semnul internaþional o.k., totul e în ordine.
Mã apropiu de ea ºi mînã în mînã ne
continuãm coborîrea, presînd din cînd în
cînd cu cealaltã mînã prin cauciucul mãºtii
nãrile spre a echivala presiunea ce sporeºte
cu fiecare metru coborît. Înaintea noastrã
ºi deja aproape jos distingem siluetele celor
doi însoþitori, pe care în curînd îi ajungem
din urmã, rãmînînd pe acelaºi nivel cu ei,
cam la 2-3 metri deasupra fundului mãrii,
ne umflãm uºor vestele cu aer ºi plutim mai
departe într-o stare de cvasiimponderabilitate. Vertijul de pe ºalupã dispare cu
totul, o stare beneficã, uºor ebrioasã pune
stãpînire pe noi, fapt la care contribuie nu
doar temperatura plãcutã a apei, ci ºi azotul
ce începe sã ni se acumuleze din ce în ce
mai mult în sînge. Aici jos curentul e ceva
mai domolit, cu toate acestea nici vorbã
de a i te putea opune, înotînd spre altã
direcþie. Singurul lucru ce-l putem face
este ca, printr-o schimbare a poziþiei
corpului sau bãtaie a labelor sã evitãm
coliziunea cu stîncile mai mari care se
înalþã uneori cîþiva metri din nisipul de pe
fund ºi pe care s-au fixat corali cornoºi ºi
moluºte uriaºe. Mici gorgonii îºi desfãºoarã dantelãria de culoare galbenã sau
violetã, ca nervurile unor frunze. Acum iam ajuns din urmã, Nyoman se întoarce
spre noi întrebãtor, plutind ca un astronaut
într-un spaþiu în care depinde de punctul
de vedere cine se miºcã ºi cine stã pe loc,
îi facem rapid semnul internaþional o.k.,
totul e în ordine, cãci ne temem sã nu se
izbeascã de vreo stîncã ce i-ar veni brusc
în întîmpinare, întrucît în virtutea relativitãþii putem spune cã decorul se deplaseazã, iar grupul nostru stã pe loc. De
acum admirãm aproape nemiºcaþi peisajul
ce defileazã sub noi ºi pe care-l survolãm
în tãcere, singurul zgomot fiind cel al
regulatorului prin care inspirãm, apoi
expirãm în apã aerul sub formã de bule ce
iau drumul lent cãtre suprafaþã.
Dorin TILINCA
(continuare în numãrul viitor)
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Revelaþia documentului: Cîte ceva despre Generalul
Gheorghe Avramescu ºi cobeligeranþa cu sovietele
Cum, astãzi, în România, se vorbeºte cu
aplomb ºi, desigur, cu mai multã perseverenþã decît ar fi cazul, despre democraþie
ºi, mai ales, despre transparenþã, în
elaborarea unei istorii pe care o zãmisleºte
poporul român, parte a comunitãþii europene, cu trupe N.A.T.O. la graniþa sa de
sud-est, mã intreb ce anume o fi discutat,
dacã o fi discutat, Preºedintele României
cu primul ministru al Federaþiei Ruse. Presa
liberã din þarã nu a riscat nici un fel de
întrebare despre acest dialog telefonic, care
s-a defãºurat neprotocolar, desigur, între
un preºedinte de naþie (ºi nu de cãtre
particularul Traian Bãsescu) ºi doar cu
un prim ministru rus  sovietic  ºi iarãºi
rus, dar al cãrui statut în legea schimbãrilor
de opinie oficial-internaþionale se ridica
acum pînã la nivelul lui Boc numai.
Sînt convins cã discuþia în cauzã, pe
care, probabil, o cunosc pe îndelete cum
este necesar ºi firesc într-o þarã liberã,
consilierii responsabili de la Cotroceni ai
lui Traian Bãsescu, evident preºedintele, ºi
nu paricularul, cu relaþii ºi prietenii diverse
dupã cum îi huzureºte sufletul ºi interesul,
nu a avut în vedere recuperarea Tezaurului
de la Moscova al României monarhice, ce
ºi-a mutat acolo zestrea sa materialã ºi
spiritualã în anii ce au premers prima
conflagraþie mondialã, de vreme ce totul a
trecut în sarcina ministrului de externe ºi a
tratativelor acestuia cu un anume Lavrov,
omologul sãu la nivelul Federaþiei Ruse.
S-ar putea, mã gîndesc, ca Bãsescu, aºa
din curiozitate personalã dar ºi din obligaþii
prezidenþiale, cã tot se gãseºte dînsul la
Cotroceni, ºi ºi-a reamintit cumva de
rosturile Preºedenþiei sã-l fi întrebat, poate
prieteneºte, poate mai puþin prieteneºte,
pe luptãtorul Putin despre cum a dispãrut
în Cehoslovacia, în timpul ofensivei spre
Berlin din vremea celui de-al doilea rãzboi
mondial cu consecinþele a ºase decenii în
destinul românesc, comandantul Armatei a
IV-a a României, Generalul Gheorghe
Avramescu, în cooperarea cu forþele militare
roºii ale lui Malinovski, în zilele ce au
urmat alungãrii samavolnice a guvernului
Rãdescu din conducerea þãrii noatre, intratã
sub obida ocupaþiei moscovite, ca ºi toate
celelalte þãri din estul european aflate sub
oblãduirea politicã ºi militarã a francoanglo-americanilor.
Desigur, poporul român, în respectul lui
creºtinesc faþã de eroii sãi, a gãsit, ca
întotdeauna, mai devreme sau mai tîrziu
Adevãrul, pe care, evident, nu-l va recunoaºte niciodatã echipa conducãtoare de
la Kremlin.
Spre comprimarea faptelor realitãþii, am
sã încep cu o epistolã, foarte particularã
precum se pare ºi convorbirea telefonicã
a lui Bãsescu din sãptãmînile ce ne
premerg însemnãrile de faþã, o epistolã
trimisã în 13 martie 1978, de I. V. Emilian,
directorul publicaþiei Stindardul, din exilul
românesc anticomunist, cãtre profesorul
Leontin Jean Constantinescu, personalitate proeminentã a dreptului comunitar
european dupã care ne ghidãm astãzi, ºi
am sã elimin de acolo orice altã informaþie
în afara cazului Avramescu.
Fãrã paºaport în Uniunea Sovieticã,
carte scrisã cam dupã ureche, redã o
relatare nu tocmai exactã a morþii Generalului Gheorghe Avramescu. Citind
scrisoarea alãturatã, vei putea deduce
cã deocamdatã nu putem pune lucrurile
la punct.
Cum eºti mai tînãr decît mine ºi cum
te consider foarte aproape de mine ºi de
preocupãrile mele, îþi trimit originalul
scrisorii cu rugãmintea de a o fotocopia
ºi pãstra, ca un document care va servi
odatã la scrierea unei istorii a epopeei
româneºti.
Cîteva cuvinte despre autorul scrisorii: Grigore Negoescu, la Mînãstirea
Dealu, cu 2 ani în urma mea. Ofiþer
activ de cavalerie, ºef de promoþie, ºef
de promoþie ºi la ªcoala de rãzboi, unde
a fost profesor la vîrsta de 34 ani.
La începutul lui martie 1945, Maiorul
Grigore Negoescu era ºeful biroului 3
(operaþii) la Armata a IV-a, al cãrui
comandant era Generalul Avramescu. Ce
s-a întîmplat cu el dupã aceea, o spune
în scrisoare.
Cred cã nu-þi va scãpa importanþa
acestui document. Dupã ce-þi vei face
fotocopie, te rog sã-mi trimiþi originalul.

Între cele 22000 de scrisori pe care le am,
mai sunt ºi alte documente; totul este clasat
ºi depozitat în douã locuri pînã acum. Mã
gîndesc mereu, însã, unde ar putea fi
trimisã aceastã arhivã pentru a nu ajunge
acolo unde nu trebuie sã ajungã...
În aceeaºi arhivã personalã s-a pãstrat
pînã astãzi ºi fotocopia documentului pe
care îl indicã I. V. Emilian în epistola sa: o
mãrturie a Maiorului Grigore Negoescu,
despre soarta comandantului sãu Generalul
Gheorghe Avramescu, în zilele tulburi ce
au premers impunerea guvernului comunist
al lui Petru Groza, în pregãtirea alegerilor
furate în noiembrie 1946, de p.c.r..
Consider obligatorie publicarea acestui
înscris pentru cunoaºterea realitãþilor
cobeligeranþei româneºti cu forþele militare
imperialiste sovietice ºi grava eroare comisã
la 23 august 1944 în detrimentul eroicului
nostru popor. Aºa cred cã a gîndit ºi d-na
Zoe Constantinescu, care mi-a pus la
dispoziþie aceste documente spre publicare.
Îi mulþumesc ºi pe aceastã cale încã o datã.
(N. F.)
New York, 01 aprilie 1976
Iubite Dle Emilian,
Am lipsit vreo zece zile din N. Y. ºi la
întoarcere am gãsit scrisoarea D strã din
12.III pentru care vã mulþumesc, ºi
încerc sã vã rãspund la cele cîteva
întrebãri ale D strã.
1. - Glul Avramescu Gh. (Ctul A. 4a R),
care se afla în oraºul Tiºoveþ (Cehoslov.),
a fost chemat la P. C. al frontului
Malinovki - Castelul Luceneþ -, la data
de 02 martie 1945. Glul Avr. a fost însoþit
de Maiorul Miclescu Andrei de la secþia
3a a Armatei ºi de Cpt. Glavce Sergiu
(ofiþer translator). În seara aceleiaºi zile
s-a întors la Tiºoveþ (P. C. A 4a) numai
Maiorul Miclescu care nu a
spus la nimeni cele ce se
întîmplase la Castelul Luceneþ
adicã: în clipa cînd Glul Avr.
urca scãrile în incinta Castelului, a fost înºfãcat de 3-4
soldaþi ruºi ºi arestat. La fel
ºi Glavce. Cele de mai sus miau fost relatate de însuºi ºoferul maºinii lui Avramescu,
care ºi el (ºi maºina) au fost
luaþi de ruºi. ªoferul se
numeºte Vulpe Ion.
2. - La 02 martie 1945 mã
aflam împreunã cu Glul Dragomir Nic, ªef de St. Major
Arm. 4a la un P. C. observator
de unde se putea urmãri acþiunea de atac a unei divizii
româneºti. Ne însoþea ºi Glul
rus Serstiuc. Pe la ora 12-13
Serstiuc a transmis Glui Dragomir ordinului lui Malinovski de a veni la Castelul
Luceneþ unde se discutase cu
cîteva zile înainte, ºi urma sã
se mai discute, un proect de
atac general, pe tot frontul,
(cooperare între forþele române ºi sovietice).
Glul Dragomir Nic (fost ministru al
cooperãrii în 1941?) a plecat la Luceneþ
cu Glul Serstiuc (ºoferul român care l-a
însoþit se numeºte Floricã).
Eu m-am întors în seara zilei (ora 18)
la P. C. al Armatei la Tiºoveþ. La ora 19
s-a întors ºi Maiorul Miclescu, despre
care vorbesc mai sus. A spus cã este obosit
ºi a plecat acasã fãrã a spune nimic.
Am început sã întocmesc raportul
operativ de searã, ºi pe la ora 21 am
primit de la Frontul Malinovski, urmãtoarea telegramã:
«Întrucît Glii Avr. ºi Dragomir îºi vor
continua drumul spre Bucureºti, unde vor
primi posturi politice, Cda Armatei 4a  cu
începere de la 3 martie 1945, va fi luatã
de Glul Dascalescu (Ctul c. 2 A), iar ºef de
St. Maj. al Armatei 4a va fi Glul Spirea
(care era Ctul Art. Armatei ºi se afla chiar
în Tiºoveþ.)»
3. La 03 martie 1945, la ora 8, s-a
prezentat la locuinþa Glui Avr., în Tiºoveþ,
un Lt. rus cu o scrisoare din partea Glui
Avr. cãtre soþia sa (pe care am cetit-o dupã
cum veþi vedea mai jos), scrisã de Avramescu, cu urmãtorul conþinut:

«Draga mea
Întrucît eu ºi Dragomir ne continuãm
drumul spre Buc., unde vom primi funcþii
politice, tu împreunã cu toþi ai noºtri veniþi
neîntîrziat la Buc.. Mã gãseºti la Cãminul
Militar din Str. Cobãlcescu ºi tu ºtii cã
am nevoie pentru depunerea Jurãmîntului
de fireturi, þinutã etc...
Te îmbrãþiºez, al tãu Ghiþã
P.S. Pentru ca sã nu rãtãciþi drumul
prin Cehoslovacia ºi Ungaria, luaþi cu voi
un ofiþer de la Armatã.»
Menþionez cã, cu cîteva zile (2-3)
înainte, fusese la Buc. criza de Guvern
Rãdescu (în urma discursului fulminant
rostit de Glul Rãdescu). Deci minciunile de
mai sus erau bine ticluite.
Pentru cã eu eram profesor la ªc. de
Rãzboi ºi-mi venise înlocuitor (Lt. Col.
Buhoreanu) am plecat pe la ora 10 din
Tiºoveþ împreunã cu fam. Gl. Avramescu.
În prima maºinã, Buick, se afla: lîngã
ºofer, ofiþerul rus care adusese scrisoarea,
iar în spate, Dna Avr., un bãiat de 7-8 ani,
nepotul lui Avr. ºi eu.
În maºina 2a (Ford) personalã a Dnei
Felicia Sturza, se afla: ºoferul, Felicia,
doctorul (Lt. de rez.) al lui Avr., iar în
spate doica, cu un copil mic al Feliciei ºi
soþia Cpt. Glavce, pe nume Tania (vezi
punctul 1).
Urma o camionetã cu bagajele familiei,
4-5 jandarmi de pazã, bucãtarul. Drumul
spre þarã trecea prin localitatea Luceneþ,
unde se afla C tul Malinovski ºi, intrînd
în Luceneþ, ofiþerul rus a rugat pe D na
Avramescu sã-l lãsãm ºi pe el la Comandament. Pe tot drumul dintre Tiºoveþ
ºi Luceneþ rusul (evreu care vorbea
perfect româneºte) a ridicat în slãvi pe
Glul Avr., pentru omenia sa din Crimeea
ºi pentru buna alegere a sa de a deveni
Ministru de Rãzboi în viitorul Guvern.
Evident, D na Avr era încîntatã ºi cu
aceastã ocazie mi-a arãtat scrisoarea de
mai sus, pe care am recunoscut-o a fi
scrisã de General.
(continuare în numãrul viitor)

Inedit: Nicu Caranica
Rezerva
Apã ce fugi cu mina, stai, opreºte,
La anii care-i am vreau sã-mi vãd faþa
Sã mã denunþ cumva pe mine mie.
Oh, apã, mulþumesc. Te faci oglindã
ªi-mi spui: - Dacã-þi dã mîna, hai, priveºte.
Îmi dã. Iatã-mã povestit în apã:
Obrajii? Multe vremuri ºoade, fruntea?
Înseamnã brazda tuturor durerilor
ªi paralel cu ea, mai dreaptã, mai adîncã,
Brazda ce-a tras-o lungul ºir al morþilor.
Între sprincene, iatã creasta dublã
Ce spune felul meu, iute la fire.
Iatã la gurã, de-o parte ºi alta,
Ca douã paranteze mari, dispreþul
Adunat pe totul soiul de meleaguri.
Aºa mã vãd, o trudã. Numai ochii
Totul dezmint cu tînãrã lumina.
- Priveºte-adînc în ei, mã-ndeamnã apa.
Privesc. Mã pierd în depãrtãri lichide,
Ori lunec pe retina care rîde.
ªtii, Doamne, uite altã faþã! Care?
E tot a mea, dar unde-s brazde, creþuri?
Fruntea-i curatã, gura parcã rîde...
Minune! Joacã minunea minunilor!
Sunt eu, sunt eu de-atunci, mi-aduc aminte!
Ah, Sudul, Sudul de salcîmi în floare!
Dar nu-i tot ce se vede nãlucire?
Sudul sau Nordul? Unde sunt? ªi cine?
- Eºti tu, eºti tu cu tot ce vezi. Nu-þi pare?
Ia catã-þi faþa mai cu luare-aminte
- Vai, iar mã vãd cu-ncreþituri ºi brazde.
Bine ziceam cã totu-i nãlucire.
- Nu, nu-i aºa. Uite-te bine, afundã-te.
- Mã pierd cu ochii-n ochi. Pipãi ca orbii
ªi toatã faþa mea de trudã tremurã
De ani ºi mutilãri. Dar ce-mi nãzare?
Faþa de soare peste cea de noapte.
Nu, dedesubt, ba nu, deasupra.
Deasupra, dedesubt ºi-una ºi alta.
Ce-i adevãr în mine? Ce-i minciuna?
O, apã, zi cã-s beat ºi cã vãd dublu.
- Eºti treaz ºi viu ºi limpede vezi totul
ªi-aievea. Nu fugi de necrezutul
Care te-ncercuie fatal. Ascultã:
Ochii-s fereastra sufletului. - Asta
ªtiam. - Dar nu ºi miezul, mirul.
Eu, apã, sunt oglinda credincioasã.
Aºa mi-e dat, sã spun numai ce este.
În tine vãd ºi trupul greu de lacrimi,
ªi trup de slavã.
- Ce catã trup de slavã în mine? - Suflul
Þi l-am sãdit, rezervã.
Paris, 25.I.2002

