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Aºa ne-a lãsat Dumnezeu!
În limba româneascã de odinioarã, aºa cum am învãþat-o cei
din generaþia mea, se spunea
foarte des despre cineva: Aºa la lãsat Dumnezeu. Poate cã nu
sunã atît de european ca unele
expresii de astãzi, cînd am înlocuit plasticitatea unicã ºi bogãþia
de nuanþe cu stereotipii monotone, sãrace în sensuri, sunînd
ca niºte motoare stricate, pe
punctul de a-ºi da duhul.
Aºa l-a lãsat Dumnezeu
oglindea un adevãr de necontestat, o realitate ºi un mister al
creaþiei, propriu omenirii ºi
numai ei. Mi-am amintit de ele
auzind de curînd cuvintele lui
Murray Perahia, într-o emisiune
radiofonicã dedicatã lui Dinu
Lipatti. Dumnezeu a vrut ca el
sã cînte la pian, a spus cel mai
mare pianist contemporan. ªi am
înþeles cã astfel a dat genialitãþii
cea mai adevãratã definiþie. Pentru cã atunci cînd cuvintele nu
mai sînt de ajuns ca sã exprimãm
ceea ce poate realiza un om, nu
avem încotro ºi trebuie sã recunoaºtem cã el e dãruit de o
Putere dincolo de mãruntele
noastre modalitãþi de exprimare,
de înþelegere, de receptare chiar.
Marele muzician american a
intuit ºi exprimat o formã de
apofatism, care ne întãreºte în
convingerea cã numai o luciditate
a modestiei poate deschide pentru
noi poarta miracolelor. Dincolo
de ea întîlnim adevãrata realitate
a lumii, pentru care Dumnezeu
ne pregãteºte cu dragoste. ªi
atunci toatã aroganþa, cu care ne
îmbãtãm considerînd cã am spus
tot ce se putea spune, cã am mers
pînã la limitele posibile ale inteligenþei ºi gîndirii, se topeºte ca
un fulg de zãpadã strîns în palmã.
Cã nu ne putem înscrie ca o
simplã etapã cantitativã a evoluþiei, la extremitatea superioarã
a scãrii fiinþelor vii, potrivit
acelui nefericit adagiu cu care
am fost îndopaþi ºi îndoctrinaþi
zeci de ani acumulãri cantitative
duc la salturi calitative, înscripþia de bazã pe frontonul bibliei
materialiste. Care ni se serveºte
ºi acum, într-o formã mai subtilã,
bineînþeles, mai ademenitoare,
mai mãgulitoare pentru ceea ce
credem noi cã este capacitatea
noastrã de a înþelege realitatea.
În cartea sa Ziel oder Zufall?,
cardinalul Christoph Schönborn
relateazã urmãtoarea anecdotã:
Un frate din ordinul Dominicanilor povestea zilnic tuturor
celor din obºtea sa cã intenþioneazã sã scrie o lucrare filosoficã în care sã aducã dovezi cã
omul nu se deosebeºte de animale.
Într-o bunã zi, un alt frate,
exasperat de repetiþia zilnicã, l-a
întrebat: Pãrinte X, cartea pe
Lidia STÃNILOAE
(continuare în pag. 24)
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Roza vînturilor:

Dialoguri esenþiale: E u g e n I O N E S C U
la Biblioteca Naþionalã a Franþei
Aþi organizat numeroase expoziþii care au cunoscut un mare
succes.
Noëlle GIRET: Mi-a fãcut o
imensã plãcere sã le pregãtesc.
De fapt, într-o carierã sînt lucruri
care au importanþã ºi care rãmîn...
Expoziþia aniverseazã centenarul lui Eugen Ionescu.
N.G.: Da. Mai este încã un
element: Cînd Marie-France Ionescu a venit sã-l vadã pe Preºedintele Bibliotecii Bruno Racine
pentru a-i spune cã face o donaþie
a arhivelor tatãlui ei, a creat o
situaþie clasicã pentru organizarea
unei expoziþii; este lucrul pe care
îl doreºte fiecare donator important ºi Preºedintele a acceptat
foarte repede cã este de acord.

Este ºi o tradiþie la Biblioteca
Naþionalã, dar ea nu se poate
respecta pentru fiecare donaþie;
nici nu ar fi destul timp, nu ar
exista destule sãli. Dar cînd donaþia reprezintã un fond foarte,
foarte bogat cum a fost în cazul
lui Ionescu vedeþi în jurul nostru cantitatea de dosare, ocupã
un loc imens în cazul acesta,
este natural sã se verniseze o
expoziþie. Deci s-a luat hotãrîrea
la nivelul Preºedintelui.
Probabil v-a trebuit mult timp
pentru a pregãti expoziþia, vreme
de mai multe luni.
(continuare în pag. 14)

Interviu realizat de Ecaterina
CLEYNEN-SERGHIEV

Reevaluãri: O c o n º t i i n þ ã m a j o r ã
a timpului nostru

Cine studiazã prezenþa socialpoliticã a lui Eugen Ionescu în
conºtiinþa europeanã ºi universalã
de dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial, nu poate sã nu realizeze
o despãrþire aproape categoricã
între manifestãrile publicistice ºi
artistice ale dramaturgului de pînã
la apariþia Rinocerului, cu intervenþiile sale nu numai de ordin
scenic sau cinematografic, ci ºi
cu mãrturisirile, confesiunile, afirmaþiile rãspicate ale unei atitudini
civice, profund angajatã nu numai

ÎN CELELALTE PAGINI l Zile culturale româneºti la Frankfurt ºi
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pe poziþia liberalismului-democratic, dar ºi afirmatã constant
anticomunistã.
Ruptura nu înseamnã o schimbare de atitudine în destinul
scriitorului. Dimpotrivã, Eugen Ionescu a fost acelaºi în toate
împrejurãrile existenþei sale din
anii de formaþie ºi pînã la trecerea
sa în nefiinþã. Numai cã, pînã în
momentul abordãrii directe, a
Nicolae FLORESCU
(continuare în pag. 17)

INTERVIU CU EUGEN IONESCU

LE FIGARO  Acuzaþi comunitatea internaþionalã de nesusþinerea naþiunii în pericol. La ce reacþie vã aºteptaþi, mai
exact, dupã ultimele evenimente din România?
Eugen IONESCU  În primul rînd fac apel la Gorbaciov. El este
sigurul care poate face ceva. Pentru cã România este literalmente
colonizatã de Uniunea sovieticã: 74% din producþia de cereale
este direct exportatã cãtre URSS. ªi, în acest timp, românii se
confruntã cu o foamete înspãimîntãtoare.
 Dar ce aºteptaþi de la liderul sovietic?
 Sã îl lase baltã pe Ceauºescu! Regimul acestui nebun nu rezistã
decît datoritã Uniunii sovietice. Sã-l condamne explicit, iar URSS-ul
sã rupã legãturile economice cu România, în ciuda interesului pe
care i-l poartã, ºi dictatura lui Ceauºescu se va prãbuºi de la sine.
 Nu este oare iluzoriu sã speraþi asta, þinînd evident cont de
problemele economice pe care le are, astãzi, Uniunea sovieticã?
 E momentul ca oamenii de stat occidentali, care au fost pãcãliþi
atîta timp de comunism ºi stalinism, sã se motiveze ºi sã aducã
sprijin economic URSS-ului lui Gorbaciov. Douãzeci ºi trei de
milioane de români sunt astãzi efectiv ameninþaþi. Mulþi sunt
aproape de-a muri. E ultima lor ºansã.
 Aveþi informaþii mai precise despre situaþia din România?
 Este foarte dificil sã ºtii cu exactitate ce se întîmplã acolo. Dar
este evident cã o represiune teribilã loveºte populaþia. La Paris,
Liga pentru apãrarea drepturilor omului în România se strãduieºte
sã obþinã informaþii, dar þara este închisã complet.
 Credeþi cã susþinerea dvs a cauzei româneºti va avea un ecou
internaþional suficient de mare ºi cã va ajunge pînã în România?
 Da, sper, oricum. ªtiþi, miºcarea care se porneºte este
ireversibilã. Dacã nu sunt uciºi toþi românii, ei vor merge pînã
la capãt. Pînã la capãtul vieþii ºi morþii.
 V-aþi întors în România în ultimii ani?
 Niciodatã, din 1938. Atunci era o þarã bogatã, grînarul Europei.
Îmi aduc aminte de un popor fericit, atît cît este posibil. Iar astãzi
îi sunt distruse pînã ºi cultura, pînã ºi monumentele. Este un popor
în pericol de moarte. Ar trebui sã fie creat un tribunal supranaþional
pentru a judeca oamenii de stat ºi criminali precum Ceauºescu.
(Le Figaro, Paris, 20 decembrie 1989)