Problema manuscriselor lui Cioran
În problema numitã a manuscriselor lui
Cioran, Tribunalul de înaltã instanþã a
Parisului a hotãrît miercuri 3 decembrie
2008 cã Administraþia Universitãþilor din
Paris, ca reprezentantã a Bibliotecii
Jacques-Doucet, nu are nici un drept
asupra manuscriselor litigioase pe care
le revendicã. Simone Baulez, vînzãtoare
de obiecte de ocazie, care, golind apartamentul vãduvei scriitorului român, a
descoperit 34 de caiete conþinînd mai
multe versiuni ale lucrãrii De linconvénient dêtre né ºi un jurnal intim inedit
al lui Emil Cioran de la 1972 la 1980 va

putea dispune cum doreºte de aceste
manuscrise.
Tribunalul a considerat cã aceste
manuscrise nu au intrat niciodatã în
patrimoniul Administraþiei. Aceasta este
chiar condamnatã sã plãteascã 4 500 euro
Doamnei Baulez. Judecata este executorie
din oficiu, dar partea care a pierdut poate
face apel. Justiþia a fost solicitatã în 2005
pentru a se evita o primã vînzare cu
licitaþie. De atunci, valoarea evaluatã a
acestor documente a trecut de la 150 000
de euro la mai mult de un milion de euro.
Catherine CLEYNEN

o asemenea observaþie a prejudiciat, dupã opinia mea, receptarea Caietelor,
într-o postumitate ce rãmîne încã sub semnul întrebãrii din cauza unei
atitudini pseudoºtiinþifice a editãrii.
Iatã acum Nãzbîtii, din care am fost silit sã elimin doar gîndurile care se gãseau reproduse în
Cahiers. 1957-1972., evident nu de autor, ci de lipsa de discernãmînt a editorului. Cred, de
altfel, cã, fãrã o cercetare atentã a revistelor franceze, italiene sau germane de culturã, din etapa
indicatã, nu se va putea vertebra, în mod logic, un material atît de vast ºi în nici un caz, amorf,
cum este cel din Caiete.
Am reprodus fragmentar Nãzbîtii, în versiune româneascã, ºi pentru a nu-i oferi ocazia lui
Gabriel Liiceanu sã mã acþioneze prin Editura Humanitas iarãºi în justiþie cumva, pentru imfamia
de a fi descoperit prin cercetare Nãzbîtii, aºa cum altã datã am descoperit Razne.
(urmare din pag. 12)
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urmã, conservatã în
deziteratele ei sovietizante, constituia
obiectivul la care profesorul meu se
încerca a fi racolat. Evident, credinþa lui
Constantin Ciopraga în primatul Academiei
Române era una absolutã ce l-a determinat
dupã încã o colaborare cu un comentariu
privind poezia eminescianã sã pãrãseascã
paginile mereu deschise din consideraþie
ºi stimã, scrisului sãu. I-a fost greu sã
recunoascã atunci cã numele sãu era
înscris în apãrarea unor sechele comuniste
de care el, profesorul, se desprinsese de
multã vreme în mod radical.
Astãzi, privind în urmã, nu pot sã nu
apreciez faptul cã profesorul Constantin
Ciopraga a rãmas, totuºi, sã fie aproape
de ideile ºi concepþiile pe care le zidise
formativ în sufletul meu. Personalitatea
literaturii române a fost preluatã, în mare
parte rescrisã, completatã ºi diversificatã
ºi cred acum, regretîndu-i plecarea, cã în
apãrarea specificitãþii ºi a cadrului naþional al literaturii noastre de la începuturi
ºi pînã în prezent, profesorul Constantin
Ciopraga a fost, pînã în ultima clipã, ºi

In memoriam: La despãrþirea de profesorul Constantin Ciopraga

2.
Dragã domnule Florescu,
Mi-a fãcut deosebitã plãcere primirea
Jocurilor Daniei. Cumpãrasem cartea
acum cîteva zile ºi începusem s-o citesc,
dar în cazul de faþã conteazã atenþia
pentru care îþi mulþumesc afectuos.
Nefericitul Holban a fost, mult timp, un
nedreptãþit. A lucra pentru restituirea lui
e un act de pietate, pentru care te felicit.
Pregãtesc ºi eu o sintezã asupra prozatorului. Sper sã aparã la sfîrºitul lunii
ianuarie (35 de ani de la moartea lui).
Îþi eram dator cu mulþumiri pentru
interviul din Astra. O fac acum, tardiv,
dar cu toatã cãldura. ªi pentru cã se
apropie un nou an, aº dori sã alãtur
salutãrilor mele cordiale  cele mai bune
urãri ºi mari realizãri spirituale.
Const. Ciopraga
Iaºi, 11 dec. 1971

O tristã veste, transmisã telefonic ºi nu cînd a fost chiar primul ce a remarcat
prin mijloacele de presã ºi prin mass media zîmbind, cã în cazul meu cãlinescianismul
mi-a venit de la Iaºi: Constantin Ciopraga, se concentrase, mai ales, în manifestãrile
profesorul anilor mei de formaþie, de la lui Aristarc, cã domnia sa nu era un
Facultatea de Filologie a Universitãþii polemist ºi nici un luptãtor în arena de
Al. I. Cuza a trecut dincolo, la 92 de fiecare zi a publicisticii. A continuat apoi,
ani ºi mai bine, întãrind în suflete ºi inimi cu adîncã tristeþe în priviri, sã-mi evoce
ºi mai pregnant sentimentul de singurãtate etapa prizonieratului sãu în Rusia soviºi pe cel de risipire, pe care, cel puþin eu eticã, fãrã prea multe cuvinte, ci îndeosebi
îl resimt din ce în ce mai acut, într-o cu o precipitare a vocii ºi o expresie
societate româneascã prãbuºitã în incul- elocventã a feþei. A încheiat de altfel
turã ºi în lipsã de respect pentru valori ºi discuþia noastrã de atunci cu promisiunea
tradiþie, cu care, în ceea ce mã priveºte, cã va scrie, dacã nu cumva chiar scria,
am încetat de mult sã mai am vreun un roman al zãdãrniciei. Peste timp am
contact sufletesc, în afarã de cel deter- constatat cã l-a ºi scris de altfel, dar fãrã
minat de sentimentul de revoltã continuã cuprinderea emoþionalã ºi puterea de
faþã de dezertarea de la coºtiinþa naþionalã tipologizare din relatãrile directe despre
ºi permanenta aspiraþie spre carierism, tragedia prizonieratului sovietizant.
Profesorul Ciopraga a colaborat, de
politrucism ºi jigodie moralã.
Sînt sigur cã, la rîndul lui, Constantin asemenea, constant, la toate emisiunile
3.
Ciopraga, aºa cum îl cunosc, a plecat mele radiofonice ºi, apoi, în paginile
Buºteni, 16 febr. 1973
dezolat pe drumul fãrã întoarcere ce i-a tuturor revistelor literare la care am
Iubite domnule Florescu,
fost hãrãzit, ieºind dintr-un timp cu care funcþionat ca gazetar sau pe care le-am
Sînt la Buºeni, cu fiica mea, într-o scurtã
nu mai gãsea decît extrem de
vacanþã. Intenþionam sã scriu apuþine ºi nevolnice contacte.
ceste rînduri acum patru zile, cînd
În perioada ce a urmat încheam sosit aici. O fac acum, în
ierii studiilor mele universitare,
preajma plecãrii. M-au abãtut de la
cînd cãutãrile de a revela un front
disciplina propusã  munþii cu
spiritual au fost probabil mai
atracþiile lor, cãci în acest timp am
determinante în selecþia mea intefost pe la Clãbucet, la Vîrful cu
lectualã apropierea de profesorul
Dor ºi în alte locuri, pînã la cetatea
Ciopraga s-a fãcut în mod constant
Rîºnov, sus, în plin Ev Mediu. Am
(nu ºtiu de ce îmi amintesc acum
întîrziat, prin urmare, un rãspuns
prescurtatea pe care prenumele
cu care eram dator ºi pentru care
sãu o purta în general în semnãamînare rog sã fiu scuzat.
turã: Const.  probabil de la
Mulþumirilor mele cordiale aº
constant!) iar dascãlul meu univrea sã le alãtur satisfacþia cã din
versitar a înþeles imediat necesitatea
rîndurile foºtilor noºtri studenþi
stabilirii unor asemenea legãturi,
se disting nu numai oameni de
poate nu atît de la profesor la
culturã, intelectuali, ci ºi oameni
discipol, cît, mai ales, de la înþede inimã. Mata eºti unul dintre
legerea cumpãtatã ºi revelatorie a
aceºtia. Te felicit ºi ca autor al
mai vîrstnicului spre definirile ºi
Biografiilor posibile ºi pentru
rezervele formative ale tînãrului.
vibraþia spiritualã care-þi defineºte
O prietenie respectuoasã m-a
întreaga activitate. Pentru volumul
legat, peste decenii, de Constantin
de interviuri ºi portrete, am cele
Ciopraga, cum, desigur, i-a legat
mai bune aprecieri. Colaborarea cu
ºi pe alþii din generaþia mea sau
Ileana Corbea stã sub semnul unei
din cele de dupã mine, cãci astãzi,
utile completãri reciproce. Este de
cu el, s-a dus dincolo de amintiri,
presupus cã volumul pe care l-aþi
universul ºi aºa destul de sãrac al
elaborat împreunã va deveni un
unei lumi ieºene pe care n-am sdocument de istorie literarã. Cred
o mai regãsesc, evident, niciodatã.
cã aceasta va fi pentru dumneaCu Constantin Ciopraga s-a dus Aula centralã a Universitãþii Alexandru Ioan Cuza din Iaºi. 25 februarie 1964. Eusebiu Camilar, rostind voastrã recompensa moralã.
ºi sentimentul trainic al conti- un cuvînt de omagiu pentru sãrbãtorirea Otiliei Cazimir. În prezidiu poetul Florin Mihai Petrescu ºi
Primeºte, te rog, încã o datã,
nuitãþii de idei, dintre o generaþie
mulþumiri cãlduroase ºi urãri de
profesorul Constantin Ciopraga.
ºi alta, chiar dacã nu întotdeauna
noi mari succese. Te va însoþi,
punctele noastre de vederi se sincronizau. condus. Articolele lui nu se implicau însã nu numai prin cartea de care aminteam imaginar, de departe, cu prietenie
Severitatea ºi distanþarea de la catedrã a niciodatã într-o angajare de atitudine în mai sus, cel mai fidel discipol al lui G.
Const. Ciopraga
profesorului universitar a lãsat locul unei disocierea cadrului ºtiinþific al epocii Ibrãileanu. Sînt, de asemenea, sigur, cã
vizibile cãlduri sufleteºti, unei înþelegeri deteriorate de superficialitate ºi mãrginire prin retragerea lui în tãcere din tumultul
4.
aproape pãrinteºti, unei susþineri inte- politicã. Lucrul acesta mã surprindea haotic al vieþii academice de astãzi ce îºi
Iaºi, 4 februarie 1984
lectuale ºi morale în toate împlinirile adesea, cu atît mai mult cu cît ºtiam cã înjoseºte mesajul tradiþional prin abateri
Dragã domnule Florescu,
mele, mai mult sau mai puþin de istoric profesorul Ciopraga avea o scarã de jalnice de la conduita ei intransigentã
Astãzi, cînd scriu aceste rînduri, e
literar. La o carte, trimisã cu dedicaþie, valori sigurã ºi extrem de exigentã, pe istoric, profesorul meu a realizat cã cel sîmbãtã  ºi, potrivit promisiunii fãcute,
profesorul Ciopraga gãsea rãgazul întot- care însã nu ºi-a propus nicicînd sã o puþin un dram de dreptate mi se cuvenea ar fi trebuit sã-þi trimit rãspunsul la
deauna sã-mi expedieze o epistolã, cu- reveleze sau sã o transforme într-un în discuþia dureroasã ce ne-a separat într- anchetã. Mi-a fost peste putiinþã, deoarece
prinzînd un confratern salut ºi, mereu, criteriu esenþial al scrisului sãu. Îmi un moment în care, probabil, aveam mai corecturile la volumul în lucru merg
neostenit, un îndemn. Era, a fost un om de spunea mereu, cînd de întîlneam, cã multã nevoie de sprijinul ºi colaborarea extrem de lent  iar tipografia lanseazã
o mare omenie, extrem de discret, retras preferã ideile în faþa personificãrii celor sa. La despãrþirea de acum vreau, la apeluri. Deocamdatã, îþi încredinþez un
în profunzimea gîndurilor sale ºi a unor ce le utilizeazã sau le nãscocesc. Nimeni rîndu-mi, sã-i mãrturisesc cã nu l-am studiu extras din volumul în cauzã, studiu
trãiri care nu-i tulburau niciodatã conºti- nu avea puterea, dupã opinia sa, de a te pãrãsit niciodatã, cum nu-i voi pãrãsi nici pe care l-am retras de la România literarã,
inþa. Evada rar, foarte rar, din starea de opri sã dai pertinenþã conceptelor filo- amintirea ºi nici cãrþile de-a lungul vieþii. unde-l expediasem în formã dactilografiatã.
meditaþie reculeasã, pe care ºi-o hãrãzise sofice ale lui Blaga, chiar dacã numele
Din corespondeþa pe care am avut-o cu I-am comunicat astãzi lui George Ivaºcu,
ca expresie a manifestãrilor sale sociale. filosofului ºi al poetului era mai mult sau Constantin Ciopraga peste ani ºi decenii, rugîndu-l sã nu-i mai dea curs! Aceasta
Doar de cîteva ori, cel puþin, dîndu-mi mai puþin interzis. Cine ºtie sã-l citeascã am selectat aici doar cinci epistole, foarte pentru a nu pãcãtui faþã de mata...
dovada încrederii pe care o avea în felul gãseºte în cãrþile lui Constantin Ciopraga favorabile punerii în evidenþã a persoanei
Cît despre anchetã, propun amînarea
meu de a fi, ºi-a îngãduit sã-mi facã unele ºi în cursurile universitare ale profe- mele. Nu am fãcut-o din orgoliu ºi nici spre pentru numãrul urmãtor, sau  dacã nu
destãinuiri, nu de ordinul trãirii literare, sorului un asemenea rãsunet. Dar ieºirea a mã pune cumva în valoare, ci doar pentru mai continuã  sã mi se mai dea un rãgaz.
ci referitoare la modul sãu de a se adapta la rampã nu l-a încîntat nicicînd pe a exemplifica prin rîndurile sale epistolare Intenþionam sã scot niºte fragmente dintrîn raport cu contingentul din care fãcea profesor, în contextul istoric în care a fost modul rar astãzi al atitudinii unui profesor o sintezã despre avangardã, cu prilejul a
parte. Simþea nevoia recunoaºterii în nevoit sã trãiascã. O singurã datã, ºi care ºtie ºi poate sã-ºi susþinã intelectual ºaizeci de ani de la Manifestul activist
a fost, din pãcate, chiar punctul
generaþiile tinere pe care le îndrumase de acela
nodal al rãcirii relaþiilor noastre a studenþii prin viaþã, prin lecþia atît de cãtre tinerime, din Contimporanul; - tot
la catedra universitarã ieºeanã. Cîndva, intervenit direct ca sã-mi corecteze atitu- profundã a literaturii.
din lipsã de timp, n-a fost posibil.
nu mai ºtiu bine unde, mãrturisise chiar dinea adoptatã atunci, cu sinceritate
Dorindu-þi noi realizãri deosebite, te
în presã cã îºi recunoºtea în preajmã un desigur, faþã de Academia Românã. Erau
Nicolae FLORESCU rog sã primeºti, dragã domnule Florescu,
grup restrîns de discipoli între care mi- vremuri bãnuit libere de la începutul
salutãrile mele prieteneºti.
a fãcut onoarea sã mã prenumere, dacã anilor 90 ºi îi solicitam, telefonic, pentru
Constantin Ciopraga
1.
nu chiar a încheiat cu numele meu lista apariþia în Jurnalul literar a unui articol
Dragã domnule Florescu,
limitatã a citãrilor. Nu am putut însã despre Vintilã Horia, la moartea acestuia.
5.
Lucrurile au evoluat în aºa fel, la Iaºi,
niciodatã sã-l determin sã pãrãseascã Mi-a replicat sever cã mã refuzã de încît nu ne-am mai revãzut. Intenþia de a
Iaºi, 18 august 1992
starea de retragere în care se izolase aceastã datã, însã a þinut sã-mi precizeze te invita, cu Dinu Ianculescu, realmente
Dragã domnule Florescu,
strategic ºi sã-i strîngã pe cei apropiaþi cã revista condusã de mine avea o acasã, n-a putut fi realizatã, spre
Mulþumiri cãlduroase pentru Ambigen
de sufletul sãu ºi de modelul intelectual ºi atitudine ce i se pãrea angajat politicã, regretul meu. Programele noastre erau - o dreaptã restituire. Am citit cu plãcere
literar pe care-l propunea de o viaþã, într- pe care nu þinea sã ºi-o asume, mai ales în contratimp. La o viitoare vizitã la Iaºi, prefaþa, sub semnãtura matale, care m-a
o grupare capabilã sã justifice rezo- fiind vorba despre Academia Românã în te rog de pe acum sã mã înºtiinþezi. Vizita încîntat. Felicitãri!... În altã ordine de idei,
nanþele contemporane ale ºcolii ieºene a cãrei componenþã spera, probabil, sã va fi oricînd primitã cu plãcere.
rugãmintea de a înlocui pagina 10 din
de la Ibrãileanu prin Cãlinescu, spre fie recunoscut, aºa cum a ºi fost de altfel.
Mi-ai cerut, la radio, o fotografie. Am textul trimis de curînd, cu pagina alãmotivãrile spre care el însuºi, profesorul Am încercat sã limpezesc realitatea demer- altele mai artistice, dar îþi trimit una turatã. La re-lecturã, mi s-au pãrut
Constantin Ciopraga le aducea în rele- sului publicistic pe care îl întreprindeam care rãspunde (prin contrastul alb-negru), necesare cîteva mici intervenþii. De
varea personalitãþii literaturii române, în atunci, dincolo de colaborãrile profe- exigenþelor tipografice.
asemenea, la pagina 9, rog sã se adauge
epoci în care specificitatea ºi spiritul critic sorului meu. Era clar pentru mine ce se
Dorindu-þi alese satisfacþii spirituale, la numele August romanicul us.
erau îndeosebi alterate ºi deteriorate prin urmãrea de cãtre conducerea ilieºistã a primeºte, te rog, salutãri cordiale.
Te rog sã primeºti, dragã domnule
sentimentul unui internaþionalism sau instituþiei, dizolvatã practic de comunism
Florescu, salutãri cordiale ºi urãrile ºi
Const. Ciopraga frumoase noi realizãri.
al unei europenism prost înþelese ºi chiar pînã în zilele de faþã. O scarã de
Iaºi, 12 oct. 1970
detestabil apreciate. Mi-a spus odatã, valori, mitizatã, falsificatã ºi, pînã la
Constantin Ciopraga
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Comentarii critice: Destine de scriitori în pagini inedite
Editura Bibliotheca din Târgoviºte, de realã vocaþie culturalã, continuã preþioasa
colaborare cu pasionatul ºi eruditul istoric literar Nicolae Scurtu (Cercetãri literare.
Scriitori dâmboviþeni  Vol II, 2008, 174p.), publicînd al doilea volum din seria epistolelor
inedite ale unor scriitori care au avut legãturi cu judeþul Dâmboviþa.
De o deosebitã valoare istorico-literarã este scrisoarea adresatã de Brãtescu-Voineºti
lui Tudor Arghezi la 2 august 1946, cu patru luni înainte de moartea
celui ce a scris În lumea dreptãþii.
Al. Bratescu-Voineºti avea atunci domiciliu forþat, interzicîndu-i-se
sã-ºi pãrãseascã locuinþa, în aºteptarea procesului ce urma a-i fi intentat
pentru articolele publicate în Universul ºi Porunca Vremii, în ultimii ani
ai perioadei interbelice ºi în anii rãzboiului. În aceastã situaþie, îl
emoþioneaza articolul O voce dintr-o alta lume, pe care i l-a dedicat
Arghezi. Este un prilej pentru Brãtescu-Voineºti de a înlãtura
neînþelegerile acumulate de-a lungul anilor între el ºi autorul Cuvintelor
potrivite. Avocat la Târgoviºte, prozatorul prevestise, înca dinainte de
Primul Rãzboi Mondial, cã Arghezi va ajunge un poet de seamã.
Imediat dupã încheierea rãzboiului, acesta din urmã îl atacase pe
Brãtescu-Voineºti în revista Hiena, al cãrei director, Pamfil ªeicaru, îi
mãrturisise cu cinism victimei, pe atunci funcþionar superior la Camera
Deputaþilor: Maestre, îmi pare rãu, dar eu vreau sã mã fac cunoscut
ºi atît istoria cît ºi experienþa m-au învãþat cã nu poþi ajunge mai
repede la notorietate, decît dãrîmînd idolii. Te rog sã mã ierþi, dar
nu mã puteam face cunoscut înjurînd pe I. Popescu.
În continuare, scrisoarea aduce interesante precizãri în privinþa
colaborãrii, ratate, dintre Brãtescu-Voineºti ºi A. de Hertz la piesa
de teatru Sorana.
În privinþa atacurilor la care fusese supus de Arghezi în presa
interbelicã, Brãtescu-Voineºti declara ca n-a replicat, fiindca atît
firea, cît ºi concepþia de viaþã îl fãceau inapt la polemicã: Chemare
polemica ºi, mai ales durã pe un asemenea ton, nu aveam. Precum
ai spus-o cu prilejul altui atac îndreptat împotriva mea. Fãptura
mea bicisnicã ºi slabã nu m-a-ndemnat sã-mi fac din panã bici,
ci sã ma joc cu ea precum o baba. Durerea celor umiliþi ºi mici.
Dar bunul Dumnezeu, cãruia nu gãsesc cuvintele prin care i-aº putea mulþumi îndeajuns,
m-a înzestrat cu un suflet în care paraponul nu face lung popas.
Prozatorul îl elogiazã pe Arghezi cã nu se alãturã corului celor ce elogiazã lumina
care vine de la rãsãrit, ci se mãrgineºte sã scrie ce-i dicteazã în ºoaptã florile ºi
legumele pe care le îngrijeºte.
În poetul de la Mãrþiºor, Brãtescu-Voineºti recunoaºte cu emoþie pasiunea ce-l cuprindea
ºi pe propriul sãu tatã, pasionat horticultor-amator, care ºi-a petrecut toatã viaþa
între serã ºi grãdinã, îngrijind, rãsadind, butãºind ºi altoind flori, numit de concetãþenii
lui târgoviºteni Alexe, omul lui Dumnezeu.
În legãturã cu ideile sale politice, Brãtescu-Voineºti declarã cã nu retracteazã nimic,
persistînd în eroarea  pe care el nu o recunoaºte ca atare  de a fi dorit triumful
Germaniei în cel de-al doilea rãzboi mondial. Observã just cã dictatura proletariatului e
o rãtãcire, izvor de permanentã dezordine, iar comunismul, o minciunã, cu care se
atîþa mulþimea neroadã. Îºi extinde însa negarea, în mod eronat, ºi asupra democraþiei,
pe care o percepe ca pe un pseudonim eufemic, sub care se camufleazã o dureroasã
realitate, al cãruia nume perfect potrivit ar fi acela de mîrlano-pehlivanocraþie.
Deosebit de preþioase sînt, în acest volum, scrisorile prin care I. C. Vissarion, pasionat
de chimie, dar þãran sãrac, îi cere aparate pentru experienþe savantului Const. I. Istrati,
precum ºi epistolele lui Mircea Horia Simionescu adresate lui Costache Olareanu în vara
lui 1948, de la Tîrgoviºte, dupã susþinerea bacalaureatului, superb autoportret al unui
adolescent care îºi face planuri de viitor trãind fascinant lecturile, iubirea ºi prietenia.
Spaþiu extins este consacrat în volum scrisorilor lui Radu Cosmin. Craiovean prin
naºtere, profesor de româna, latinã ºi francezã, Nicolae Tãnãsescu iºi primise pseudonimul
prin graþia lui Dimitrie Anghel  el însuºi semnînd Mitif  amãnunt probabil inedit pînã
la publicarea, în volumul lui Nicolae Scurtu, a uneia dintre epistolele sale: ºi, într-o zi
la Restaurantul Modern din Sarindar, la masa de lînga fereastrã ce dã spre stradã,
în compania lui Cincinat, Cathon Theodorian, Corneliu Moldovanu ºi alþii, dupã ce
Cincinat mi-a citit vreo douã sonete din Rampa, înnchinate lui Octavian Goga, care
fusese eliberat din închisoarea din Seghedin, Anghel a propus sã mi se schimbe
numele patronimic într-un pseudonim mai acãtarii, demn, zicea el, de talentul mare
ºi cu concursul întregului Parnas bucureºtean.
El, Anghel, scumpul nostru Mitif, a fost adevarãtul naº al lui Radu Cosmin.
În acest Parnas dinaintea primului rãzboi mondial s-a format scriitorul, ale cãrui Satire
apar în 1916, iar alte scrieri, în cursul marii conflagraþii, puternic marcate de imperativele
naþionale ale momentului, dupã cum remarca însuºi autorul lor, încercînd sã le atenueze
naþionalismul pentru o iluzorie speranþã de reconsiderare ºi republicare.
Îl cunoscuse, datoritã lui Cincinat, ºi pe Victor Eftimiu, proaspãt sosit de la Paris,
arborînd o redingotã gri ºi un joben de aceeaºi culoare; îi pãruse frumos ca un efeb,
un nou dandy al Capitalei.
Dar anii de dupã primul rãzboi aduceau o mai clarã conºtiinþã esteticã ºi Lovinescu îi
consacrã, în 1922, lui Radu Cosmin, o Figurinã, în care îi tãgãduieºte talentul, dar îi
recunoaºte geniul... geniul banalitãþii(Atingînd geniul prin lipsa de talent ºi prin
lipsã de simþ literar, Radu Cosmin este reprezentantul tipic nu numai al unei epoci sau
al unui popor, ci al unei mari pãrþi a omenirii din toate timpurile, a speciei inestetice).
În Istoria literaturii romane contemporane, criticul îl încadreazã în capitolul Alþi
trubaduri, ironizandu-l: Dumnezeul rãzboaielor a ascultat imprecaþiile bardului
nemulþumit: rãzboiul s-a fãcut, România s-a întregit ºi Maraºeºtii au avut cinstea de
a fi cîntaþi de bardul calmat ºi încununat de laurul biruinþei. Numai ingratitudinea
timpurilor tulbure de dupã rãzboi l-a putut scoate pe acest maestru al locului comun,
bard ºi trubadur, indignat împotriva viþiului ºi exaltat în faþa virtuþii, din circulaþia
poeziei române contemporane.
Mai concis, G. Cãlinescu noteazã: Radu Cosmin, autor de satire în versuri foarte
vehemente ºi prozaice a scris ºi un masiv roman Babylon.
Scriitorul nu le rãmîne dator celor doi critici, pe care îi încondeiazã în scrisori (ejusdem
farinae... nomia odiosa). Istoria cãlinescianã nu este scrisã sine ira et studio ºi
maltrateazã pe mulþi scriitori, mai ales naþionaliºti ºi biciuitori. Moi, y compris.
La apariþia romanului Bietul Ioanide se întreabã: Oare G. Cãlinescu sã fie mai bun
romancier decît critic? Pe E. Lovinescu îl considerã un critic impresionist de
discutabilã memorie. Nici Mihail Dragomirescu nu este ferit de ranchiuna epistolierului,
care îl numeºte cavalerul de tristã figurã.
Singurii critici elogiaþi sînt Tudor Vianu ºi, mai cu seamã, destinatarul scrisorilor,
Perpessicius, un nabab al slovei scrise, la care remarcã frumuseþea scrisului înflorat,
nobleþea simþãmintelor, fina ironie academicã, bogãþia informaþiilor ºi
eleganþa stilului.
Interesul scrisorilor publicate de istoricul literar Nicolae Scurtu nu se datoreazã
scriitorului Radu Cosmin, ci intelectualului format la începutul secolului XX. Epistolele
sînt redactate într-un stil alert, cu umor fin ºi cu consideraþie pentru destinatarul pe care
nu vrea sã-l împovãreze prea mult cu propriile suferinþe a cãror expresie o atenueazã cu
o dozã de autoironie.
Toate acestea fãceau parte din buna educaþie a unui intelectual care avea în jur de

douãzeci de ani la 1900  Radu Cosmin era nãscut în 26 decembrie 1879.
Unui profesor ca el, buna culturã clasicã îi pune la dispoziþie citate latineºti ºi
expresii franþuzeºti adecvat inserate în text, într-o formã lingvisticã perfect stãpînitã.
Acest stil epistolar de modã veche contrasteazã savuros cu vremurile postbelice de
care dã seamã, ca un aristocrat al Vechiului Regim, relatînd rãsturnãrile provocate de
Revoluþia Francezã.
Scrisorile lui Radu Cosmin sînt un document al anilor 1950 realizat de un frecventator
al lumii literare de la începutul secolului, un bãtrîn ce trãieºte timpuri pentru care nu a fost
pregãtit, în care suferã lipsuri, dar pe care nu le respinge integral,
sperînd chiar  cu o naivitate înduioºãtoare  sã fie oarecum
recuperat de ele, sã i se publice din nou vechile scrieri, fie ºi
modificate, sã se bucure în continuare de ajutorul de la Uniunea
Scriitorilor.
Sosit la Pucioasa în 1949, ca membru al acestei Uniuni, pentru
documentare, Radu Cosmin este bucuros sã fie aºteptat la garã
de tovarãºul administrator al Confederaþiei Generale a Muncii din
localitate, sã-ºi poatã alege o vilã pe placul lui, dintre cele
rechiziþionate de la chiaburi ºi ciocoi pentru mulþimea
muncitoare ºi suferindã. Participã la ºezãtori artistico-literare
pentru tovarãºii muncitori sau pentru doctorii ºi bolnavii de
la Sanatoriul din Moroieni, care i-ar inspira un roman social din
viaþa unui sanatoriu de tuberculos!, dupã modelul Muntelui
vrãjit de Thomas Mann! Lucreazã la o monografie romanþatã
 dupã cum precizeazã cu umor involuntar  din care Mihai
Novicov îi cere un capitol în manuscris spre a-l supune comitetului
editurii. Titlul acestuia este Uzinele hidroelectrice din Dobreºti
ºi Gîlma. Fatalitate, tovarãºul Novicov îl rãtãceºte. Aceeaºi soartã
par sã aibã alte ºapte capitole pe care i le ceruse Mihail Sadoveanu
spre a-i obþine noi ajutoare sau avansuri din împrumut.
Încet-încet entuziasmul scade; ajutorul de la Uniune întîrzie,
scriitorul în documentare duce lipsã de lemne, boala cardiacã se
face tot mai mult simþitã, iar într-o zi din toamna lui 1951 autorul
noteazã: E ora 10 noaptea. Îmi încãlzesc acum restul de
mãmãliguþã de dimineaþã, pe care o voi mînca cu restul de
iaurt, ambele preparate de mine la réchaud.
Scrisorile devin tot mai mult, dupã cum bine observã profesorul Nicolae Scurtu, un
jurnal de existenþã, ternã, terestrã ºi incapabilã de a oferi soluþii de ieºire la un liman,
demn de un intelectual autentic. Însã nu pare sã-ºi asume statutul de scriitor strivit
de istorie, sperînd pînã la sfîrºit sã i se retipãreascã scrierile.
Radu Cosmin deplînge situaþia tragicã a unor colegi de generaþie ca D. Iov, autorul
volumului Covor basarabean, sau I. A. Bassarabescu, senil; se intereseazã discret,
aluziv, de soarta profesorului Ion Petrovici, despre care auzise cã ar fi fost vãzut prin
Bucureºti  recte ar fi fost eliberat din închisoare  este în corespondenþã cu alþi scriitori
congeneri, uitaþi de contemporanii mai tineri  Sãrmanul Klopºtok, G. Tãuºan, G. Tutoveanu
 ºi urmãreºte cu interes evoluþia vechilor prieteni aflaþi sub o zodie fastã.
Dintre ei, se intereseazã pe lîngã Perpessicius  academician ºi el  mai cu seamã de
Mihail Sadoveanu, marele nostru Pontif, preºedintele nostru, cu sprijinul cãruia
obþinuse un ajutor de documentare de la Uniunea Scriitorilor, pe care Radu Cosmin
l-ar vrea reînnoit.
Marele nostru protector  de astã datã Sadoveanu  este menþionat cu autenticã
admiraþie, mai ales cînd autorul scrisorilor îi reciteºte opera sau ia cunoºtinþã de nou
apãrutul roman Nicoarã Potcoavã, dar ºi cu un abia perceptibil umor. Îi urmãreºte
peregrinãrile, aflã cã e de mult plecat în Munþii Neamþului pentru odihnã ºi creaþie.
E dus cu toatã familia, minus bãtrînul preot, socru lãsat cerber al Palatului. îi
aminteºte de existenþa lui printr-un doctor originar din Pucioasa, care îl întîlneºte la ziua
Mama ºi Copilul, la bufet, unde era extrem de asaltat ºi adulat. Îl vede la
Pucioasa... pe o pînzã de cinematograf cu prilejul înmînarii premiului (la Aro, în
Bucureºti). Ce premiu?
Îºi aminteºte cã i-a servit, pe Sadoveanu ºi pe Topîrceanu cînd, jos la poarta
Ministerului Educaþiei Naþionale, prin 1926, M[ihail] S[adoveanu] m-a rugat sã
cedez o provincie (Basarabia) lui G. T[opîrceanu] pentru propaganda naþionalã, cã
prietenul lui moare de foame. M-am urcat cu ei sus, la ministru ºi, pe loc, le-am
satisfãcut dorinþa. (Radu Cosmin era, pe atunci, inspector general în minister).
Prin 1940-1944, epistolierul petrecuse neuitate zile cu întreaga familie a lui Sadoveanu
la Bãile Herculane ºi îºi amintea de bunãtatea soacrei marelui scriitor, de o rarã
gingãºie ºi demnã reticenþã în faþa discuþiilor apostazice ale ilustrului ei ginere cînd
combãtea pe «tata socru», preotul mai sus menþionat.
În rarele lui cãlãtorii de la Pucioasa la Bucureºti, Radu Cosmin îl viziteazã pe marele
Pontif. În 1950 asistã la lectura acestuia din romanul în pregãtire Lisaveta, apãrut
postum  dupã cum precizeazã cu acribie Nicolae Scurtu  în volumul Cîntecul Mioarei.
Lisaveta. La lecturã au mai asistat Claudia Milian cu fiica, Ticu Archip, Ion Marin
Sadoveanu, Tiberiu Vornic ºi umila mea persoanã cu care Maestrul, într-o pauzã, sa întreþinut mai multe minute, mai la o parte, amîndoi pe largile fotolii pe care le
cunoºti. În ultimii ani, Sadoveanu adoptã tot mai mult o posturã voievodalã, care nui scapã observatorului sagace ºi cu umor: Mi-a fãgãduit! L-am gãsit în holul-salon,
rãsturnat pe un larg fotoliu, cu piciorul drept întins, iar jos, Titel, son beau frère,
încercîndu-i niºte ciorapi de lînã, alþii de cauciuc peste cei dintîi ºi niºte pantofi albi,
în vederea pescuitului prin bãlþi ºi rîuri. ªi cum panta rei aºa a curs ºi valul cu
fãgãduiala Pontifului pierzîndu-se în neant.
Radu Cosmin se refugiazã tot mai mult în lecturã. Regretã crima  ca cea a lui
Sylvestre Bonnard, personajul lui Anatole France  de a-ºi fi vîndut biblioteca în anii
de sãrãcie de dupã rãzboi ca pe Isus pe arginþi, la trei Iuda anticari. Cumpãrã însã
ce apare la singura librãrie din Pucioasa, denumitã Librãria noastrã, ca toate instituþiile
similare din þarã.
Citeºte ºi reciteºte Sadoveanu, Negruzzi, Pann, Arghezi, Creangã, dar ºi Stalin,
Problemele leninismului.
Formaþia sa literarã de la 1900 nu se dezminte, Panait Cerna fiind considerat egalul
lui Eminescu. Îl descoperã pe Radu Tudoran, autorul romanului Toate pînzele sus,
asociindu-l entuziast lui Homer, pentru ca apoi, recitindu-l pe Jules Verne, sã-l considere
pe scriitorul român un imitator al acestuia.
De o vitalitate intelectualã de admirat la cei 75 de ani ai sãi, urmãreºte toate ziarele
ºi revistele. Ca toþi intelectualii din acei ani nu regãseºte aerul Parisului ºi ecourile
culturii franceze decît în LHumanité, ziarul Partidului Comunist Francez, care însã i se
pare mirific în absenþa oricãror alte publicaþii din Occident.
Îi aduc satisfacþii ºi întîlnirile cu foºtii elevi, unii dintre ei poeþi, ca Miron Radu
Paraschivescu. Dintre cei mai vechi, dintr-o lungã carierã de profesor, îºi aminteºte de Oreste,
Ionel Pavelescu  fratele lui Cincinat , Ionel Fernic, Raul Teodorescu ºi Virgil Carianopol.
Uneori sufletul acestui om care ºtie sã se bucure ca un adevãrat intelectual este
umbrit de tristeþe. În ultima scrisoare adresatã lui Perpessicius îºi presimte sfîrºitul: ªtiu
însã cã îmi trãiesc ultimul an sau ultimele zile de hãrþuitã existenþã între boalã ºi
sãrãcie. Era chiar în anul morþii sale, 1959, dupã cum ne informeazã Nicolae Scurtu,
suplinind o lacunã a Dicþionarului General al Literaturii Române, unde anul morþii lui
Radu Cosmin este înlocuit de un semn de întrebare.
Contribuþii importante aduce distinsul istoric literar ºi în notele care însoþesc textul.
Ample, precise, inteligent folosite ºi, evident, totdeauna
Gheorghe LÃZÃRESCU
convingãtoare.
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Pilda bogatului nesãbuit
uimeºte prin simplitatea
ei. Metafora este evidentã,
nu existã nici un mesaj ascuns. Simplitatea cuvintelor Mîntuitorului oferã posibilitatea de a cugeta asupra Lui Dumnezeu
ca Judecãtor. La Marcu 13, 27 stã scris
:  ªi atunci El va trimite pe îngeri ºi va
aduna pe aleºii Sãi din cele patru vînturi,
de la marginea pãmîntului pînã la marginea lumii. Este de la sine înþeles cã
bogatul din aceastã parabolã nu va fi
printre cei pentru care Mîntuitorul a
trimis îngerul. Acest fapt nu are nici o
legãturã cu averea bogãtaºului. Credinþa
în Dumnezeu nu este legatã de posibilitãþile economice ale cuiva, ci de felul
cum le foloseºte. Nu bogãþia constituie un
impediment, ci felul cum aceasta este
privitã de proprietarul ei.
Chemarea lui Dumnezeu este absolutã
: urmaþi-Mã, veniþi la Mine, fiþi alãturi de
Mine ! Cine rãspunde cu sinceritate
acestei chemãri va trãi o schimbare
profundã care aduce cu sine o rãsturnare
radicalã, fundamentalã a sistemului de
valori. Aceastã schimbare este sentimentul
religios. Prin Dumnezeu noi evoluãm, ne
schimbãm, trecem dintr-o stare de superficialitate cãtre una de cunoaºtere, de
limpezire a gîndurilor care aduce cu sine
interesul pentru cele duhovniceºti. Bunãstarea materialã îºi pierde din importanþã
sau trece pe un alt plan valoric, secundar,
nu mai este un ideal de viaþã. Sentimentul
religios este chemarea lui Dumnezeu, dar
în acelaºi timp el este ºi rãspunsul la
chemarea Lui. Ambivalenþa este posibilã
prin prezenþa lui Dumnezeu în noi, pãrticica divinã pe care am primit-o prin Iisus
Hristos. Prin ea ne este posibil sã receptãm, sã fim sensibili la chemarea Domnului. Nu ajunge sã fim chemaþi. Trebuie sã
rãspundem acestei chemãri înnobilînd
firea noastrã omeneascã, ridicînd-o dincolo
de banal. Rãspunsul dat Lui este armonizarea omenescului, în întreaga sa
complexitate, cu pãrticica divinã din noi.
Sentimentul religios este tendinþa de a
trãi în armonie cu ceea ce este de la
Dumnezeu. Ne implicãm în depãºirea
condiþiei umane expuse existenþial
ajungînd la o condiþie pe care o redescoperim ºi pe care o intuim ca fiind
asemãnãtoare cu cea a omului primordial.
Trãim prin adîncirea sentimentului religios deschiderea cãtre paradis ºi cãpãtãm
încredere în voinþa de a fi între cei pe
care îngerul Domnului îi va aduna.
Ce valoare mai are din acest punct de
vedere bogãþia materialã ? Sfîntul Vasile
cel Mare a folosit o avere pentru a clãdi
un spital. Nu s-a gîndit sã punã departe
ceea ce cîºtigase prin bunãvoinþa sorþii.
Nu s-a crezut împlinit prin banii ce-i
avea, nu s-a amãgit cu gîndul cã viaþa lui
a intrat pe un fãgaº minunat datoritã unor
rezerve financiare puse deoparte. Mai ales
în aceste zile de crizã economicã înþelegem uºor precaritatea unor asemenea
gînduri. Ori cît ar pãrea de paradoxal, nu
existã o viaþã sigurã ºi fericitã pãzind un
cont bancar. Un asemenea paradis este
o amãgire.  odihneºte-te, mãnîncã, bea,
veseleºte-te  îºi spune bogatul nesãbuit
din pilda evanghelicã. Oare nu am gîndit
ºi noi aºa, nu am cãzut ºi noi pradã unor
visuri de bunãstare aparentã ? Ce se
întîmplã dupã ce ne-am odihnit atît de mult
încît este imposibil sã mai fim obosiþi ?
Cît mai mîncãm cînd sîntem sãtuli ? Putem
bea atîta încît sã ne veselim fãrã încetare
? Rãspunzînd acestor întrebãri înþelegem
cu uºurinþa nesãbuinþa acestui nefericit.
Ne putem întreba dacã a avut noroc, sau
ghinion, cã þarina i-a rodit din belºug.
ªi-ar fi putut folosi averea cu chibzuialã, ar fi putut fi un exemplu pentru
ceilalþi. Acesta este miezul acestei pilde.
Fiecare din noi primeºte ceva in dar, o
þarinã care rodeºte. Important este sã ºtim
cum trãim dupã de am strîns rodul primit.
Putem urma exemplul Sfîntului Vasile cel
Mare sau a bogatului nesãbuit. Este bine
sã ne gîndim la acest lucru