(Versiune româneascã de Liviu SOLTUZU)

Symposion: CARAGIALE ªI URMUZ
(I)
Posibila influenþã pe care
Kafka, Morgenstern sau Jarry,
precum ºi E. A. Poe, E.T.A. Hoffmann sau Lewis Carroll au exercitat-o asupra lui Urmuz, nu poate
fi ignoratã. Însã, dacã vrem sã
gãsim rãdãcini autohtone ale absurdului acestuia, investigaþia
genealogicã nu poate pleca decît
de la opera lui Caragiale. Astfel,
putem presupune cã polenul

Loredana ILIE

(continuare în pag. 19)

Inedit: M. Eliade ºi manuscrisul Viaþa nouã
În noiembrie 1982, îi scriam,
printre altele, Profesorului: Unde
se aflã manuscrisul ªtefaniei?
Dupã 40 de ani, un medic stabilit
în R. F. G. (dinainte de rãzboi),
întîlnindu-se cu domnul Noica,
i-a vorbit cu entuziasm despre
fragmentul publicat în 1939 în
Universul literar. Am copiat
textul, i l-am expediat ºi mi-a
scris cã... e fericit.1
Mircea Eliade mi-a rãspuns:
Manuscrisul ªtefania e la Paris;
inutilizabil, pentru cã romanul
întreg (Viaþa nouã) era plãnuit
sã aibã 1200-1500 pagini, ºi cele
deja scrise (150-200) bat apa în
piuã. 2

Meditaþii ortodoxe: Biblia ºi arheologia
Nu prea mult timp în urmã,
arheologul Israel Finkelstein ºi
istoricul Neil Silberman au publicat volumul Biblia dezvãluitã
(cf. Chantal Cretaz, Une histoire
tourmentée, în rev. Le Messager,
Strasbourg, nr. 22, 24-30 mai 2009,
pp.5-7). Autorii încearcã sã lãmureascã cuprinsul Bibliei recurgînd
la recentele descoperiri arheo-

cultural purtat de vîntul resurecþiei
literare europene a gãsit anemofile
în spaþiul de creaþie urmuzian, la
rîndul sãu bogat în germeni ai
antiliteraturii, fapt demonstrat de
propagarea mitului ºi chiar al
cultului înaintemergãtorului
Urmuz de cãtre miºcarea româ-

logice. Despre ce este vorba?
Multã vreme dezvoltarea oraºului Megiddo din Israel a fost
atribuitã regelui Solomon ºi la fel
localitãþile Gezer ºi Hazor datînd
din secolul al X-lea a. Hr.. Ca mare
rege ºi figurã importantã, Solomon
a devenit un personaj legendar.
Legate de el au apãrut multe
legende. Astãzi se impune stabi-

N-am fost convins cã autorul
avea dreptate, caracterizîndu-ºi
propria operã lipsitã de valoare.
ªtiam numeroase exemple (din
memorialisticã ºi corespondenþã)
cã accesele de megalomanie alterneazã cu cele de turnare a cenuºii
pe cap.
Am vrut neapãrat sã citesc
acest roman nedefinitivat ºi în
urma insistenþelor mele am cãpãtat
o fotocopie. Textul m-a fascinat.
Am înþeles de ce un medic n-a
putut sã uite felul cum un scriitor
român a dat viaþã unui personaj
Mircea HANDOCA
(continuare în pag. 14)

lirea realitãþii bazatã pe documente. Din acest punct de vedere
descoperirile recente de la Ninive,
ºi anume arhivele lui Sonaherib ºi
Asurbanipal, vin sã ne ofere multe
date istorice, nu mai puþin cele
30.000 de plãci de argilã recent
scoase la ivealã.
Reþinem mirarea cercetãtorului
englez George Smith care a desco(continuare în pag. 20)
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Zilele culturale ale Bãncii Centrale Europene:
România 2009
Zilele culturale româneºti au fost inaugurate printr-un concert de galã la Opera
Veche (Alte Oper) din Frankfurt, cu lucrãri
de Beethoven ºi Enescu, în prezenþa lui
Jean-Claude Trichet, preºedintele Bãncii
Centrale Europene ºi a lui Mugur Isãrescu,
preºedintele Bãncii Naþionale a României
(BNR). La sfîrºitul discursului sãu inaugural, în care a amintit nume ca Enescu,

Brîncuºi, Ionesco ºi Cioran, Jean-Claude
Trichet a rostit în mod surprinzãtor cîteva
fraze într-o corectã limbã româneascã,
explicînd apoi simplu în limba sa maternã
cã nu i-a fost greu sã spunã aceste cuvinte,
datoritã asemãnãrii dintre limba francezã ºi

frumoasa limbã românã. Un moment emoþionant pentru românii prezenþi în salã!
Concertul de deschidere a cunoscut ºi
un moment de suspans tipic românesc: în
locul Orchestrei Filarmonice George
Enescu anunþatã, sub bagheta lui Cristian
Mandeal, a apãrut în salã Orchestra
Radioteleviziunii Române, fapt datorat
conflictului dintre Filarmonicã ºi Cristian
Mandeal. Programul fusese retipãrit, iar Orchestra Radio cu un
Cristian Mandeal în mare formã
au lãsat publicului ºi criticilor o
deosebit de bunã impresie.
O întreagã gamã de manifestãri
culturale de înaltã clasã, din care
vom aminti doar cîteva, au avut
loc în urmãtoarele sãptãmîni.
În biserica Sfînta Katharina,
plinã pînã la refuz, Gheorghe
Zamfir, un rãsfãþat al publicului
german, ºi-a dovedit din nou mãiestria împreunã cu organistul
Nicolae Licareþ într-un program
combinat, clasic ºi folcloric.
Acest original dialog dintre nai
ºi orgã a fost un eveniment
sonor de înaltã clasã.
Grigore Leºe a prezentat un
show folcloric, denumit Roots,
în care renaºte, folosind instrumente arhaice, vechi melodii
pastorale de bucurie ºi de jale,
împletindu-le cu rituri ºi legende.
Un moment deosebit l-a reprezentat proiectul de dans ºi
teatru OuiBaDa al renumitului
coregraf Gigi Cãciuleanu, care a
produs deja furori în alte þãri. În stilul sãu
unic, el povesteºte pe scenã balada Mioriþa
ca o îmbinare între viaþã ºi moarte, între dans
modern ºi muzicã pur româneascã. Deºi ºi-a
început cariera internaþionalã în Franþa ºi este
acasã pe toate scenele lumii, Gigi Cãciuleanu

Academia Germano-Românã din Baden-Baden
La 24 octombrie 2009, în eleganta
clãdire din str. Vicenti nr. 8 din BadenBaden s-au desfãºurat mai multe acþiuni
marcînd punctul culminant al activitãþii
acestei Academii în anul 2009. Dupã
Adunarea Generalã a membrilor, la care
s-au rezolvat problemele administrative
curente ale asociaþiei, a avut loc cel de-al
5-lea simpozion la care s-au remarcat
comunicarea Parteneriatul germanoromân în cadrul asigurãrilor, de prof.
George Vasile ºi George Sorin Zaharescu, precum ºi cea despre studenþi
români în universitãþile germane în
secolul al XIX-lea, de dr. M. Neagu. Din
pãcate, cunoscutul esoterist Cantemir
Mambet n-a putut reveni la timp din
Orientul apropiat pentru a-ºi prezenta
conferinþa Misterele labirintului, care
va fi tipãritã însã în Caietul nr. 5 al
Academiei. Pentru prima datã în istoria
Academiei Germano-Române din BadenBaden comunicãrile au fost prezentate în
limba românã, publicul în întregime
stãpînind aceastã limbã.
Eram îngrijoraþi cã, dupã ce anul trecut,
în încheierea simpozionului Academiei,
celebrul violonist Alexandru Tomescu
entuziasmase la culme un numeros public
în care cunoscãtorii abundau, de data
aceasta momentul nostru cultural nu se
va înscrie la aceeaºi altitudine. Îndoielile
ne-au fost spulberate de cãtre profesorul
bulgar Tomislav Nedelkovic-Baynov, conducãtorul de-acum celebrului Baynov
Piano Ensemble, care a concertat cu
succes pe mai toate continentele ºi una
din cele mai talentate discipole ale lui, de
asemenea descendentã dintr-o familie de
muzicieni, Daniela Manusardi, nãscutã la
Milano în 1978 dintr-un tatã italian ºi o
mamã brãileancã. Tînãra pianistã, cãruia
maestrul ei i-a oferit posibilitatea de a
interpreta mai multe piese la primele douã
mîini, din numeroasele compoziþii la
patru mîini executate de cei doi, ne-a
cucerit prin talent, graþie ºi iubirea faþã
de profesiunea aleasã ºi faþã de România,
care o fascineazã, ea învãþînd limba românã
de fapt singurã, pãrinþii ei pãrãsind
România lui Ceauºescu în condiþii care
excludeau regretele ºi dorul de plaiurile
mioritice. Am lãcrimat cînd Daniela
Manusardi ne-a povestit cum se strãduieºte sã le aminteascã pãrinþilor ce þarã

minunatã este România. Ne-a mai povestit
cã nu poate trãi în Italia, pentru cã acolo
nu existã interes decît pentru fotbal,
branºa computerelor ºi cea a televiziunii,
peste tot valoarea contînd mai puþin decît
relaþiile. Apreciazã în Europa Germania 
pentru respectul faþã de profesionalism 
ºi România  mai ales din punct de vedere
subiectiv-sentimental (Majoritatea prietenilor, dintre colegi, sînt din România.);
acestea ar fi, dupã Daniele Manusardi,
singurele douã þãri în care un om poate
trãi mulþumit. Noi o invitasem sã ne
delecteze la pian, iar ea ne vorbea ca o
competentã membrã fondatoare a Academiei
noastre! ªi-asta se întîmpla dupã ce ne
fascinase cu un program destul de lejer,
pentru cã piesele pentru pian la patru mîini
se înþeleg mai ales în lumina afirmaþiei
Anei Blandiana conform cãreia inovaþiile
ºi complicaþiile în arte le împlinesc
creatorii care altfel n-ar fi mari. Programul a cuprins însã mai ales piese minore
de compozitori mari. Cine ºi-ar putea
închipui Sonata Lunii a lui Beethoven, ca
piesã pentru patru mîini?! Desigur, orice
mare compozitor reia cu plãcere o temã
dragã lui, chiar în piese mai puþin celebre.
(Pentru cine nu-i mare compozitor, reluarea se face chiar din opera altora.) Nu
prea existã însã capodopere pentru patru
mîini. De aceea, aici iese uºor în evidenþã
ce anume dau interpreþii.
Programul s-a deschis cu Valsuri op.39
de Johannes Brahms, numerele 3-7 ºi 15,
acesta din urmã extrem de cunoscut.
Execuþie impecabilã de piese relativ simple,
în cadrul cãreia graþia ºi tehnica sigurã
a celor doi instrumentiºti a ieºit în
evidenþã într-un mod agreabil.
A urmat din Petite Suite, de Claude
Debussy piesele En Bateau ºi Balet,
despre care am fost asiguraþi cã sînt cele
mai frumoase. Debussy e un compozitor
delicat, care te obligã sã te porþi cu mînuºi
cu el. Cei doi interpreþi au fost din nou la
înãlþime, stîrnind în auditor o senzaþie de
confort estetic. Dupã aceste piese am fost
convinºi de succesul manifestãrii artistice.
Cele Douã dansuri norvegiene de Grieg
care au urmat ne-au delectat, consolidîndune convingerea cã seara devine un succes
muzical, în ciuda faptului cã se cînta la
patru mîini sau poate cã tocmai de aceea.
(Ni s-a mai spulberat astfel o prejudecatã,

a mãrturisit în Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung:
Rãdãcinile mele româneºti
sînt intacte, ca ºi dragostea
mea ºi mîndria originii mele.
Centrul Georges Pompidou
din Paris a pus la dispoziþia
Muzeului Culturilor Lumii din
Frankfurt treizeci de fotografii pentru expoziþia Constantin Brîncuºi. Sculptorul
ca fotograf. Brîncuºi a învãþat arta fotograficã de la
celebrul grafician ºi fotograf
Man Ray.
Decepþionat de reproducerile fotografice ale operelor
sale, Brîncuºi, fascinat de
tehnica modernã, a purces sã le fotografieze el însuºi. A descoperit, astfel,
posibilitãþile fotografiei ca ajutor în munca
sa de sculptor, iar noi putem admira în
fotografiile sale momente de realizare a
sculpturilor sale în atelier, în cursul procesului de creaþie.
În sãlile Bãncii Centrale Europene au
avut loc trei expoziþii foarte interesante: o
expoziþie de picturã modernã româneascã,
cu lucrãri de ªtefan Cîlþia, Bogdan Vlãhuþã
ºi alþii, o expoziþie de numismaticã care
prezintã istoria ºi iconografia banilor
româneºti timp de cinci secole (colecþia
BNR) ºi o frumoasã expoziþie filatelicã a
societãþii Romfilatelia.