Teolog
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În epistola a doua cãtre Corinteni stã
scris :
cunoaºteþi harul Domnului
nostru Iisus Hristos, cã El bogat fiind,
pentru voi a sãrãcit, ca voi cu sãrãcia Lui
sã vã îmbogãþiþi. ( II Corinteni 8,9). Prin
Iisus Hristos primim acea bogãþie care nu
va dispãrea niciodatã, bogãþia spiritualã a
celui care primeºte hrana duhovniceascã.
Naºterea Domnului, pe care ne pregãtim
sã o sãrbãtorim, este începutul acestui
act de îmbogãþire, care nu va mai înceta
niciodatã. Prin Naºterea lui Hristos intrãm

într-o relaþie nouã cu divinul, o stare prin
care sîntem într-o legãturã permanentã,
indisolubilã cu El. Prin Mîntuitorul avem
privilegiul unei relaþii personale cu
divinitatea. ªi aceastã nouã chemare este
forma definitivã prin care mîntuirea
devine posibilã. Astfel ne îmbogãþim prin
Hristos, evident cu condiþia de a urca,
treaptã cu treaptã, spre o viaþã plinã de
virtuþi, care nu este altceva decît rãspunsul nostru la chemarea divinã.
Cum a putut Iisus Hristos, bogat fiind,
sã sãrãceascã ? Evident, apostolul face
aceastã afirmaþie într-un sens figurat. Prin
actul chenozei Dumnezeu se coboarã cãtre
om, ajungînd la nivelul la care noi putem
sã primim chemarea Sa :  Dacã nu S-ar
fi coborît la posibilitãþile noastre de
primire a bogãþiei Lui, nu ne-ar fi ne-ar
fi îmbogãþit pe noi, ci sau ne-ar fi lãsat
aºa cum eram, sau ne-ar fi desfiinþat prin
atotputernicia manifestatã a Sa. Coborîrea
Lui e condiþia întîlnirii cu noi la nivelul
în care putem primi bogãþia Lui
în
coborîrea Fiului lui Dumnezeu se pot
distinge douã etape: una anterioarã Întrupãrii, prin care Fiul lui Dumnezeu acceptã
sã se facã om ; ºi alta în continuare, prin
care Dumnezeu ia pãtimirea noastrã
asupra Sa. ( Dumitru Stãniloae, Teologia
dogmaticã ortodoxã, vol. II , pag. 66-67 ).
Aºadar sãrãcia de care vorbeºte apostolul
este chemarea de a ne apropia de El, acum
cînd apropierea a fost fãcutã posibilã.
Pilda cinei, în care un om oarecare
cheamã la cinã, iar cei chemaþi gãsesc
diferite motive pentru a nu rãspunde
acestei invitaþii, este în legãturã directã
cu Întruparea Logosului divin. Prin
coborîrea Sa la noi, Domnul ne cheamã,
ne invitã la mîntuire. Dumnezeu face posibilã restaurarea legãturii cu divinitatea,
dar ºi acum tot omul este cel care riscã
sã piardã redobîndirea vieþii veºnice prin
refuzul de a participa activ la propria
salvare. În fiecare din noi existã, odatã cu
naºterea Pruncului, o pãrticicã divinã care

face posibil sã deosebim binele de rãul, sã
avem certitudinea cã ne putem mîntui ºi
discernãmîntul de a alege binele ºi a scoate
din suflet ºi din trup ceea ce este rãu ºi
dãunãtor. Prin moartea sa pe cruce Iisus
Hristos a spãlat pãcatul strãmoºesc, prin
Înviere, moartea este învinsã definitiv.
ªi totuºi, mulþi sînt cei care nu rãspund
chemãrii Domnului, invocînd cele mai
diferite motive. Pe drept se poate afirma
cã acest refuz este iraþional. Dar pãcatul
este în esenþa lui iraþional. El este desprinderea de judecata dreaptã. Cine se lasã
condus de pãcat duce o viaþã care se
dilueazã prin superficialitate, o viaþã care,
încet încet se pierde, apãsatã de povara
derizoriului. Cei care refuzã invitaþia la
cinã duc deja o asemenea viaþã, ºi cu cît
cineva se afundã mai mult în pãcat, cu atît
îi va veni mai greu sã-ºi schimbe viaþa.
Cei care refuzã chemarea Domnului sînt
în pericol de moarte. Acesta este mesajul
pildei celui care a chemat la cinã ºi este
important sã-l înþelegem aºa cum se
cuvine, mai ales acum în ajunul Praznicului Naºterii Domnului. Odatã cu El s-a
nãscut speranþa, lumina care nu va mai
apune vreodatã. Nu întîmplãtor magii ºiau dorit sã se închine de îndatã Pruncului.
În acelaºi timp, tot prin Naºterea
Domnului, a devenit evident cã fiecare
dintre noi este liber sã decidã dacã va veni
la cina la care a fost invitat. Nimeni nu
poate fi salvat împotriva voii sale. Chiar ºi
Dumnezeu, cu toatã puterea Sa, nu ne va
obliga vreodatã sã rãspundem chemãrii
Lui. De aceia este bine sã ne rugãm
Domnului, acum în ultimele zile ale
postului, pentru a avea puterea sã luãm
decizia cea bunã. Fiecare clipã de înfrînare
de acum se va schima în bucuria de a se
fi pregãtit aºa cum se cuvine pentru marea
Sãrbãtoare la care ne cheamã Domnul.

*
Kairos, fiul lui Zeus este înfãþiºat în
operele de artã ca un tînãr care tocmai ar
fugi de ceva. Poseidippos i-a dedicat o
epigramã în care se povesteºte de ce Kairos
are aripi la picioare ºi anume pentru cã
zboarã ca vîntul. În limba greacã timpul se
numeºte cronos, dar kairos este clipa,
efemerã, pe care vrem sã o pãstrãm, fãrã a
reuºi vreodatã. Niciodatã nu este mai
evident, ca acum la început de an, cît de
grea este relaþia noastrã cu timpul. Uneori
el este rãutãcios, atunci cînd am vrea sã
treacã mai repede, alteori se joacã cu noi,
am vrea sã-l oprim, sã fim veºnici în clipa
de fericire pe care o trãim ca o vrajã. Dar
chiar atunci fuge ca ºi Kairos, tînãrul cu
aripi la picioare.
Cîndva, cineva a avut ideea de a inventa
calendarul, în dorinþa de a aºeza acest timp
nãrãvaº într-o formã pe care sã o putem
mãsura. Dacã nu-l putem opri din fugã,
mãcar sã pãstrãm mai uºor amintirea clipei
imposibil de stãpînit. ªi ne gîndim cã
atunci, la o anumitã datã, pentru fiecare
din noi o alta, s-a întîmplat ceva deosebit,
de care ne vom aminti mereu, indiferent
dacã a fost o clipã de extaz sau ceva ce încã
nu putem uita, deºi poate am dori-o.
Civilizaþia europeanã a mãsurat multã
vreme timpul cu ajutorul calendarului
iniþiat la dorinþa lui Iulius Cezar. Acest
calendar este mai lung decît cel astronomic
cu 11 minute ºi 14 secunde. Din acest motiv,
în anul 1582 a fost necesarã o corecturã a
calendarului. Aceasta s-a produs în timpul
papei Grigore al XIII-lea ºi din acest motiv
calendarul corectat poartã numele de 
gregorian. Conform sinodului pan-ortodox
din 10 martie 1924, noul calendar nu
este decît o corectare a celui vechi, fiind
evident cã învãþatul Iulian Sosigene din
Alexandria s-a înºelat în calculul sãu fãcut
în anul 44 î.H.. Din acest motiv Biserica
Ortodoxã Românã a preluat noul calendar
în viaþa liturgicã, încã în luna octombrie
a aceluiaºi an. Astfel Crãciunul este
sãrbãtorit pe 25 decembrie, alãturi de
majoritatea Bisericilor ortodoxe care ºi
ele au acceptat corectarea calendarului.
Conform sinodului pan-ortodox de la
Moscova din 1948, Sfintele Paºti sînt
sãrbãtorite la aceiaºi datã de toþi ortodocºii, indiferent de calendar.
Toate aceste hotãrîri sinodale îºi au,
desigur, importanþa lor. Dar nimic nu se
poate mãsura cu marele eveniment de la
Bethleem. Pruncul care s-a nãscut va muri
pe cruce pentru mîntuirea noastrã. El este
salvarea noastrã, singura realã ºi de aceea
Naºterea Domnului este motivul bucuriei
în ziua de Crãciun. Naºterea Lui este marea
clipa binecuvîntatã din istoria omenirii, un
moment care nu dispare în fuga nebunã a
timpului. Nimic în istoria omenirii nu a
avut ºi nici nu va avea vreodatã o importanþã
similarã. Dumnezeu s-a întrupat pentru
noi, ºi-a asumat condiþia noastrã. Apropierea este absolutã, desãvîrºitã, nelimitatã.
Iisus Hristos este om adevãrat, dar ca om
El nu s-a nãscut prin pãcat, ºi din acest
motiv umanitatea Sa este una absolutã ºi
idealã. Hristos este model ºi în acelaºi timp
arhetip, El reînnoieºte umanitatea, printro schimbare existenþialã, pentru cã aceasta
nu mai este vulnerabilã, fragilã, mereu în
pericol sã cadã iarãºi în pãcat. Naºterea
din Fecioarã ne aduce pe fiecare din noi în
imediata apropiere a lui Dumnezeu. Existenþa noastrã este sfinþitã prin Prunc.
Niciodatã, nici mãcar în paradisul primilor oameni, noi nu am fost atît de aproape
de Creatorul nostru.
Iisus Hristos se boteazã în apele Iordanului, fiind botezat de mîna unui om, e
adevãrat, a unui om cu totul ieºit din comun.
Botezãtorul a botezat pe Cel care era
Dumnezeu adevãrat ºi om adevãrat ºi aºa
Iisus Hristos a împlinit legea ºi a îndeplinit
legãmîntul omului cu Dumnezeu. Mai mult,
Hristos a înnobilat legea dovedindu-ne, prin
respectul Lui pentru ea originea divinã a
acesteia. Botezul în Iordan are o semnificaþie cosmologicã. Prin Botez pãrticica
divinã aºezatã de Dumnezeu în fiecare din
noi ne deschide ochii minþii pentru
minunea venirii Sale pe pãmînt. De acum
trãim cu ºansa realã a mîntuirii. Viaþa
veºnicã devine o evidenþã, o realitate care
se va întãri pe zi ce trece.
Pãstrãm în suflet clipa în care steaua
rãsare pe cerul nopþii. Clipa pe care au
aºteptat-o magii. ªi înþelegem cã aceastã
clipã nu va fugi înaripatã. Prin Hristos
timpul se împacã cu noi, ne mîngîie ºi ne
lasã liniºtea sã-L slãvim pe Domnul. Kairos
s-a oprit ºi ne zîmbeºte liniºtit.
Doamne, dã-ne rãgazul sã înþelegem
minunile Tale !
Dumitru Horia IONESCU