Manifestãrile culturale s-au încheiat cu
un extraordinar spectacol de teatru coreografic  muzical la Opera din Frankfurt:
Don Quixote  Made in Romania, realizat
de Dan Puric ºi ansamblul sãu. Bazîndu-se
pe universalitatea ºi atemporalitatea eroului
lui Cervantes, Dan Puric creazã un Don
Quixote care se ridicã dincolo de barierele
de limbã, mentalitate, culturã ºi ideologie.
Combinînd în mod magistral pantomima
clasicã cu commedia dell´arte, dansul în
felurite ipostaze (clasic, step dance,
tabledance, folclor românesc) cu arte marþiale
ºi cu scene de musical stil Broadway, Dan
Puric reuºeºte sã sublime totul într-un
adevãrat poem în care estetica miºcãrii
susþinute de muzicã ºi magia imaginilor sînt
de o rarã frumuseþe ºi în care sensul adînc
al tragediei individului apare în toatã
complexitatea sa metafizicã. Dupã cum spune
Dan Puric într-un interviu acordat publicaþiei
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,
Don Quixote este ºi va fi mereu un fel de
ceas deºteptãtor pentru trezirea omenirii
din somnul ei fãrã vise, cãci nu el este
cavalerul rãtãcitor, ci omenirea este cea
care s-a rãtãcit din drumul adevãrului.
Pia BADER FÃRCÃªANU
Bad Homburg (Germania)

ceea ce reprezintã, de fapt, încã o realizare.)
În încheiere, dintr-un compozitor francez din cercul lui Cocteau, George Auric,
am ascultat 5 bagatele. Piese extrem de
simple, armonioase, executate impecabil
de cãtre cei doi pianiºti.
Cînd doi pianiºti se-aºeazã alãturi,
pentru piese la patru mîini, simfonismul
autentic, clasicismul, muzica foarte cultã,
cu pretenþii se retrage lãsînd loc
divertismentului. Cînd execuþia este impecabilã, exigenþele muzicii serioase revin
în sala de concert aducînd o încîntare
surprinzãtoare, în sensul de neaºteptatã,
în sufletele spectatorilor. Maestrul Tomislav Baynov ºi Daniele Manusardi au
sesizat foarte exact faptul cã arta lor nu
coboarã nicãieri în domeniul divertismentului ºi ne-au oferit ca bis Bugatti
step, o piesã pe care au ridicat-o la nivel
concertistic, aºa cum Johann Strauss
interpreta valsurile sale nemuritoare. În
fond, orice execuþie impecabilã împlineºte
pretenþiile maxime ale compozitorului. A le
cunoaºte nu ni se întîmplã la orice audiþie
muzicalã. Entuziasmul publicului este cea
mai rapidã rãsplatã pentru marii interpreþi.
Este de aºteptat ca renumele lui Tomislav
N. Baynov sã se consolideze în continuare,
iar al Danielei Manusardi sã creascã, aºa
cum meritã aceastã tînãrã artistã dotatã ºi
pasional îndrãgostitã de pian.
Desigur, cliºeele estompeazã realitatea,
o modificã fãcînd-o mai uºor de înþeles,
dar înstrãinînd-o de imaginea ei exactã.
Existã bagatele pentru pian ºi bagatele
pentru patru mîini, sau pentru douã piane
sau pentru patru piane, care nu se
deosebesc fundamental între ele. Îmi
amintesc acum o minusculã piesã de
Mozart Tartina cu unt, pe care am auzito pe vremea cînd eram elev la Liceul Gh.
Lazãr din Bucureºti, prin 1962, în interpretarea pe atunci celebrului Valentin
Gheorghiu. Mozart evoca modul în care
mama lui îi pregãtea dimineaþa cîteva
tartine cu unt, în modul sãu componistic
caracteristic, simplu ºi divin în acelaºi
timp. O piesã compusã tot în copilãrie
probabil, dar dupã ce ajunsese sã-ºi
pregãteascã singur tartinele cu unt. Mama
era evocatã cu bucurie ºi graþie, tînãrul
Amadeus avînd desigur anumite disconforturi la pregãtirea tartinelor cu unt
de cãtre el însuºi, feliile de pîine neavînd
clape nici mãcar în casa Mozart, astfel cã
mamei îi reuºeau mult mai bine decît
compozitorului care poate cã, încã preºco-

lar, avea deja nostalgia unei vîrste mai
fragede ºi mai lipsite de griji.
Îmi amintesc deci cã, în timp ce închisorile erau încã pline de deþinuþi politici
ºi marii noºtri clasici erau interziºi cel
puþin parþial, la o ºcoalã din Bucureºti, de
douã ori pe lunã, veneau sã interpreteze
capodopere muzicale: Valentin ºi ªtefan
Gheorghiu, Aurelian Octav Popa, Elena
Cernei, Magda Ianculescu, Marta Kessler,
Emilia Petrescu, Dan Iordãchescu, Nicolae
Herlea, Valentin Teodorian, David Ohanesian, Cleopatra Melidoneanu ºi alþi instrumentiºti celebri ºi cîntãreþi de renume
acompaniaþi la pian de Nicolae Rãdulescu.
Cîteva sute de elevi plãteau de douã ori pe
lunã 1 leu intrarea (într-o vreme în care
cu 1 leu se putea cumpãra la negru, riscînd
puºcãria, cam 3 cenþi americani) ºi erau
delectaþi de artiºti care, dacã România azi
i-o mai avea, de aceeaºi valoare, n-ar mai
putea fi ascultaþi de cãtre români decît în
Occident sau în America, pe bani foarte
grei, pe care, de cele mai multe ori,
adevãraþii amatori de artã nu prea i-au
avut niciodatã. (Pentru ei alte lucruri sînt
mai importante, iar pentru cei pentru care
mai ales banii conteazã, celelalte simþuri
s-au tocit, dacã au existat, sau nu s-au
dezvoltat, favorizîndu-se aceastã însuºire
din ce în ce mai importantã  pînã la
mutilare aproape  de a înghesui parale
în propriile buzunare. Uneori îmi vine sã
cred cã de-abia acum se realizeazã în
scumpa noastrã patrie condiþiile pentru a
nu mai putea fi rãbdaþi de Dumnezeu.)
Aceste manifestãri muzicale erau organizate de profesoara noastrã de muzicã
doamna Georgeta Breazul care avea în
cancelarie mai multe colege ºi cîþiva colegi
de aceeaºi valoare, pe care azi din ce în ce
mai puþini o þinem minte spre a-i asigura
în memoria noastrã o sfioasã supravieþuire, mai mult decît holograficã, cum
ar spune celebrul autor mai nou autodeconspirat Dulcan. Mã simt uneori vinovat
cã, participînd la aceste concerte, eram
beneficiarul unei acþiuni datoritã cãreia
Dumnezeu suporta comunismul criminal
în România. ªi ca sã-mi uºurez puþin
aceastã vinã, adaug cã am pãcate mult mai
mari, despre care n-are rost sã insist la
evocarea actualei manifestãri ºtiinþificoartistice a Academiei Germano-Române
din Baden-Baden, care a adus o legitimã
bucurie în sufletele zecilor de participanþi.
Mihai NEAGU BASARAB
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originale ar fi pretins
cel puþin adãugarea
unor note ale autorului de actualizare a textului. Alteori însã,
e adevãrat, se fac corecturile de rigoare
pentru stabilirea adevãrului, ca în cazul
cãrþii despre Cracovia, apãrutã în româneºte
în anul 2000 ºi amendatã pentru erorile
perpetuate (Încã o datã cititorul român
pãtrunde în inima uneia din cele mai de
seamã instituþii de învãþãmînt de pe
continent, ºi care a fost frecventatã încã
din Evul Mediu ºi de studenþii români.
Pãcat cã nici de data aceasta nu s-a mers
mai adînc în arhive pentru elucidarea
enunþurilor), constatînd cu regret cã
nu ne putem debarasa de unele aprecieri
neconforme adevãrului ºi slogane tocite.
Este cu totul îndreptãþit sã reclame lipsa
lui Ioan Paul al II-lea  primul papã slav
din istoria Bisericii Universale, filosof,
teolog, literat, dupã un Pontificat nemaiîntîlnit de rodnic, probabil Ioan Paul al
II-lea cel Mare.
Autorul se dovedeºte un critic implacabil
ºi cu realitãþile româneºti care au deteriorat,
dupã 1990, imaginea polonezã asupra þãrii noastre,
în special datoratã nãvalei
þigãneºti, încurajatã de
pãcãtosul dezinteres al factorilor de decizie.
Periplul avizat al autorului se continuã cu însemnãri despre cultura polonezã
ºi creatorii ei, conform principiului comparativist care
presupune buna informare
în ambele direcþii. Sînt astfel reînviate, pentru uzul
lectorilor români, figuri de
creatori ca sculptorul Wit
Stwosz, se fac utile precizãri
despre paremiologia polonezã ca o filosofie practicã
a vieþii, se gloseazã despre
Nicolae Copernic, titan al
Renaºterii, în ritmi de afecþiune ºi închinare
lui Adam Mickiewics, bardul incontestabil
al Poloniei, despre Stanislaw Wyspianski,
artist al neatîrnãrii Poloniei, despre Tadeusz
Rozewicz, continuator al avangardei poloneze, Danuta Bienkowska, ambasadoare a
culturii româneºti în Polonia, despre Henryk
Sienkiewicz ºi despre alþi iluºti reprezentanþi
ai culturii ºi literaturii poloneze, cu un
popas substanþial asupra personalitãþii
multiple concentrat în legatul spiritual al
papei Ioan Paul al II-lea.
Un loc cu deosebitã rezonanþã pentru
noi îl ocupã comentarea traducerii unor
scriitori români în limba polonezã. Cît
priveºte pe Eminescu, cercetãrile autorului
în bliblioteci poloneze a dus la identificarea
unor menþionãri în presã, exclamînd triumfal:
Personal, nu cunosc alþi exegeþi de pe
mapamond care în anul morþii poetului
sã ne fi fãcut o asemenea analizã, însoþitã
de o asemenea recomandare. Pe de altã
parte, va constata cu regret cã, în ultimii 20
de ani, Eminescu, asemenea României, a
intrat într-un con de umbrã, datoritã
acaparãrii noilor culturnici de alte preocupãri mai avantajoase pentru ei, dar nefaste
pentru prestigiul þãrii: De vinã, cu siguranþã, sînt ºi noii culturnici, cei care nu
mai sînt preocupaþi de asemenea activitãþi
stranii, mãrunte pentru ei, legate de
promovarea valorilor româneºti în lume. De
vinã este ºi tranziþia, dar mai ales ºirurile
lungi de guvernanþi care o prelungesc
dureros de mult, fãrã sã gãseascã forme noi
de rãspîndire a valorilor româneºti peste
fruntariile þãrii, dupã ce în acest domeniu
a pãtruns neîngãduit de mult clientelismul
politic, de jos pînã la cel mai înalt nivel.
Prezenþa polonezã a lui Lucian Blaga iese
din intensele lui preocupãri de ataºat de
presã la legaþia românã de la Varºovia
(1926-1927). Interesul polonez pentru Bãlcescu vine din strînsele relaþii ale scriitorului cu emigraþia polonezã de la Paris; a
lui Ion Minulescu din participarea poetului
la conturarea modernismului european.
Interesul vecinilor noºtri pentru poezia lui
Arghezi reiese din aprofundarea valenþelor
acestei lirici: primenirea lexicului ºi modificãrile de sintaxã, care au condus la noi
resurse de exprimare. La Bacovia, a atras
atenþia vocea singularã a poetului, atmosfera ºi muzicalitatea distincte (Apropiatã
ºi ca structurã spiritualã de Bacovia,
Kazimiera Illakowiczowna surprinde din
melosul bacovian nuanþele de tragism, de
damnare ºi deznãdejde, evidenþiind unele
obsesii cromatice caracteristice lui Bacovia, frecvente ºi în lirica polonezã). La
Bogza, deschiderea poeziei spre umanism,
modernitate ºi universalitate. La Galeria

Cronica literarã: Polonofilia creatoare
În vastul ºi inevitabilul proces al omogenizãrii continentale, catalizat de mijloacele informative sans rivages ºi de
libertatea miºcãrii peste frontiere, centrul
european de interes s-a deplasat spre
Occident, dupã ce fosta Uniune Sovieticã
intenþionase, dar fãrã folos, sã se impunã
pe sine, cu forþa, ca model în toate
domeniile. Procesul generalizator la care
asistãm astãzi nu mai foloseºte tehnici de
baricadã, ca în vechea impunere sovieticã,
ci mijloace mult mai ascunse, dar ºi mai
eficiente, care proclamã libera asociere ºi
calitatea umanã a mutaþiilor astfel obþinute.
Pe plan spiritual, generalizarea europeanã
are a învinge rezistenþa specific naþionalã
care s-a cristalizat în secole ºi care
alimenteazã în continuare orgoliile locale.
Un pas important pentru realizarea confluenþei este cunoaºterea ºi aprecierea culturilor învecinate, relaþia româno-polonã
afirmîndu-se tradiþional la noi, de mai multã
vreme deci. Nicolae Mareº, despre a cãrui
carte vom vorbi în continuare, s-a afirmat
ca un avizat comentator al raporturilor
convergente ale celor douã culturi ºi un
traducãtor activ din literatura polonezã în
limba românã.
Biografia l-a ajutat pe acest drum: a
abosolvit Universitatea din Varºovia, dupã
care a urcat diversele trepte pe care le
parcurge un diplomat de carierã, dezvoltînd
în paralel sfera aprofundãrii relaþiilor
diplomatice ºi economice, prin prisma
analizei receptãrii în domeniul literaturii
universale, la care a folosit cunoaºterea
îndelungatã ºi din interior a literaturii ºi
culturii poloneze.
De ce titlul cãrþii sale, la care ne referim
acum, se numeºte Încã Polonia...? Încã
are un înþeles cumulativ: sumarul cãrþii
omogenizeazã diferite contribuþii poloneze
ale autorului, rãspîndite în mai multe
publicaþii româneºti de-a lungul anilor,
urmãrind îndeosebi mai buna cunoaºtere a
României în spaþiul vistulan. Încã se
referã ºi la actualitatea acestor relaþii, prin
înfãþiºarea cititorului român ce se petrece
în ultima vreme în Polonia, pe plan politic,
cultural ºi literar. Evocarea marilor figuri
care au deschis drumul studiului polonofil
 Lucian Blaga, Nicolae Iorga, Aron Cotruº,
P. P. Panaitescu  stabileºte o cotã de
înãlþime pentru investigarea acestor raporturi, dînd totodatã ºi exemplaritatea metodologicã a preocupãrilor în domeniul
comparativismului. ªi  poate nu în ultimul
rînd  Încã mai subliniazã continuitatea
studiului polonez în preocupãrile lui Nicolae
Mareº, ataºamentul lui afectiv faþã de
aceastã temã, în cadrul unei coabitãri care
i-a condus destinul vieþii pe fãgaºul
persuasiunii reciprocitãþii.
Primul capitol este specializat pe raporturile bilaterale româno-poloneze. Sînt scoase
din arhivele colecþiilor de publicaþii româneºti dovezi ale ataºamentului intelectual
ºi afectiv ale autorului pentru meridianele
geografic ºi cultural poloneze, unele cu un
aer reportericesc propriu scrierilor de
tinereþe. Aceste prime note conteazã mai
mult sub laturã documentarã personalã,
pentru evidenþierea profilului polonofil al
autorului, a continuitãþii preocupãrilor lui
privind cultura þãrii învecinate, a întregirii
afective a activitãþii de o viaþã. Este atestatã
familiarizarea timpurie cu istoria ºi cultura
poloneze, ca ºi libertatea avizatã a mînuirii
acestor date chiar într-o viziune reportericeascã, similar avertizãrii cititorului român,
sumar frecventator al istoriei ºi culturii
dezvoltate pe malurile Vistulei. Remarcãm
aici arta autorului de selectare a amãnuntelor semnificative ºi participarea cu propria
vibraþie la înfãþiºarea lor (În fiecare orã
de zi ºi noapte, în cele patru zãri, se aude
din turnul înalt al bisericii «Sfînta
Maria», un semnal unic, întrerupt brusc,
al unui gornist. Acesta este repetat, în
direct, la fiecare amiazã, de toate posturile
de radio poloneze. Nu este oare acest imn
melodios ºi un omagiu pe care o þarã
întreagã îl aduce bravului soldat care 
aºa cum spune legenda  ar fi fost rãpus
de tãtari, exact în timp ce dãdea vestea
de apãrare a oraºului?).
Cum unele texte au fost publicate înainte
de 1990, au trebuit sã dea satisfacþie
cenzurii comuniste, mã întreb dacã autorul,
la reluarea lor, nu ar fi procedat bine dacã
ar fi atenuat impresia de a fi fost scrise sub
atenta supraveghere cenzuristicã, de pildã
adãugînd, lîngã tonalitatea asprã de înfierare a atrocitãþilor naziste, ºi prãpãdul
sovietic fãcut la Katyn, prin masacrarea
ofiþerilor polonezi? Respectarea formei