Naºterea Domnului

În nesfîrºitul întuneric eu vãd
Treimea Sfîntã, ºi în Treimea
desprinsã din noapte, în mijloc,
mã vãd pe mine însumi în picioare. (Angelo de Foligno)

Naºterea Domnului Nostru Iisus Hristos
aratã momentul istoric în care Dumnezeu sa fãcut om. Apariþia christicã, anunþatã de
Legea Vechiului Testament, este faptul
esenþial al adevãratei antropologii, ca
modalitate de comprehensiune a omului. Cum
foarte bine spunea Nae Ionescu, omul fusese
creat dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu; dar pãcatul originar însemna cãderea
definitivã; izgonirea lui din Paradis echivala
cu o schimbare de esenþã, schimbare pe care
Mesia cel cu calul alb ar putea sã o anuleze...
numai omenirea lui Hristos a desfãcut cercul
de fier al acestei vecinice ºi întunecate robii.
Cãci Dumnezeu, în cea de-a doua ipostazã a
LUI, a devenit om, s-a purtat printre oameni
ºi le-a trãit viaþa în forma ei vecinicã ºi
absolutã. Hristos  noul Adam (... ªi s-a
fãcut om). Prin întruparea lui Hristos, omul
restabileºte legãtura cu Dumnezeu, ridicînduse la conºtiinþa esenþei lui divine. Mai mult
chiar, prin acest fapt fundamental, omul este
poziþionat deasupra îngerilor, în ierarhia lumii
adevãrate, el þinînd scaun de judecatã pentru
îngeri, potrivit cuvintelor Sfîntului Apostol
Pavel. Pe fondul pierderii tradiþiei gîndirii mistice, omul coboarã din ce în ce mai mult în
lumea lucrurilor, iar îngerul devine un ideal
de perfecþionare. De altfel, se omite un lucru
fundamental: într-o cosmologie creºtinã
consecventã, omul ºi îngerul se miºcã pe
douã planuri diferite, îngerul nefiind decît
ideal de sublimare a lucrurilor, iar omul, treaptã
de ajungere spre Dumnezeu.
Dacã ne raportãm la simbolul de credinþã
niceo-constantinopolitan pe care îl mãrturisim, dogma naºterii, nu numai cã aºeazã
piatra de hotar între douã lumi, dar le
precizeazã integral: Care pentru noi
oamenii ºi pentru a noastrã mîntuire S-a
pogorît din ceruri ºi S-a întrupat de la
Duhul Sfînt ºi din Maria Fecioara ºi S-a
fãcut om. Acest adevãr esenþial învãluie,
explicã ºi îndreptãþeºte bucuria zilelor de
sãrbãtoare care ne stau în faþã. Logosul sa fãcut om nu este un fapt din lumea
obiºnuitã; neînþelegerea ºi necredinþa în
acest fapt fundamental nu pledeazã împotriva realitãþii sale, ci dovedeºte numai
insensibilitatea noastrã faþã de transcendenþã: am pierdut simþul minunii. O
falsificare grosolanã a înþelegerii realitãþilor,
prin reducerea la o explicaþie raþionalã,
reprezintã progresul uman actual. Aceastã
fantezie, aceastã iluzionare de a cunoaºte
totul pe cale raþionalã nu este decît o
fundãturã. În cele din urmã, fiinþa umanã
ajunge sã constate cã nu ºtie nimic mai mult
în ordinea necesitãþii decît ºtie în ordinea
harului ºi a minunii. Refuzul omului de aºi însuºi minunea þine de incapacitatea
umanã de a o percepe, de sãrãcia de
conþinut ºi avînt metafizic a epocii noastre.
Omul are posibilitatea de a se mîntui,
dar pentru ca aceasta sã se împlineascã,
Dumnezeu a trebuit sã coboare între noi,
ca OM, ºi sã ia asupra Lui, Miel al Domnului, pãcatele lumii, adicã ale noastre. De
altfel, aici rezidã esenþa învãþãturii creºtine:
un om nu poate mîntui pe altul, mai puþin:
un om nu poate sta pentru altul. Mîntuirea
este de douã ori un act de îndurare de sus:
o datã cã se face prin voia lui Dumnezeu;
a doua oarã, pentru cã se face prin
intervenþia activã a lui Dumnezeu (jertfa
Mielului). Actul de îndurare s-a exercitat
prin întruparea Logosului în om. Aceasta
configureazã caracterul esenþialmente
antropologic al creºtinismului, impunînd o
asemenea formã de viaþã religioasã tuturor
care doresc cu adevãrat sã afirme preeminenþa neamului omenesc. De aceea, nu
poate pãrea paradoxalã ideea naeionescianã
potrivit cãreia Crãciunul, sãrbãtoare a
întrupãrii Logosului, ca condiþie a mîntuirii
 este sãrbãtoarea singurãtãþii metafizice
a omului, care deschide porþile cerului.
În acest sens, mãrturiseºte chiar Evanghelia, prin relevarea faptului cã în noaptea
Întrupãrii, cerul s-a deschis pentru ca
oamenii sã se împãrtãºeascã la spectacolul
îngerilor, cîntînd slavã întru cei de sus. Nu
existã mîntuire sub cer, ci numai prin legãtura
dintre cer ºi pãmînt. Iar între cer ºi pãmînt,
în drama rãscumpãrãrii primului pãcat, omul
stã singur în faþa lui Dumnezeu.
Prin urmare, nu existã o altã cale de
restaurare a omului în ierarhia cosmicã decît
cea a creºtinismului, iar în creºtinism nu existã
alt drum decît cel care duce prin staulul minunii
din Bethleem. Toate celelalte încercãri sînt iluzii
construite pe pulbere ºi pe cenuºã. Nu putem
decît sã revenim la solia pe care o ascultãm în
aceste momente ale Naºterii Domnului:
Naºterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru,
rãsãrit-a lumii lumina cunoºtinþei..., ºi sã
nãdãjduim în recîºtigarea demnitãþii umane
pierdute.
Constantin MIHAI

22 Jurnalul literar

Alte pagini inedite ale lui Mircea Eliade
La 29 aprilie 1970 Mircea Eliade începe
sã redacteze o prefaþã pentru versiunea
englezã a unui volum cu nuvelele sale
fantastice scrise cu trei decenii în urmã:
Secretul Doctorului Honigberger ºi Nopþi
la Serampore.
De multã vreme, fostul sãu student,
devenit reputat istoric al religiilor, Norman
Girardot, îl îndemnase sã ofere publicului
american aceste povestiri extraordinare,
pe care le compara cu capodopera lui
Herman Hesse, Siddharta, traspunerea unei
legende hinduse. Încredinþate tiparului,
cele douã nuvele ocultiste ale Magistrului
ar fi cãpãtat o celebritate
similarã  îl asigurase fostul
sãu discipol.
Propunîndu-i-se editarea
acestor texte, autorul a þinut
neapãrat sã scrie un Cuvînt
înainte. Aceastã introducere, destinatã primelor sale
opere literare imprimate în
America, îºi propunea sã
schiþeze sensul prozelor fantastice ºi solidaritatea acestora cu preocupãrile studiilor
sale ºtiinþifice.
În postura de teoretician
al literaturii, Mircea Eliade
delimiteazã specificul procedeelor întrebuinþate în scrierile de început ºi marcheazã
deosebirea de modalitate în
mijloacele folosite de autor
în povestirile din decenul al
ºaselea, cînd au fost zãmislite ample nuvele La Þigãnci
ºi Pe Strada Mântuleasa.
O însemnare din Jurnalul
inedit comenta aceastã prefaþã la 3 mai 1970:
Spun un lucru care trebuia spus de mult:
cã istoricii religiilor, în loc sã caute modele
în antropologie, sociologie sau psihologie,
ar fi fost mult mai norocoºi dacã ar fi
urmãrit experienþele literare ºi teoriile de
criticã literarã din ultimii 25 de ani.
Prezentãm alãturat, în paginile de faþã,
pentru prima oarã, versiunea româneascã a
textului lui Mircea Eliade, apãrut în limba
englezã în 1970.
Povestea nu se terminã însã aici. Existã
ºi un epilog. De fapt, un... prolog.

Reevaluãri

(urmare din pag. 14)

Mihai Moþa, spune el, atunci se va putea
vorbi din nou despre legiune. M-a întrebat cine cred eu cã ar putea face apropierea. I-am rãspuns cã nu vãd cine.
Dacã a fost atît de posibil, în contextul
de idei al contemporaneitãþii noastre, ºi nu
numai la Carpaþi ºi Dunãre, dar ºi în restul
comunitãþii europene, din care cu onoare
sau fãrã facem astãzi parte, ca din Jurnal.
1935  1944 de Mihail Sebastian sã se
preia unele note de facturã subiectivumoralã, cum am arãtat de altfel, adesea,
drept acuzaþii antieliadeºti, cu valoare certã
de înscris juridic, nici un moment puse
cumva sub semnul incertitudinii, nu vãd
de ce am trece cu privirea fãrã nici o
încercare de înþelegere istoricã ºi politicã,
peste afirmaþia diaristicã a lui D. C. Amzãr,
cu privire la acelaºi Mircea Eliade.
Sã reþinem mai întîi din discuþia pe
care D. C. Amzãr susþine cã ar fi avut-o cu
Mircea Eliade, la Berlin, în acel moment
istoric, ce consemneazã un an ºi o lunã
aproximativ de la intrarea în rãzboiul
antibolºevic a trupelor româneºti alãturi de
armata germanã, îndoielile evidente ale
consilierului de presã al legaþiei noastre
de la Lisabona, în raport cu posibila situaþie
victorioasã a forþelor militare ale Axei.
Culoarul de informaþii din Portugalia îl
determinã pe Eliade sã vorbeascã în termeni
elogioºi despre condiþia rezistenþei patriotice a englezilor, în ciuda cedãrilor pe frontul
de luptã, într-o condiþie mai mult sau mai

Secretul Doctorului Honigberger are o
urmare, pe care Jurnalul inedit, discutînd
despre finalul nuvelei, îl explica oarecum în
primãvara anului 1947. Mai mult decît atît.
Rãspunzînd unei scrisori cãtre Powels,
Eliade se gîndeºte la scrierea unei alte
nuvele. Dezvãluindu-ni-se un colþ al
laboratorului de creaþie al scriitorului,
asistãm de fapt la geneza noului op.
Acesta începe exact de la nerãmuririle lãsate
la sfîrºitul primei povestiri, ºi dezvãluie
altele. Cred cã este un bun început de
povestire, dar nu ºtiu nici cum voi continua, nici cum o voi sfîrºi. Simt doar nevoia
de a o scrie (în loc de a adãuga cîteva
pagini la Secretul...) ªi sunt
fericit cã acest blitz literar
vine exact dupã ce am sfîrºit
de scris (ºi aproape de
transcris) capitolul II din
Archètypes et répétitions,
adicã Mitul eternei reîntoarceri.
Dicþionarele, explicînd sensul cuvîntului blitz, ne informeazã: Sursã de luminã proprie,
intensã ºi de scurtã duratã
cu care este prevãzut un
aparat fotografic.
În patru zile numai nuvela
Post scriptum a fost definitivatã.
În arhiva mea se aflã fotocopia cîtorva foi volante dãruite
de Mircea Eliade. Ele reprezintã
prima parte a povestirii. Deºi
scrisul nu este prea... caligrafic,
am reuºit sã descifrez cea mai
mare parte a hielogrifelor.
Menþionez ºi faptul cã acest
text literar nu a fost amintit pînã
în prezent de nici un exeget (ºi
nici de autor în memorialistica
sau corespondenþa sa).
Din pãcate nu sînt decît în posesia pãrþii
introductive a nuvelei. Ea a fost însã transcrisã într-o formã definitivã, aºa cum ne
confirmã însemnarea autorului din 5 martie
1947. Probabil, în fondul special al Bibliotecii Regenstein din Chicago, se gãseºte ºi
textul pe care îl semnalãm aici. Poate vom
avea ºansa ca un cercetãtor perseverent
sã-l descopere cîndva. Vor putea fi elucidate
atunci ºi omisiunile celor cîteva cuvinte pe
care nu le-am putut descifra în transcrierea
de faþã.
Mircea HANDOCA
puþin relevabilã strategic. Precizarea cã
rãzboiul se va prelungi din aceastã cauzã cu
cel puþin doi ani, aºa cum Eliade era în mãsurã
sã observe, urmãrind presa englezã a clipei,
se confirmã ºi nu lasã nici o posibilitate de
interpretare în favoarea hitlerismului, cum se
tot strãduiesc unii dintre comentatorii
fenomenului eliadesc sã sugereze în diverse
comentarii franþuzeºti, englezeºti sau
italieneºti, în actualitatea noastrã europeanã,
atît de controversatã.
ªi mai importante, þinînd seama de
momentul istoric fixat în Jurnalul lui D. C.
Amzãr, sînt de luat în consideraþie notele
ce relateazã, în interpretarea lui Mircea
Eliade, situaþia fãrã ieºire, cu privire la
soarta politicã a legiunii. Pentru cei mai
numeroºi dintre exegeþii antieliadeºti,
zãmisliþi dupã lectura privilegiatã a
consemnãrilor diaristice ale lui Mihail
Sebastian, lansate propagandistic în Franþa
ºi reproduse cu atribute sentimentale de
Editura Humanitas din Bucureºti, cu un
deceniu ºi ceva în urmã, poziþia lui Mircea
Eliade în acel voiaj de la Lisabona spre
Bucureºti, ultima venire în þarã a scriitorului
ºi reputatului istoric al religiilor, aflat tocmai
pe cale de afirmare la nivel european, prin
recunoaºterea apreciativã a italianului
Papini sau a germanului Carl Schmitt, dar
nu numai, se explicã ºi în clipa de faþã, fãrã
reþinere, prin aºa-zisa dorinþã de împãcare
ideologicã ºi politicã mai ales, cu
structurile conducãtoare ale legiunii,
terorizatã de regimul antonescian.
Dacã înþelegem însã bine ceea ce consemneazã în Jurnalul sãu berlinez, Dumitru
Cristian Amzãr, starea de fapt se relevã în
cu totul alte culori. Eliade era departe de a
accepta simismul ºi vedea, ca ºi colocvialul
sãu coleg de generaþie nãistã, o dispariþie
în neantul politic a Gãrzii de fier. Pentru
consilierul de presã al legaþiei româneºti
de la Lisabona, soluþiile revenirii în plan,
mãcar ideologic a legiunii erau compromise
definitv ºi nule în 12 iulie 1942.
Nicolae FLORESCU