cu viþã sãlbaticã a lui Constantin Þoiu,
faptul cã este un roman perfect scris.
Este apreciabilã atitudinea  atît de rarã
astãzi  de gratulare a altui important
polonofil român, Stan Velea  Autor a
numeroase volume de istorie literarã, cu
siguranþã, singurul din afara graniþelor
Poloniei care a elaborat pînã în prezent,
în trei volume, cea mai amplã panoramã
a istoriei literare aparþinînd acestei culturi,
publicatã în România în perioada 19861995, el adaugã gîndurile pe care le
rãspîndise prin periodice ºi prin scrierile
sale cu privire la receptarea literaturii
polone în limba lui Eminescu, Sadoveanu
sau Sorescu. Nimeni nu o putea face cu o
profunzime mai mare decît distinsul exeget.
Din interviul cu Ireneusz Konia, eminent
românist cracovian, este de arãtat autoritatea
complexului emoþional ºi intelectual pe care
intervievatul îl numeºte farmecul României,
format prin percepþia muzicii populare
româneºti ºi a prelucrãrii ei enesciene; din
traducerea lui Noica în limba polonã s-a
rãspîndit ideea cã filosofia poate fi nu numai
o disciplinã oarecare academicã, un pur
exerciþiu intelectual, ci un
mod de viaþã. Ca pe vremuri, în cazul lui Platon,
Epicur sau Aristotel. Istoricul Juliusz Demel, scriind
în limba polonezã o Istorie
a României, ajunge la concluzia cã acest studiu e plin
de învãþãminte pentru polonezi. Faþã de cauza Poloniei, domnitorul Al. I. Cuza
s-a manifestat cu clarviziune
ºi solidaritate, pe firul care
leagã cele douã popoare.
Autorul are cuvinte clare ºi înãlþãtoare despre rolul
decisiv al papei Ioan Paul
al II-lea la prãbuºirea comunismului, prin rãspîndirea publicã a unei atitudini
militante antisocialiste:
Acest prim urmaº polonez al apostolului
Petru în scaunul pontifical, întronat în
octombrie 1978 în fruntea Bisericii Universale, acest Ierarh ºi Filosof cu o
pregãtire intelectualã de excepþie, care
cunoºtea comunismul din interior, nu numai
din punct de vedere filosofic ºi ideologic,
dar care îi ºtia ca nimeni altul toate tarele
ºi nãravurile. ªtia cã toate mecanismele care
fãceau sã dãinuie chiar ºi gripat întregul
angrenaj ºi suprastructura statalã de
sorginte moscovitã nu mai putea dãinui.
Mai cunoºtea Marele Pontif lipsa de
legitimitate istoricã, socialã, culturalã ºi,
în primul rînd, moralã a acestui sistem, aºa
cum rezultã din unele scrieri autobiografice,
în special din mãrturisirile cuprinse în
volumul Sculaþi-vã, sã mergem!. Încã
Polonia... celebreazã, în fond, rezonanþele
practice ale îndemnului papal.
Nicolae Mareº îmbinã statornica lui
afecþiune polonezã cu responsabilitatea de
a înfãþiºa faptele sub semnul adevãrului,
arãtînd peste tot ce s-a fãcut ºi ce mai
rãmîne de fãcut, opacitãþile inerente,
întreruperile intempestive ale fluxului
informaþiilor reciproce. Iar atribuirea calificativelor celor mai onorante diverºilor istorici
ºi istorici ai culturii nu þine atît de caracterul
informativ al cãrþii, cît de starea de deferenþã
a autorului pentru pasiunea pe care a
dezvoltat-o o viaþã. Ca în orice comparativism avizat, raporturile româno-polone sînt
prinse într-o mai amplã perspectivã socialistoricã ºi economicã, care pune în evidenþã
cauzele mai adînci ale acestor raporturi ºi
justificarea lor. Rememorarea documentarã a
acestei pasiuni constituie, astfel, un manual
al practicii comparatiste ºi un excelent
îndreptar pentru abordarea sentimentalºtiinþificã a unui astfel de subiect.
În buna tradiþie a spiritualitãþii reciproce,
Nicolae Mareº procedeazã ca un umanist,
avînd harul de a trezi numeroase ºi adînci
reflecþii, fãcînd din cunoaºtere un mijloc
de adîncire a raporturilor bilaterale, reliefînd
distincta personalitate a culturii poloneze
în tonalitãþi emoþionale ºi bine articulate.
Este un exemplu bine circumscris al adevãrului cã în adîncurile tainice ale visului
sîntem asemãnãtori cu toþii, cum scria în
Steaua, în urmã cu cîþiva ani, poetul Adrian
Popescu; acelaºi remarca traducerea în limba
românã a poemelor lui Ioan Paul al II-lea,
care conduc cititorul român la resacralizarea
actului poetic ºi familiarizarea lui cu o
metafizicã a dragostei creºtine. Sã mai
adãugãm doar cã Nicolae Mareº este ºi
autorul primei monografii despre personalitatea papei de origine polonezã apãrute în
spaþiul ortodox.
Titu POPESCU

Restituiri: Vintilã Horia
Scrisoare
cãtre un tînãr poet

Rãspuns la poemul Generaþia de aur, de ªtefan
Baciu, apãrut în nr. 5 din
Înºirte mãrgãrite.

Eu nu mai cred în bucuria de a fi trist,
Nici în florile care se vestejesc melancolic
În glastre romantice. Poezia nu e cãdere
Ci aspru urcuº,
Simplã încredere în durere.
Ah, lasa-te convins,
Tinere poet fãrã bãtrîneþe,
Cã provincia pe care o cînþi în surdinã
E un eres ambiþios ºi mortal, un pretins
Paj la o pretinsã reginã.
Vremea cuvintelor potrivite
A fost numai o clipã,
O beþie pe care o contemplãm mahmuri
De pe limpedea culme a exilului.
Sumbra noastrã durere e o victorie
A adevãrului bãrbãtesc,
O reîntîlnire între om
ªi mai-mult-decît-omul.
Bãnuiesc în tine dorul întoarcerii.
Te vei sinucide
În pragul provinciei dispãrute?
Cãci sã nu crezi cã timpul de acasã
Aºteaptã spaþiul închis în ulciorul
Din poemele tale sigilate cu azur.
Timpul e asasinul pur al melancoliei.
Cãlãul teilor înfloriþi
ªi al suspinelor pasionate,
Dar e ºi sculptor în eternitate,
Colecþionar de precise gesturi ursuze.
- Bine, îmi vei spune,
Dar blonda filosoafã,
Dar bruna impudicã din strada Brãtianu,
Dar seara cînd ºchiopãtam
Pe Dealul Mitropoliei
În drum cãtre cei 13 poeþi cucueþi...
Cum sã nu fii trist cînd atîtea oglinzi
S-au spart în ciomegele timpului?
Sã nu crezi cã eu înot în uitare,
(Uitarea e ºi ea o sinucidere,
Unul din numele trãdãrii umane)
Încerc numai sã dãrîm tirania timpului,
Sã-mi refac fericirea pierdutã
Dupã clasicul model al viitorului.
Tu nu mai crezi în destinul generaþiei
(Ce e o generaþie decît o treaptã
Spre mai sus
Sau spre fundurile mlãºtinoase
Ale ratãrii?)
Eu cred în ea pentru cã a evadat
Din turnul provinciei, a deschis braþele
Fãrã voie ºi a cuprins universul
Într-o cumplitã îmbrãþiºare româneascã.
Þi-aduci aminte de zeii de la Gândirea?
Ei ne-au pus în mînã
Lira universului valah,
Clara lirã a omului cu cãciulã de cer,
Cu degete de mãiastrã humã mioriticã.
Ce vrei mai mult? Cine putea sã ne dea
Mai multã putere de a supune
Izvoarele omului, de a-l învãþa
Sã sufle pe-o gurã de raiu,
Sã umble pe-un picior de plaiu?
Eu nu mai cred în bucuria de a fi trist
Nici în întoarcerea frunzelor cãzute.
Printre stejari sau palmieri
Simt cu încãpãþînare
Cã silueta þãrii e aceeaºi
ªi cã biata mea depãrtare
Nu e decît o iluzie. Eu sunt România,
Pretutindeni, pe nevãzute ºi pe neuitate,
În timp ce amintirea noastrã melancolicã
Deformeazã absent contururi uzate.
Nu fi trist, tinere poet. La ce bun
Atîta amar de regrete,
Cînd povestea vorbei
A roit într-un stup carpatin
ªi albinele ei au umplut lumea?
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Procesul comunismului
Dragi colegi,
Proiectul de acord PNÞCD - PSD pentru
reconciliere naþionalã dezbãtut astãzi la
ºedinþa BNC de la Deva este din punctul
meu de vedere inacceptabil, mai rãu,
condamnabil.
În spatele unor formulãri care încearcã
sã ascundã realitatea, el exprimã fãrã niciun
echivoc abandonarea liniei politice a
PNÞCD ºi afirmã pactizarea cu PSD,
partidul care poartã principala responsabilitate a dezastrului românesc.
Aceastã propunere de acord nu numai
cã desfiinþeazã moral PNÞCD dar dã ºi apã
la moara lui Miluþ. De altfel, electoratul
nostru nu ne va urma ºi bine face.
România are nevoie de moralitate, de un
preºedinte moral, capabil sã scoatã þara
din marasmul în care se gãseºte ºi nici
unul din cei doi concurenþi nu are calitãþile
necesare ºi cu atît mai puþin partidele pe
care le conduc.
Singura opþiune pe care PNÞCD poate
sã o adopte fãrã sã renunþe la valorile ºi la
esenþa moralã a identitãþii sale este refuzul
de a alege între douã rele. Aºa cum nu
trebuia cauþionat, acum 9 ani, Iliescu în
competiþia cu Vadim, tot aºa nu poate fi
cauþionat Geoanã în competiþia cu Bãsescu.
Proiectul de acord conþine afirmaþii
gratuite ºi foloseºte termeni inadecvaþi.
Astfel salutã evoluþiile recente ale lui
M. Geoanã; ori pînã în prezent nu am vãzut
nici un gest concret, ci numai declaraþii
oportuniste legate de campania electoralã.
Nu am nimic cu dnul Geoanã, nu faptul ca

este bãiatul generalului ceauºist Geoanã
este o problema, ci faptul cã este preºedintele unui partid în care puterea nu-i
aparþine. El nu este decît marioneta lui
Iliescu ºi a lor lui.
Se vorbeºte, de asemenea, de Revoluþia
din Decembrie. Care Revoluþie? PSD îºi
exprimã regretul pentru suferinta prin care
a trecut poporul Român. Regret este
termenul care trebuia utilizat pentru toata
suferinþa de care PSD ºi înaintaºul sãu PCR
sînt responsabili!
Acest proiect de acord pentru reconciliere naþionalã îmi aminteºte de asociaþia
de tristã amintire Omenia, încercare de
compromitere a opoziþiei anticomuniste prin
strîngerea în aceeaºi asociaþie a victimelor
ºi a cãlãilor. Îmi aminteºte, de asemenea,
de încercarea de cooptare a lui Talpeº în
biroul PNÞCD ºi, mai recent, de textul unei
secte fundamentaliste din Australia, propus
ca bazã a programului nostru politic. Dacã
cineva urmãrea sã ne ridiculizeze nu
proceda altfel.
În altã ordine de idei, un astfel de text
care marcheazã o cotiturã în poziþia PNÞCD
necesitã dezbateri reale ºi nu poate fi
expediat în felul nedemocratic ºi lipsit de
transparenþã în care s-a procedat.
Sper din tot sufletul ca sã se revinã
asupra deciziei de susþinere a lui Mircea
Geoana în turul doi ºi implicit asupra
proiectului de acord. În caz contrar, sînt
nevoit sã-mi prezint demisia din BNC, cum
am procedat ºi atunci cînd s-a propus
cooptarea lui Talpeº.
Cu profunde sentimente peneþiste,
Alexandru HERLEA
30 noiembrie 2009

Domnule Preºedinte Radu Sârbu,
În urma semnãrii acordului între PNÞCD ºi PSD vã rog sã luaþi act de demisia mea
din BNC - PNÞCD, demisie anunþatã în scrisoarea trimis ieri pe forumul PNÞCD.
Doresc ca evoluþiile politice viitoare sã nu-mi dea dreptate, ceea ce mi se pare
imposibil.
Cu profund regret,
Alexandru Herlea
1 decembrie 2009

Mihail Fãrcãºanu sau rostul ideilor trãite
Pe coperta a patra a masivului volum de
comentarii ºi documente, intitulat deosebit
de sugestiv Izgonirea din libertate (2009),
de cãtre autoare, 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 înscris 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 sãrbãtorite 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 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 aºazisei justificãri a demersului intelectual
înscris aici, atunci n-ar trebui sã trecem cu
vederea peste faptul 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
din care facem parte în sensul libertãþii ºi
al recuperãrii europene, ce ne determinã
adesea sã ne fãlim prosteºte cu merite ce
nu ne aparþin. ªi dacã, în raport cu Mircea
Eliade, tãcerea ciudatã în care s-a scurs
mai mult sau mai puþin centenarul acestuia,
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 nu 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. Nu pot eluda însã, din
aceastã succintã însemnare, 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
vieþuirii ce, din pãcate, caracterizeazã
ultimele ºapte decenii din existenþa noastrã,
foarte puþin româneascã.
Izgonirea din libertate, cartea pe care
ne-o propune astãzi lecturii d-na Pia Bader