exegezã de orice naturã
ar fi fost, dar povestirea
fantasticã e ultimul lucru pe care m-aº fi gîndit
sã-l fac. Opiniile pe
care eram nevoit sã le
(urmare din pag. 13)
afirm despre filosofia ºi
tehnicile indiene nu aveau
nimic de-a face cu libertatea scriitorului de a-ºi alege subiectele în orice domeniu.
Îmi propusesem mai demult sã nu confund stringenþa cercetãrilor mele literare cu
libertatea pe care ºtiam cã mi-o îngãduie creaþiile literare  ºi pe cît puteam pãstram
disjuncþia aceastã.
Dar nu era mai puþin adevãrat cã propunerea lui X mã tulbura. I-am scris pe loc
întrebîndu-l ce credea el cã s-ar fi putut întîmpla. Am aºteptat scrisoarea lui o sãptãmînã,
apoi, gîndindu-mã nu i-a ajuns scrisoarea mea, i-am scris din nou. Nu mi-a mai dat nici
un semn. ªi poate aº fi uitat de el.
Puþin timp în urmã, îmi telefoneazã un cetitor ca sã-mi spunã cã e din Braºov ºi,
profitînd probabil de efemera actualitate a numelui lui Honigberger, ar vrea sã publice
o traducere a cãrþii 35 de ani în Orient ºi m-a întrebat dacã aº accepta sã-i scriu
prefaþa. Asta fãrã sã am aerul cã procedez la hermeneutica propriei mele creaþii
literare. Aveam destul material despre viaþa ºi opera Drului Honigberger ca sã pot
scrie o bunã prefaþã. ªi chiar în acea zi am rãsfoit unele caiete de note în legãturã
cu Honigberger, ca sã-mi reîmprospãtez unele episoade din încurcata lui viaþã.
A doua zi, la ora fixatã, vãd cã intrã o tînãrã destul de elegantã ºi totuºi bizar
îmbrãcatã. Se numea doamna T. Se scuzã cã a trebuit sã recurgã la un asemenea
subterfugiu, dar nu ºtia dacã ar fi fost altminteri, ar fi fost atît de prompt primitã.
Rugase pe un prieten sã-mi vorbeascã la telefon ºi sã obþinã o repede întîlnire, deºi
editorul din Braºov nu era chiar atît de grãbit sã publice traducerea cãrþii 35 de ani
în Orient.
- Da, þineam sã am cu Dstrã o convorbire, chiar zilele astea, continuã ea. ªi tot în
legãturã cu Drul Honigberger. ªi dupã o lungã rotire a privirii peste rafturile cu cãrþi:
- Vãd cã aveþi ºi Dstrã o foarte bogatã bibliotecã.
- Dar nu se comparã cu a lui Zerlendi, spusei eu.
- Asta remarcam ºi eu. De altfel, o aºa bibliotecã este astãzi aproape imposibil de
alcãtuit în România. Toate colecþiile acelea orientalistice ºi ocultiste. Toate miile de
volume despre istoria românilor ºi istoria medicinii, ca acelea care au rãmas azi în
þara noastrã, anevoie s-ar putea spera sã aduni aºa comoarã într-o viaþã de om.
- Dar observ cã dovediþi o foarte sigurã cunoaºtere a bibliotecii lui Zerlendi  o întrerup eu.
- Am recitit de mai multe ori povestirea Dstrã, rãspunse ea. A, vã mãrturisesc, de
cîte ori o reîncepeam, visam pe Maitreyi, cu gîndul la biblioteca lui Zerlendi. Ce pãcat
cã s-a risipit asemenea colecþie... ªi poate purtaþi Dv o parte din vina cã s-a risipit. Dacã
n-aþi fi fost atît de imprudent sã plecaþi cu Jurnalul lui Zerlendi, ascuns sub hainã...
Cãci de aici, fãrã îndoialã, se trag toate, de la acest simplu fapt cã aþi fugit cu Jurnalul.
- N-am fugit! N-am putut sã nu mã apãr. Se fãcuse tîrziu, iar eu eram mort de
curiozitate. Trebuia sã-l citesc în acea noapte. Orice s-ar fi întîmplat, trebuia sã-l
citesc. Oricine altul ar fi procedat ca mine. ªi nu aveam intenþia sã fur manuscrisul,
ci numai sã-l descifrez. În cîteva zile, l-aº fi adus înapoi, cum am ºi fãcut de altfel. Dar
era prea tîrziu. N-am mai fost primit niciodatã în casa aceea.
- Da, reluã ea dupã o lungã tãcere, în care timp mã privise cu o greu ascunsã ironie.
Toatã catastrofa se datoreºte curiozitãþii Dstrã. Adicã faptului cã sînteþi ºi scriitor.
Doamna Zerlendi s-ar fi putut adresa savantului, autorului studiilor despre India ºi nu
literatului. Uitase cã sînteþi un scriitor ºi anume unul care foloseºte materiale autentice.
[Douã rînduri ilizibile.]
- O asemenea curiozitate presupune o serie de preocupãri care mã uimesc.
- Vã mirã cã le întîlniþi la o persoanã, mã întrerupse ea.
- Cã le întîlnesc la o femeie tînãrã ºi frumoasã, precizai eu cu un gest în care
imaginaþia ei descifrase ironia sau galanteria. Probabil cã vã ocupaþi ºi Dstrã de
ºtiinþele oculte. Sau poate cu filosofia orientalã. Sau istoria medicinii.
- Nu, rãspunse ea cu simplitate. Interesele mele sînt mai pãmînteºti. Mã ocup
oarecum cu anticariatul... Iar eu urmãresc aici, ca ºi în alte pãrþi, desfacerea bibliotecilor
importante. Vedeþi dar de ce m-a interesat biblioteca lui Zerlendi. Ar fi fost în primul
rînd o excelentã afacere.
- Ar trebui poate sã începem sã vorbim serios, spusei. Dstrã vã daþi seama cã
biblioteca aceasta, a lui Zerlendi, ca ºi întreaga poveste a familiei Zerlendi, sînt doar
creaþiile imaginaþiei mele ?

[POST SCRIPTUM]

Teze ºi anititeze: (urmare din pag. 15)
corespunde cunoºtinþa matematicã; intelectului  cunoºtinþa iar fizicii ºi raþiunii 
cunoºtinþa metafizicã. Primele douã cunoºtinþe sînt sigure, ultima nesigurã.
Scolastica, asumîndu-l pe Aristotel,
considera metafizica drept o suratã mai micã.
Justificarea metafizicii. Metafizica
descoperã legi nu ale realitãþii ci a ceea ce
ar trebui sã fie, virtualul conceptelor ºi
postulatelor spre care tinde universul.
Concretul e unic, stã sub principiul
individuaþiei. Conceptul reprezintã legea
unei categorii de obiecte. Metafizica este
în afara spaþiului ºi timpului, ºtiinþa în
spaþiu ºi timp. Stiinþa se cere experimentatã,
e o metodã din afarã spre înãuntru,
metafizica trãitã este orientatã dinãuntru
spre înafarã, e problema fiinþei  ºtiinþa
absolutului. Metafizica porneºte de la
nevoia de echilibru a omului în univers.
Dacã metafizica existã, tocmai aceasta
reprezintã justificarea ei.
Unitatea lumii este realã. Omul nu e ceva
gata fãcut ci se face continuu. Viaþa este
materie însufleþitã. Impresia nu se produce
izolat ci se înglobeazã ca sens într-o unitate
organicã supeioarã (schema de organizare
eternã). Structurile reprezintã în lumea realului
ceva similar cu ceea ce sînt conceptele în
lumea logicã. Pentru ca inducþia logicã sã
funcþioneze conceptul trebuie sã preexiste.
Occidentalul cautã formule metafizice
dinamice, orientalul, statice. E opoziþia
dintre eleati ºi heracliteieni.
Totul se întîmplã în devenire dar ceea ce
cunoaºtem sînt stãrile fixe pe care noi le
decupãm din aceastã curgere. Devenirea
este continuã, cunoaºterea - discontinuã.
ªi pentru Bergson, realitatea sensibilã este
în miºcare, devenire iar logica este încadrarea acestei deveniri.
Atitudinea activã ºi contemplativã þin de
structura spiritualã. Cu adevãrat metafizicã
este contemplaþia eleatã. Eva cînd a gustat
mãrul cunoaºterii a vrut sã devinã ca Dumne-

zeu ºi a pãrãsit atitudinea contemplativã,
dar munca e suferinþã pentru cã se produce
prin consum de energie ºi de materie.
Dumnezeu creeazã fãrã consum de substanþã.
Dumnezeu a pedepsit omul ca sã fie dupã
putinþele sale, dar omul a vrut sã fie Dumnezeu însã nu a reuºit decît dupã puterile sale
omeneºti. Mîntuirea înseamnã sã ne depãºim
fie prin muncã fie prin contemplaþie. Poziþia
creatoare este panteistã, cea contemplativã,
sfinþenie. Fiecare comunitate umanã are pe
Dumnezeu în viziune proprie.
Concluzii
Din cursurile de metazizicã susþinute de
profesorul Nae Ionescu, putem schiþa o
viziune asupra lumii. Întîi existã lumea virtualã
din care a rezultat lumea realã. Între acestea
se construieºte eºafodajul cunoaºterii.
Faptul primar e existenþa, trãirea.
Omul sesizeazã faptul cã existã ºi apoi
cunoaºte. Existenþa realã se desfãºoarã în
spaþiu ºi timp, cea virtualã este dincolo de
acestea. Lumea realã este a individualului
(lucruri/corpuri ºi evenimente). Existã principii de structurare a acestora. În lumea
cunoaºterii existã obiecte, concepte, legi care
ºi ele în afara spaþiului ºi timpului. În lumea
virtualã existã generalul. În existenþã ºi în
cunoaºtere, lumea realã ºi cea virtualã (cea
obiectivã ºi cea subiectivã) se contopesc.
Limbajul obiºnuit se petrece în spaþiu ºi
timp, dar existã un limbaj simbolic pentru
esenþa realitãþii. Cauzalitatea adevãratã este
tot simbolicã, de la creator la creaþie. Între
lumea virtualã ºi cea realã existã acest raport.
Metafizica se aseamãnã cu religia numai
în faptul cã ambele cautã absolutul. Religia
prin iubire, metafizica prin gîndire. Mîntuirea
în creºtinism se face prin intrarea în paradisul
ceresc, dupã exemplul Fiului, în istoria
metafizicii prin creaþie (calea Occidentului) ºi
contempaþie (calea Orientului). Profesorul Nae
Ionescu este de pãrere cã adevãrata metafizicã
se face prin contemplaþie.
ªi credea cã metafizica româneascã încã
nu ºi-a spus cuvîntul.
Lucian GRUIA

Jurnalul literar 23

Cãrþi ºi scriitori strãini
Este vorba despre
opera mea principalã,
care reprezintã în micã
mãsurã cheia tuturor
celorlalte (Julius Evola)

Partizan al Tradiþiei, Julius Evola (1898 
1974)  s-a bucurat de preþuirea lui Mircea
Eliade, cu care s-a cunoscut în 1938, cînd Evola
a sosit la Bucureºti, ocazie pentru ezoteristul
italian de a-i întîlni pe Nae Ionescu ºi pe
Corneliu Zelea Codreanu , revine în atenþia
publicului cultivat din România cu o carte de
succes: Revoltã împotriva lumii moderne*, dupã
ce în anii anteriori i s-au mai publicat în limba
românã volumele Tradiþia hermeticã ºi Metafizica sexului (ambele la Humanitas) ºi Oamenii
ºi ruinele. Orientãri (Editura Antet). Structuratã
în douã mari pãrþi (Lumea Tradiþiei ºi Naºterea
lumii moderne ºi chipul acesteia), Evola vrea sã
dovedeascã cã lumea modernã, în pofida unei
accentuate dezvoltãri tehnice, este ruptã de
spiritualitatea Tradiþiei:  cartea de faþã se
doreºte a fi o contribuþie la aceastã operã.
Aºadar, teza ei de bazã este ideea naturii
decadente a lumii moderne. Scopul ei este acela
de a scoate în evidenþã ideea respectivã cu
ajutorul referirii la spiritul civilizaþiei universale
pe ruinele cãreia a rãsãrit tot ceea ce este
modern; aceasta ca o bazã a oricãrei alte
posibilitãþi ºi ca o motivare categoricã a unei
revolte, deoarece numai atunci va apãrea în
mod desluºit nu numai obiectivul împotriva
cãruia se luptã dar ºi în numele cui se duce
aceastã luptã. Vom spune de la bun început cã
nimic nu pare a fi mai absurd decît acea idee
a progresului care ºi-a fãcut rost  graþie
corolarului superioritãþii civilizaþiei moderne 
de alibiurile «pozitive» falsificînd istoria,
strecurînd în minþi dulci otrãvuri,
proclamîndu-se suverana acelor cuvinte
vulgare ale ideologiei plebee din care
ºi-a tras  în ultima analizã  originea
Consideraþiile prezentate aici vor avea
drept obiect  în mod constant  opoziþia
dintre lumea modernã ºi lumea tradiþionalã, dintre omul modern ºi omul
tradiþional; ºi aceastã opoziþie este nu
numai una istoricã ci ºi una idealã:
morfologicã ºi chiar metafizicã (pp.
18  19). Dacã în prefaþa la prima ediþie
(1934), Evola o socotea reacþionarã,
în prefaþa cãrþii la ediþia a treia (1969),
Evola distinge în acest proces de
degradare a civilizaþiei tradiþionale trei
faze: veacurile VII ºi VI î. Hr., prãbuºirea
Imperiului Roman ºi apariþia creºtinismului, ºi, în fine, ultima fazã începe
în Evul Mediu (perioada feudaloimperialã) ºi se încheie cu Umanismul ºi
Reforma. Totodatã, Evola precizeazã ce
anume înþelege prin Tradiþie, ºi, dacã am
înþeles bine, Evola se referã la o Tradiþie
anterioarã creºtinismului fãcînd astfel
apel la texte diverse: indiene, chineze,
egiptene, persane etc, tradiþii, care dupã
opinia noastrã sînt trepte de iniþiere
oferite omului de cãtre Divinitate, toate
conducîndu-l discret spre adaptarea
monoteismului sub una dintre cele trei
forme: mozaism, creºtinism, mahomedanism. Astfel, vrînd sã denumeascã
adevãrurile sub care se înþelege lumea
Tradiþiei, Evola afirmã cã aceasta nu se
învaþã, nu se discutã, trimiþîndu-ne
în note la trei texte fundamentale (Lao
zi, Daodejing, 81: Omul care are Virtute
nu discutã  omul care discutã nu are
Virtute, Mînavadharmashîstra, XII, 94, texte
ce n-au putut fi scrise de cãtre niºte muritori
ºi care nu pot fi judecate potrivit raþiunii
omeneºti ºi Toate cãrþile care nu se bazeazã
pe Tradiþie au ieºit din mîna omului ºi ele vor
pieri; iar aceastã origine a lor dovedeºte cã sînt
inutile ºi mincinoase (Legile lui Manu).
Conform lui Evola omul tradiþional (v. capitolul
XIV  Doctrina castelor, dar se poate consulta
ºi Jeannine Auboyer, Viaþa cotidianã în India
anticã, 1976) se încadra în respectarea a douã
maxime: Cunoaºte-te pe tine însuþi ºi Fii tu
însuþi (Tu eºti), maxime înscrise pe frontispiciul templului din Delphi  prima dintre ele
a fost atribuitã pe rînd lui Thales, Chilon ºi
Solon, revendicatã ca principiu de viaþã de cãtre
Socrate -, în total ºapte: Nu depãºi mãsura,
Zeului Onoarea, Ascultã legilor, Cruþã
timpul, Chezãºia poartã nenorocirea, plus
primele douã. Ceea ce este curios este faptul
cã, în pofida a douã milenii de creºtinism,
periodic sînt readuse la suprafaþã astfel de texte
strãvechi aparþinînd Tradiþiei primordiale, din
dorinþa lãuntricã a omului de desãvîrºire
interioarã. Surprinde însã faptul cã Evola nu-ºi
depãºeºte epoca, aºezîndu-ºi opera sub oblãduirea miºcãrii fasciste italiene: În afara
*Julius Evola, Revoltã împotriva lumii
moderne. Ediþia a patra revãzutã, Studiu
introductiv de Claudio Risé. Anexe de A.
Grosatto, R. Melchionda, G. Monastra.
Bibliografii îngrijite de G. Casalino, R.
Fondi, A. Morganti, G. Monastra, C. Mutti,
C. Risé, V. E. Vernole. Traducere de : Cornel
Nicolau, Editura ANTET, 2005.

barbariei bolºevico-americane, în afara nivelãrii materialiste ºi individualiste, în afara
ateismului plebei cu sceptru ºi coroanã ºi a
raþionalismului ºi «umanismului» culturii
profane din vremurile din urmã (p. 25).
Miºcãrile politice de la începutul secolului al
XX-lea: comunismul sovietic, fascismul italian,
naþional-socialismul german (ce a degenerat în
nazism), legionarismul românesc ºi poate ustaºii
croaþi îºi propuneau crearea unui om nou, ideal
care de la Sfîntul Pavel revine periodic în lume.
Dar însã, cum s-a mai observat, miºcãrile
politice occidentale ale începutului de secol XX
au fost o replicã europeanã la comunismul
sovietic ce ameninþa sã cucereascã lumea sub
pretextul creãrii omului nou ºi a unei false
ideologii a bunãstãrii generale, comunismul
degenerînd ca ºi celelalte ideologii totalitare în
cultul delirant al personalitãþii. Urmãtoarea
treaptã ar fi fost, probabil, ca la împãraþii romani
zeificarea dictatorilor. Se pune întrebarea
fireascã, dacã în aceste condiþii ale unei
suprapopulãri a planetei, a unei continue
dezvoltãri a tehnicii, a unor mijloace sofisticate
de distrugere în masã a oamenilor, se mai poate
reveni la preceptele unei Tradiþii primordiale ºi
nonumane? Greu de rãspuns, cu atît mai mult,
cu cît însuºi Evola criticã, se revoltã contra
lumii moderne, dar nu ne oferã soluþii palpabile,
încît ne întrebãm dacã nu cumva aceastã
supercivilizaþie actualã nu se apropie de o fazã
de decadenþã, dupã care va urma declinul ºi
implicit prãbuºirea pe care o prevede ºi Evola?
Între cele 21 de capitole ale primei pãrþi sînt
cîteva asupra cãrora meritã sã zãbovim:
Regalitatea este, bineînþeles, viu disputatã de
cãtre Evola cu exemplificãri diverse din þãrile
Extremului Orient, pînã în America de Sud (Peru
incaº). Conform tradiþiei, regii autentici (v. Marc
Bloch Regii taumaturgi, Polirom, 1997, p. 237
ºi urm.), în Franþa, aveau pe umãrul drept un
semn, o patã (naevus), în formã de cruce, mai
rar pe piept, de culoare roºu aprins. Regele

autentic nu era atacat de lei, Evola aducînd în
discuþie ºi tradiþia hindusã a unui monarh
universal Cakravarti(n), amintit ºi de H. Zimmer
în Filozofiile Indiei (Humanitas, 1997, pp. 93
 101), monarh, care, asemenea lui Buddha,
poartã de la naºtere pe trup semne ca dovadã
a misiunii sale, iar timpul domniei sale este
vestit de ºapte simboluri: roata sacrã, elefantul
alb divin, calul alb ca laptele, giuvaerul magic,
consoarta  Regina desãvîrºitã  ministrul de
finanþe desãvîrºit ºi generalul ºef desãvîrºit. În
ceea ce-l priveºte pe Roland Mousnier (v.
Monarhia absolutã în Europa din secolul al Vlea pînã în zilele noastre, 2000, p. 15) admite
cã monarhul este considerat ca fiind de origine
divinã sau investit de divinitate. În Psalmul 81
 6, 7 despre regi se spune: Eu am zis:
«Puternici sînteþi ºi toþi fii ai Celui Preaînalt».
Dar voi ca niºte oameni muriþi ºi ca unul din
cãpetenii cãdeþi. Pentru a-ºi confirma alegerea,
viitorii regi trebuiau sã facã faþã unor încercãri
iniþiatice, apoi, primeau îmbrãcãmintea ºi
însemnele regale ºi se urcau pe tron. În nota 3,
pagina 316 a acestui capitol 10 este amintitã
existenþa unor Tirthankaras (constructorii de
vaduri), care dupã tradiþie ar fi fost în numãr
de 24 ºi aveau menirea modelãrii lumii. Se
cunoaºte asfel existenþa ascetului Parsvanatha
(Stãpînul Parsva), al 23-lea Tirthankaras care
ar fi trãit exact 100 de ani (v. H. Zimmer
Filozofiile Indiei, Humanitas, 1997), amintit ºi
de Mircea Eliade în Istoria credinþelor ºi ideilor
religioase, II, 1986, capitolul al XVIII-lea. Tot
dupã tradiþie, Gorgias ar fi trãit 108 ani, iar în
Biblie viaþa omului este estimatã în Psalmi:
Anii voºtri s-au socotit ca pînza unui pãianjen,

zilele anilor noºtri sînt ºaptezeci de ani; iar de
vor fi în putere optzeci de ani ºi ce este mai
mult decît aceºtia ostenealã ºi durere (v. Psalmi,
89, 10-11), iar în Cartea înþelepciunii lui Isus,
fiul lui Sirah (18, 8) este scris: Numãrul zilelor
omului cel mult o sutã de ani. Dacã Graalul a
constituit un simbol al lumii medievale, cãutat
cu înfrigurare de cãtre cavalerii Mesei rotunde
ºi care pãtrunde în literatura europeanã începînd
cu secolul XII, el continuã ºi astãzi sã fascineze
(v. R. Guénon, Simboluri ale ºtiinþei sacre,
Humanitas, 1997 ºi Silvia Chiþimia În cãutarea
Graalului la Cerisy la Salle, România literarã,
22/1997). În mitologia indianã, Indra (regele
zeilor) a ucis dragonul care zãgãzuise apele
cereºti (a se vedea cele trei poeme din Rig-Veda
reproduse în volumul Texte alese din lirica
sanscritã, Ed. Albatros, 1973), ispravã care-i
va spori megalomania cerîndu-i lui Vishvakarman
(arhitectul Universului) sã ridice un palat
continuu mãrit spre nemulþumirea acestuia, care
se plînge lui Brahma, iar acesta lui Viºhnu, care
îi oferã o pildã de modestie, de înþelepciune
prin parada furnicilor, fiecare furnicã fiind
cîndva un Indra (v. H. Zimmer Introducere în
civilizaþia ºi arta indianã, Meridiane, 1983).
Partea a doua a lucrãrii lui Evola este împãrþitã
numai în 16 capitole, autorul precizîndu-ºi întrun preambul intenþiile cercetãrii: Va trebui sã
urmãrim dinamismul puterilor tradiþionale ºi
antitradiþionale ale istoriei, din care motiv nu
va mai fi cu putinþã sã aplicãm aceeaºi metodã;
Dar obiectul principal al cercetãrii noastre îl
va constitui spiritul global al unei anumite
civilizaþii, cauza determinantã a unor acþiuni
concrete datoratã unor elemente ale acestei
civilizaþii (p. 159). Ne vom referi, aºadar, la
cîteva dintre problemele pãrþii a doua. Astfel,
expunînd doctrina celor patru vîrste existente
în Tradiþia hindusã (consideraþii asupra ultimei
etape Kali-Yuga extrase din Viºhnu-purana
încheie cartea), amintind totodatã de Edde, de
Hesiod, Evola ajunge sã scrie urmãtoarele: ºi
de ce persistã amintirea unei stãri
primordiale de nemurire asociatã cu
ideea cã legea morþii a intervenit într-un
moment determinat ºi, la drept vorbind,
ca o urmare a unui fapt împotriva naturii
sau a unei anateme (p. 162), iar în
Vîrsta de aur, Evola îl citeazã pe Hesiod,
dupã care moartea ar fi intervenit în
ultimele douã vîrste  a fierului ºi a
bronzului, p. 167. Totuºi, în Munci ºi
zile (traducere de Dumitru T. Burtea,
Editura Univers, 1973, pp. 62, 63) putem
citi urmãtoarele în legãturã cu vîrstele de
aur ºi de argint: Zeii, ce-au casa-n
Olimp, mai întîi fãurit-au pe lume /
Neamu-unor oameni de aur, cu duh
cumpãnit ºi cuminte / Care au fost întro vreme, cînd domn peste cer era Cronos.
/ Netulburaþi de vreo grijã, trãiau
asemeni cu zeii, / Nu cunoºteau suferinþa,
ori truda ºi nici bãtrîneþea / Nu-i dobora,
ci de-a pururi cu zdravene mîini ºi
picioare / Se veseleau în petreceri, feriþi
de orice amaruri. / Moartea uºoarã ca
somnu-i primea  ºi Neamul al doilea,
de-argint, care-a fost cu mult mai bicisnic/
Vreme puþinã trãia, suferind pentrua sa neghiobie / Nesãbuitele crime
nevrînd dintre ei sã alunge. / Nici nu
voiau sã cinsteascã pe zei, ori pe sfintelealtare / Jertfe s-aducã precum e legea de
sus printre oameni. / Zeus Cronidu-n
mînia-i i-a prãbuºit cãci cinstire /
Preafericiþilor zei din Olimp n-au vrut
sã aducã. Acest mit al morþii este
dezbãtut ºi de Platon în Gorgias, de
unde aflãm cã iniþial oamenii îºi cunoºteau
momentul sfîrºitului, rînduialã schimbatã
de Zeus, care-i desemnase ca judecãtori pe fiii
sãi Minos, Radamanthys ºi Eac (v. Gorgias, 523
a, b, c, d, e ºi 524 a). Trecînd încã prin cîteva
perioade istorice, între care epoca bronzului ar fi
similarã cu civilizaþia atlanticã, Evola aminteºte de
un strãvechi continent Lemuria (existã în Evoluþia
ocultã a umanitãþii de C. Jinarajadasa, Editura
Herald, p. 36, fãrã an, o hartã a Terrei ce cuprinde
Lemuria), pentru ca în Ciclurile decadenþei. Ciclul
eroic, Evola scrie cã amazoanele încercarã sã
cucereascã Insula Albã  insula Leuke, fãrã a o
localiza în spaþiu. Mai sus, la pagina 44, Evola
invocã unele credinþe elene conform cãrora eroii
îºi gãsesc scãparea pe insula Leuke situatã în
Nord, amintitã ºi de tradiþia hindusã. Vasile
Lovinescu (v. Al patrulea hagialîc, Ed. Cartea
Româneascã, 1981, pp. 90  91) precizeazã cã
numele antic al Insulei ªerpilor era Leuke nesos,
adicã Insula Albã (Sweta Dwipa), unde ar fi existat
un templu închinat lui Apollo Hyperboreanul,
citîndu-l în acest sens pe Nicolae Densuºianu
care susþinuse înaintea lui Mircea Eliade (v.
Folclorul ca instrument de cunoaºtere, 1937), cã
folclorul poate transmite unele realitãþi ale unor
vremuri apuse. În urmãtoarele capitole, Evola
urmãreºte continuu cauzele prãbuºirii tradiþiilor,
ajungînd pînã la prezumtiva ciocnire între douã
superputeri: America ºi Rusia, fãrã a menþiona cã
acest conflict a fost anticipat de cãtre Tocqueville.
Dupã fiecare capitol urmeazã o bogatã bibliografie, între cei citaþi numãrîndu-se Mircea Eliade
ºi Vasile Lovinescu. În fine, la pagina 255, în loc
de Soliman II credem cã este vorba despre Soliman
I Magnificul, sultan turc între 1520  1566.

Ionel SAVITESCU

POEME
Vocea poetului
Vocea înºirã cuvinte;
coperiºuri saltã,
casele rîd
porþi deschizînd.
Vocea înºirã cuvinte
fãrã glas;
poetul încurcã-al sãu pas.
Vocea înºirã cuvinte-necuvinte;
numit e poetul
drept fãrã de minte
Vocea poetului
sunã,
sunã
............
numai în a lui minte
rãsunã.
Tu taci
(Psalm IX)
Tu taci.
Acolo
în afund,
de margini lipsit,
Tu stai,
în
ºi fãrã timp,
pitit.
............
Tu taci.
Privirea Ta
în mijloc
de nimic
e foc, e trup, e piatrã
nimicul alungînd.
............
Tu taci,
miºcînd,
sfãrîmînd,
de dincolo de timp
tot ce privirea Ta,
cu rost ºi fãrã rost,
stîrni.
............
Tu taci.
Strigãt de jale, strigãt de dor,
strigãt de copil neputincios,
strigãte-n valuri
de teamã mînate
de la prim licãr
de lumini,
ivit în dos de ochi deschiºi,
se-ndreaptã spre Tine
scotocind,
dibuind,
în fir de grîu,
în susur de rîu,
în ºuier de vînt,
în miez de gînd.
............
Tu taci
ºi faci !
............
ªi poate...
rîzi.
Recviem
Sosit-a clipa
ce firul l-a tãiat,
fir din vise
din-fiorate doruri-înfiripat.
Nu moartea-a fost ce suflul i-a luat
ci viaþa însãºi
cu-ale ei rarisime sclipiri.
Sosit-a clipa,
un dar cãzut de sus,
clipã-mpovãratã de dureri,
cea care capãt ea a pus
orbecãitului drum,
pe-alocuri presãrat
cu trandafiri.
Sosit-a clipa
ce ochii mi-a deschis
spre Tine,
ce ascuns stãteai în nori de flori;
ai apãrut acum,
despovãrat de dor,
aºa cum eºti:
Mumã-a
marilor dureri.
Alexandru BIDIAN
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Echilibrul conºtiintei civice (urmare din pag. 1)
Norman Manea cînd socoteºte cã un
anticomunism bolºevic, similar în
dogmatism cu comunismul însuºi, a
bîntuit din timp în timp pãrþi întregi ale
Europei de Est. Citind aceastã propoziþie, am avut senzaþia ca n-am inþeleso bine, aºa incît am recitit-o. Va sa zicã
decomunizarea, atît de dificilã, atît de
dureros defectuoasã, la care sîntem
martori de aproape douã decenii, sã nu
fie decît un echivalent al... comunismului? Asta vede ºi crede autorul
Întoarcerii huliganului, din depãrtãrile
în care domiciliazã, cînd vine vorba de
vitregita noastrã parte de lume? Pentru
a realiza enormitatea aserþiunii d-sale, sa
facem urmãtorul exerciþiu. Sã presupunem cã se aflã în chestiune nu
comunismul ci nazismul ºi ca romancierul
s-ar fi rostit astfel: un antinazism similar
în dogmatism cu nazismul. Ori în altã
variantã: un anti-antisemitism similar în
dogmatism cu antisemitismul. Ar mai fi
dispus preopinentul nostru sa aºtearnã
asemenea sofisme congruente cu logica propoziþiei ce ne-a stupefiat? Nu
cumva frivolitatea comentariului d-sale
se produce într-o unicã direcþie, semnificînd o stînjenitoare tendenþiozitate?
Sã continuãm. Þarã dupã þarã,
aceastã mentalitate maniheistã, cu
suprasimplificãrile ºi manipulãrile ei, a
fost reºapata pentru a-i servi pe noii
guvernanþi, susþine dl. Manea, într-o
stranie necunoºtinþã de cauzã. Dacã s-ar
fi aplecat cu oarecare atenþie asupra
situaþiei din România actualã, ºi-ar fi dat
uºor seama ca guvernanþii noºtri postdecembriºti sînt departe de-a pune în
practica anticomunismul, fie el ºi
bolºevic (?). Cã se complac într-o
dulce complicitate cu exponenþii vechiului regim, fie aceºtia foºti demnitari
ai sãi, fie odraslele unor generali de
Securitate sau ale altor nomenclaturiºti
din emblematicul cartier al Primãverii
însorite, indiferent de anotimpurile
istorice. Nãdãjduiesc cã dl. Manea nu ia
în serios condamnarea comunismului,
act de-o izbitoare convenþionalitate,
oficiat de populistul prezident de þarã
care e Traian Bãsescu. Dacã e incontestabil cã în 1989 Partidul Comunist
Român întrunea aproape patru milioane
de membri, e strãinã de realitate impresia exoticã a prozatorului cum cã, la o
zi dupã execuþia lui Nicolae Ceauºescu,
cei mai mulþi dintre aceºti oameni au
devenit subit anticomuniºti feroci. De
unde pîna unde? Cei mai mulþi au îngroºat masa cetãþenilor pasivi, însa nu puþini
s-au cãpãtuit la sînul noilor formaþiuni
politice, dintre care cîteva derivã direct
din trunchiul fertil al partidului unic
(PSD, PD, ca sã nu mai vorbim de
aproape dizolvatul PRM, în frunte cu
un tribun a cãrui logoree agresivã nu va
mai dispune, din nenorocire, de-o
tribunã parlamentarã).
Intolerant la sînge cu totalitarismul
brun (postura ce-l onoreaza), dl. Norman
Manea se înmoaie subit cînd vine vorba
de reminiscenþele, din pãcate înca masive,
grav perturbatoare inclusiv în zona
mentalului obºtesc, ale totalitarismului
roºu. De ce sã ne silim a-i exerca
responsabilii, a-i mai urmãri torþionarii,
dacã putem apela la idilicul consens
iliescian, la îndemnul fara violenþã,
lansat din capul locului de conjuncturalul
Augustin Buzura? Urme reziduale ale
gîndirii de tip totalitar mai pot fi detectate
ºi în ostilitatea faþã de foºti disidenþi
precum Adam Michnik sau Vaclav
Havel, dupã ce ambii au susþinut cã
noile democraþii nu ar trebui sã exploateze resentimentele sau sã caute rãzbunarea, aºa cum a procedat statul
totalitar, ºi sã construiascã un consens
naþional. Iatã înca o datã sugestia unei
nonºalante egalizãri a anticomunismului
cu comunismul! Ne stã pe condei sa-l
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întrebãm pe dl. Manea dacã s-a
pronunþat împotriva rãzbunãrii în
cazuri precum ale lui Eichman sau
Papon, în genere în privinþa respingerii
unei prescrieri a crimelor sãvîrºite de
naziºti. Însã dl. Manea e imprevizibil.
D-sa trece rapid de la refuzul resentimentelor, de la recomandarea uitãrii,
similare desigur cu iertarea, la o involburare justiþiara legatã de comportarea
unor scriitori pãtaþi de un colaboraþionism
de dreapta. Aci consensul naþional nu
mai funcþioneazã. Nu sînt de acord cu
cei care spun cã nu ar trebui sã fim
interesaþi de episoadele întunecate din
viaþa unui mare seriitor. De ce sã nu
fim? E drept, de ce sã nu fim? Pilda
cea mai extinsã, infãþiºatã într-o tonalitate contondentã, e cea a lui Noica,
precedatã de o vibrantã interogaþie
retoricã: Dar putem lua oare în mod
justificat apãrarea unor artiºti ºi
intelectuali compromiºi moral, pornind
de la valoarea creaþiei lor, în timp ce
condamnãm oameni obiºnuiþi pentru
ofense deseori mai puþin grave? Un
exemplu strigãtor la cer pentru o astfel
de atitudine a fost modul în care adepþi
filosofului român Constantin Noica i-au
luat apãrarea în chestiunea susþinerii
sale pentru Garda de Fier ºi, mai tîrziu,
a colaborãrii cu comuniºtii. Semnatarul
prezentelor rînduri s-a rostit nu o datã
asupra gînditorului de la Pãltiniº în spirit
critic, insistînd tocmai pe latura compromisurilor ce i se pot reproºa, într-un fel
ce-a stîrnit mînia fanilor sai. Las cã
între timp cel ce pãrea a fi legatarul
number one al ªcolii de la Paltiniº, care
tuna ºi fulgera fie ºi la depistarea unei
simple nuanþe disociative în raport cu
mentorul sãu adorat, a gasit cu cale a lua
o considerabilã distanþã faþã de acesta,
în Uºa interzisã, volum mustind de
acizii unui scepticism cu bãtaie nihilistã.
Cu privire la colaboraþionismul lui Noica
se impune neapãrat o precizare. El a
fost pedepsit, pedepsit cu asprime prin
întemniþarea în Gulagul autohton,
aidoma altor deþinuþi de conºtiinþã, de la
V. Voiculescu, Nichifor Crainic, Radu
Gyr, Gheorghe Brãtianu, la Al. Paleologu, N. Steinhardt, ªtefan Aug. Doinaº,
I.D. Sîrbu, I. Negoiþescu, Ovidiu Cotruº,
Ion Caraion, Nicolae Balotã etc., fapt
ce explicã ºi unele gesturi, la un moment
dat, de subordonare la interesele comuniste ale unora dintre ei, fiinþe chinuite,
slãbite, timorate, ameninþate in continuare. Nici o sancþiune nu s-a abãtut însã
asupra altor colaboraþioniºti notorii, cei
în favoarea comuniºtilor, aflaþi mereu
pe val. Prosperi de la un capãt la altul
al carierei lor. Socotind cã exemplul lui
Noica este strigãtor la cer, n-ar fi
nimerit ca dl. Manea sã se pronunþe ºi
asupra celor din categoria secundã,
bunãoarã Maria Banuº, Nina Cassian,
Aurel Baranga, Ov. S. Crohmãlniceanu,
J. Popper, Silvian Iosifescu, Z. Ornea,
Ion Ianoºi, N. Tertulian, în duhul unei
obiectivitãþi ce l-ar face negreºit mai
convingãtor? Anatema aruncatã asupra
celor ce-au ilustrat extrema dreaptã nu
se cade cumpãnitã printr-o analogã osîndire a celor ce-au ilustrat extrema stîngã?
Ce-au sãvîrºit cei din urmã nu e strigãtor
la cer? De ce sã clamãm pedepsirea
hitleriºtilor ºi sã ne facem cã nu-i vedem
pe staliniºtii la fel de vinovaþi? Grijuliu
în a conserva puritatea Holocaustului,
doreºte cumva romancierul a conserva
ºi o intangibilitate a unor slujitori zeloºi
ai cîrmuirii comuniste, în virtutea originii
etnice comune? Oricum, conºtiinþa civicã
are nevoie de o stabilitate prin proporþionarea obiectivelor sale critice.
Altminteri e aidoma unei ambarcaþiuni
care, încãrcatã cu greutãþi doar pe o
singurã parte, riscã a se dezechilibra.

Gheorghe GRIGURCU

Primim

(urmare din pag. 1)

Scrisoare deschisã dlui Traian Bãsescu, preºedintele României

Nu este cazul sã analizãm aici
evenimentele din decembrie 1989.
Toþi cei de bunã credinþã, istorici
ºi analiºti, sunt de acord cã dupã
acel moment, societatea româneascã era împãrþitã în trei
componente:
1.Rezistenþa românã anti-comunistã, politicã sau religioasã,
ce obþinea libertate ºi legitimitate, dar din multiple motive
era neputincioasã privind acþiuni
cu întindere ºi reacþie naþionalã.
2.Cripto-comuniºtii lui IliescuRoman-FSN-ul, vopsiþi democraþi,
care prin toate instituþiile statului ºi mass-media aveau o putere
absolutã. De remarcat cã imensa
avere a PCR ºi Securitãþii a fost
preluatã de un grup de beneficiari
care pânã astãzi dominã viaþa
noastrã financiarã ºi economicã.
3.Masa mare a românilor din
care imensa majoritate erau ignoranþi ºi imaturi politic la care li
s-au luat ochii cu asasinarea
soþilor Ceauºescu ºi care, printro manipulare diabolicã, au fost
conduºi sã-i voteze pe foºtii trãdãtori ºi teroriºti ai neamului ºi nu
pe cei ce s-au opus lor.
Sã ne întoarcem acum la persoana dumneavoastrã. Este incontestabil cã aþi fãcut parte din
mafia neo-comunistã ºi chiar aþi
jucat un rol activ ºi de lance
împotriva guvernului CDR ºi a
PNÞCD care începuse sã facã
reforme reale ºi care era cotat cu
o popularitate de peste 60%. Aþi
reuºit, cu ajutorul marilor greºeli
ale conducerii PNÞCD, al nenumãraþilor infiltraþi din partidele zise istorice, a slãbiciunii,
neputinþei ºi relei credinþe a lui
Emil Constantinescu, ºi a trãdãrii
liberalilor lui Radu Câmpeanu,
sã opriþi reformele ºi ascensiunea
PNÞCD ºi CDR, sã evitaþi alegerile anticipate ºi apoi sã distrugeþi
iremediabil PNÞCD.
Aceasta a fost incontestabil
esenþa activitãþii dumneavoastrã
politice de atunci, de altfel recunoscutã de dumneavoastrã direct
sau indirect.
ªi totuºi, ºi totuºi
Cu tot acest trecut, atunci când
prin abilitatea ºi ºansa istoricã
ce vi s-a oferit (nu aþi avea
putere, spune Isus Cristos, dacã
nu vi s-ar fi dat de sus) aþi ajuns
în funcþia supremã a statului,
mulþi români ºi chiar unii din
rezistenþa anti-comunistã au sperat în dumneavoastrã. Unii vor
spune cã aceastã speranþã era
explicatã prin faptul cã nu exista
un partid sau o persoanã alternativã, dar o analizã mai de
profunzime descoperã ºi alte
motive. Le vom rezuma astfel:
1.Orice om poate avea ºansa,
datã de Dumnezeu, a unei convertiri de la necredinþã la credinþã, de la rãu la bine ºi de la
minciunã la adevãr.
2.Sinceritatea totalã pe care aþi
arãtat-o la confruntarea cu Adrian
Nãstase când aþi spus, citez tragedia românilor este cã trebuie sã
aleagã între doi comuniºti, dar eu
am pãrãsit acest sistem ºi doresc
acum altceva.
3. Declaraþia publicã: Voi fi
un preºedinte jucãtor, luptând
împotriva sistemului ticãloºit.
4. Marea coaliþie împotriva
dumneavoastrã fãcutã de autentici reprezentanþi ai sistemului
ticãloºit (mari corupþi, baroni

locali, partide trãdãtoare, cei 322
de parlamentari etc.). Nu e oare
o dovadã cã eraþi împotriva lor ºi
le era fricã de dumneavoastrã?
5.Obiectivele pe care le-aþi fixat
explicit sau indirect: justiþie independentã; condamnarea comunismului ºi deconspirarea celor ce
au colaborat la teroarea comunistã;
angajament deschis anti-corupþie;
reînnoirea (purificarea) clasei
politice; descoperirea adevãrului
privind evenimentele din decembrie 1989 (ºi dupã 22 decembrie),
a mineriadelor ºi pedepsirea vinovaþilor; lupta împotriva baronilor
ºi mafiilor locale care sfideazã
legalitatea ºi obþin puterea prin
mijloace neloiale.
Nu putea ºti nimeni atunci cât
de sincer eraþi. Aveam cu toþii
obligaþia de a vã acorda prezumþia
de credibilitate (cu toate cã de la
început existau semne, mai ales
prin unele numiri în funcþii
cheie, care puteau chiar bloca
schimbãrile pe care le-aþi promis).
ªi acum cu obiectivitate vom
descoperi o situaþie extrem de
tristã ºi îngrijorãtoare: dupã cei
4 ani în care aþi fost stãpân la
Cotroceni, nici unul din aceste
obiective propuse nu a fost împlinit.
Aceastã realitate se impune nu
numai pentru analiºti ºi experþi,
ci ºi pentru cetãþeanul de rând:
- Justiþia este o batjocurã ºi o
ruºine naþionalã. Ea este tot aºa
de aservitã unor politicieni ºi
oameni de afaceri corupþi ca pe
vremea comuniºtilor PCR. Nu s-a
fãcut dreptate în þarã ºi nu s-au
respectat nici principiile europene, cum ar fi principiul proprietãþii (de exemplu, nici astãzi nu
au fost restituite lãcaºurile de cult
ºi bunurile unei biserici furate ºi
martirizate de comuniºti).
- Condamnarea comunismului
a fost formalã ºi inoperantã.
Practicile, mentalitatea, abuzurile ºi manipularea de atunci
se menþin ºi astãzi. Sunt mulþi
din aceiaºi oameni care sfideazã
un întreg popor. Aºa-zisa deconspirare a dosarelor a fost o farsã.
S-a fãcut pe sprânceanã ºi au
fost descoperite unele victime ºi
nu cei care au organizat teroarea
ºi delaþiunea. Unde sunt dosarele
dispãrute? De ce nu s-au descoperit cei care au umblat la
dosare sau cei ce le-au ars? Unde
este legea lustraþiei?
- Care este efectul luptei anticorupþie? Toþi marii corupþi sfideazã ºi batjocoresc ºi astãzi
poporul nostru. Aþi renunþat chiar
ºi la sloganul anti-corupþie.
- Clasa politicã nu este nicidecum purificatã. E mai rãu decât
acum 4 ani. Atunci era doar o
micã soluþie imoralã. Acum este
mare cât toatã þara. Ne sfideazã
ºi râd de noi cei mai odioºi din
foºtii, în funcþii mari în parlament, guvern ºi administraþie.
- O þarã ºi o lume întreagã
ºtie cine au fost criminalii din
1989 ºi criminalii care au ordonat
ºi condus mineriadele. Numai
justiþia românã nu ºtie! Ei continuã sã huzureascã fiind preºedinþi de onoare, analiºti politici,
jurnaliºti vestiþi sau pensionari
cu zeci de milioane pe lunã.
- Mafiile locale nu numai cã nu
au fost stârpite, dar au intrat în
parlament ºi ºi-au impus guvernanþii, fãcându-ºi în continuare

Meditaþii ortodoxe: Religiozitatea poporului român (urmare din pag. 1)

unei populaþii este puternic legatã de Poporul român nu s-a convertit, ci s- rãsãritene. Noi, aparþinînd rãsãritului,
standardul de viaþã. În þãrile dezvol- a format creºtin, rãmînînd fidel am ajuns pînã la urmã sã ne integrãm
tate cetãþenii sînt mai puþin religioºi, ortodoxiei originare, apostolice zonei proprii ºi astfel,  urmare a
în timp ce în zonele sãrace oamenii (Romulus Neag, Biserica ortodoxã tragicei separãri bisericeºti dintre apus
au o relaþie mai strînsã cu religia.
românã în conºtiinþa de neam a ºi rãsãrit - sã rãmînem rãsãriteni.
O situaþie aparte se spune cã poporului român, în Gândirea, serie
Dincolo însã de aceastã aparteprezintã Statele Unite ale Americii. nouã, an XII, nr. 1-3/2003, p. 96).
nenþã geograficã, dar ºi religioasã,
Legãtura strînsã dintre neam ºi asemenea tuturor adevãraþilor credinCei mai religioºi sînt americanii din
Mississippi, iar cei mai puþin religioºi credinþã, dintre popor ºi Bisericã  cioºi creºtini, tindem spre refacerea
sînt cei din Vermont.
aceasta fiind expresia credinþei de unitãþii în Hrisos. Evident nu depinde
Revenind acum la noi, românii, se totdeauna a românilor -, se constituie doar de noi, sîntem însã printre aceia
cuvine subliniat faptul cã religio- într-una din caracteristicile noastre. care rîvnim spre refacerea unitãþii
zitatea proprie se identificã cu ªi pentru cã, spre dezamãgirea noas- religioase ºi bisericeºti, avînd nãdejdea
apartenenþa la Bisericã. Neamul nostru trã, trebuie sã recunoaºtem adevãrul cã pînã la urmã vom ajunge toþi la
ºi Biserica formeazã o unitate insepa- istoric: religia Mîntuitorului Iisus unitatea credinþei, cum spunea Sfîntul
rabilã. Aºa cum spunea cineva, înce- Hristos este una singurã ºi nedespãr- Apostol Pavel (Efesieni, 4, 13).
putul creºtinismului la noi coincide þitã, totuºi ea a fost trãitã într-un fel
cu începutul fiinþei noastre etnice. în pãrþile apusene ºi într-alt fel în pãrþile
Mitropolit Nicolae CORNEANU
Acest numãr s-a tipãrit cu sprijinul reprezentanþilor exilului românesc anticomunist
de la Paris, de la Freiburg, de la München ºi de la Bruxelles

jocul nefast.
Iatã dar prãpastia dintre promisiuni, obiective ºi realitãþile
prezentului, prãpastie care va
conduce la marea prãpastie a
viitorului þãrii. Iatã deci tragedia
care continuã. ªi în plan moral
ºi în cel social este o adevãratã
catastrofã. Fostul om nou comunist este prezent peste tot:
analfabet moral, ignorant religios
dacã nu ateu, fãrã nimic sfânt,
fãrã conºtiinþã ºi dragoste de þarã,
egoist ºi hedonist. În ultimii 19
ani, milioane de crime prin avort
provocat au prãbuºit demografia.
Sãrãcia a creat exodul a milioane
de români. Milioane de divorþuri
ºi imoralitatea au distrus familiile. Prãbuºirea moralã care
existã deja va conduce inevitabil
la prãbuºire socialã ºi materialã.
Sunt pãrãsite toate reperele morale, credinþa ºi spiritualitatea
care au stat la temelia edificãrii
acestui minunat edificiu care a
fost România.
Domnule Preºedinte,
întrebarea este: Nu aþi vrut
sau nu aþi putut îndeplini obiectivele propuse?. La aceastã întrebare istoricã se va primi cu
siguranþã în viitor un rãspuns,
dar va fi prea târziu. Oricum ar
fi, pentru prezent, rezultatul este
acelaºi pentru þarã ºi pentru noi
toþi. În aceste condiþii evoluþia
este inevitabilã spre dezastru.
Este greu de presupus cã dacã
în patru ani nu v-aþi eliberat ºi
nu v-aþi întors spre valorile care
reprezintã singura speranþã realã
a noastrã a fiecãruia, o veþi putea
face în anul ce urmeazã. Ar fi
necesarã o intervenþie a providenþei.
Domnitorii noºtri au zidit
biserici ºi mãnãstiri, mulþumindu-I lui Dumnezeu ºi cerându-I ajutor. Sã fiþi convins ca
ºi ei cã fãrã Dumnezeu nimic nu
veþi putea face. Singura salvare
este readucerea lui Dumnezeu în
inimile, casele ºi conºtiinþa românilor. Promovaþi principiul
umanismului integral în care
componenta spiritualã are prioritate. Promovaþi spiritualitatea ºi
specificul acestui neam care
incontestabil sunt creºtine. Promovaþi valorile creºtine ºi mai
ales adevãrul, iubirea ºi dreptatea.
Împotriviþi-vã oricãrei legi care
se opune legilor lui Dumnezeu.
Pentru a vã reuºi reforma în
educaþie, sãnãtate, sau în orice
domeniu, începeþi cu reforma
moralã, cu eliminarea corupþiei,
cu refacerea conºtiinþei morale ºi
profesionale, cu o educaþie ºi
mãrturisire a Adevãrului.
Comunismul a fost anti-creºtin,
anti-naþional ºi anti-democratic.
Revoluþia din decembrie 1989 ar fi
trebuit deci sã fie creºtinã ºi
democraticã. Ea trebuie împlinitã
în acest spirit ºi numai atunci
binecuvântarea lui Dumnezeu va
coborî peste poporul ºi þara noastrã.
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