Declaraþie
Dau aceastã declaraþie într-un moment
de grea cumpãnã, indignat de afirmaþiile
domnului Radu Sârbu, în legaturã cu
acordul de reconciliere naþionalã fãcut
cu PSD în numele PNÞ-CDului. S-a
defãimat prin acest acord memoria lui
Corneliu Coposu, care a fost prezentat ca
agent electoral al unor scopuri propagandistice josnice, spunîndu-se chiar cã
prevederile acestui protocol au fost (sau
ar fi fost) aprobate de Corneliu Coposu.
Minciunã!
Au existat ºi atunci, ca ºi azi, infiltraþi
în partid, urmãrind acelaºi scop de deturnare. Corneliu Coposu, într-o scrisoare
trimisã la Paris în 1991 îmi sublinia: în
ce priveºte interiorul partidului, sîntem
confruntaþi ºi cu niºte acþiuni subterane
destabilizatoare. Propaganda însã este
practicatã prin defãimarea sistematicã a
conducerii actuale, împotriva cãreia se
desfãºoarã (la unison cu metoda FSN-ului)
o acþiune de calomnii puse la dispoziþie
din arsenalul securitãþii de cãtre agenþii
destabilizatori ai puterii politice. Organizatorul campaniei este Constantinescu
Claps ºi cîþiva acoliþi ai acestuia O altã
acþiune destabilizatoare este întreprinsã
de grupul intrat în partid dupã revoluþie
(Pop Iftene, Petrina Liviu, Suianu ºi,
manevrat de aceºtia  Ioan Alexandru.
Aceºtia vizeazã «întinerirea cadrelor» ºi
îndepãrtarea «gerontocraþilor» de la
conducere. Se pare cã aceste tendinþe cautã
sã se unifice !
Ori astãzi, la baza pretenþiei cã prevederile acestui protocol au fost aprobate
de Corneliu Coposu stã ºi Liviu Petrina.
În faþa acestei manevre murdare de a
compromite valorile morale ce stau la baza
programului PNÞ, chiar în ziua cînd se
împlineau 91 de ani de la înfãptuirea Unirii
de la Alba Iulia de cãtre Iuliu Maniu,
dezavuez pe cei ce au sãvîrºit acest
protocol. Îl socotesc neavenit pentru
generaþia care a pus bazele PNÞ-ului
înainte de 23 august 1944, apãrîndu-i apoi
continuitatea istoricã, chiar ºi în timpul
desfiinþãrii de cãtre comuniºti, fiind în
permanenþã ostracizatã. Am calitatea sã
intervin, ca unul ce am plecat din þarã (ºi
cu încuviinþarea lui Corneliu Coposu) ºi,
împreunã cu Dumitru Ionescu, am refãcut
PNÞ-ul în exil, ca singurul partid politic
ce s-a afirmat ºi a militat, aducînd la
cunoºtinþã drama poporului român, tuturor
instituþiilor internaþionale. Aportul adus
este menþionat chiar de Corneliu Coposu
în scrisoarea pe care mi-a expediat-o pe
31 mai 1991 (dupã ce în ianuarie 1990 ma chemat urgent de la Paris, pentru a
contribui la înscrierea PNÞ-ului ca
primul partid la tribunal): Te rog sã ºtii
Fãrcãºanu, nu aduce astfel numai o revelaþie fãrã de care generaþii întregi ar fi mai
sãrace spiritual, consumând un timp istoric
falsificat ºi relativizînd un context sociopolitic pervertit prin trucarea adevãrului,
ci impune o totalã contestare a istoriei
aplicãrii comunismului la nivelul þãrii
noastre, operînd cu absolutul, fãrã nici o
îngãduinþã ºi fãrã nici o patimã, fiindcã,
atunci cînd totul este nimicit, desfigurat,
contestat ºi condamnat, singura soluþie de
a învinge mistificarea se regãseºte în
redescoperirea luminii, ce implicã o judecatã mai înaltã decît cea omeneascã, venitã
de dincolo de fiinþã.
Desincronizînd orînduirea faptelor biografice din posibila expunere cronologicã a
lor, cãci Mihail Fãrcãºanu trece aici în prim
plan faþã de fratele sãu mai mare cu cîþiva
ani, Nicolae Fãrcãºanu, tatãl autoarei
acestui volum, mult mai dens decît în stricta
lui dezvãluire documentarã, Izgonirea din
libertate ne oferã, în fond, o regîndire din
interior a dramei politice care a acþionat
asupra familiei Fãrcãºanu, în întregul ei,
din deceniile comunismului, ce au urmãrit
cu tenacitate aproape sã o suprime în mod
criminal, fãrã nici o îngãduinþã umanã ºi
fãrã nici o justificare juridicã, la care orice
conºtiinþã este chematã sã se raporteze ºi
în funcþie de care se cuvine, cel puþin în
sens moral, sã dea socotealã.
Ce vreau sã spun, cu alte cuvinte ?
Izgonirea din libertate stã într-o perfectã sincronizare, ca titlu ºi ca simbolicã a
acestuia, cu destinul lui Nicolae Fãrcãºanu,
sau cu acele documente ce tind sã restituie
cîte ceva din destinul ºi mai puþin cunoscut, ºi mai puþin înfãþiºat, al lui Ion
Zurescu ºi, nu altfel, al lui Paul Zotta, adicã
al vãrului ºi al fratelui pe linia tatãlui
autoarei. Titlul însã, chiar de la prima

ºi sã crezi cã am pentru tine o preþuire ºi
o prietenie cu totul deosebitã ºi cã sînt
puþini oameni în viaþã care sã le merite
cu prisosinþã, aºa cum le meriþi tu. Am
apreciat întotdeauna curajul tãu moral
ºi fizic, altruismul tãu, ºi demnitatea ºi
devotamentul pentru cauza noastrã comunã, dar în acelaºi timp ºi modestia ºi
altruismul tãu.
Am amintit aceste lucruri pentru generaþiile tinere, care nu cunosc lupta dusã
ºi oprimarea din timpul ocupaþiei ruseºti,
suferitã din partea comuniºtilor, distrugere care continuã astãzi prin urmaºii
lor, care cautã, prin rãstãlmãcirea tendenþioasã a evenimentelor, sã inducã în eroare
generaþiile tinere. Aceºti neocomuniºti ºi
odraslale lor nu au fãcut nimic în ultimii 20
de ani ca sã spele pãcatele pãrinþilor, sã
restituie averile furate, sã repunã în drepturi
pe cei spoliaþi. Ei continuã cu mijloace
abjecte sã se împroaºte între ei, vizînd numai
puterea, pentru parvenire. Românul geme ºi
e tot sãrac ºi minþit din zi în noapte.
Aduc mulþumiri profesorului Alexandru
Herlea care în permanenþã, dupã 1990, a
fost în toate structurile de conducere ale
partidului ºi actorului Ion Caramitru (fost
ministru) amîndoi vicepreºedinþi ai partidului, care, din primul moment ºi-au dat
demisia dupã semnarea de cãtre Sârbu a
ruºinosului protocol de la Timiºoara.
Solidari cu cauza moral-politicã a partidului s-au declarat ºi avocatul DumitruMituº Ionescu din Elveþia, între cei mai
vechi membri de partid ºi Constantin
Ionaºcu, membru actriv al miºcãrii de
rezistenþã naþionalã  amîndoi foºti deþinuþi politici. Noi, generaþia lui Deºteaptã-te române!, trecem fãclia dreptãþii ºi
independenþei în mîinile voastre, tineri de
nãdejde, în speranþa salvãrii þãrii, înscriindu-vã în generaþia lui Redeºteaptã-te
române!.
În numele celor de mai sus, care ºi-au
apãrat onoarea lor ºi a PNÞ-ului ºi în
numele funcþiilor (pe care nu le mai
enumãr) îndeplinite în partid ºi în asociaþiile ce au luptat în þarã ºi în exil pentru
o Românie liberã ºi independentã, dezvãluind opresiunea ºi victimele fãcute de
regimul comunist, semneazã
Cicerone IONIÞOIU,

Secretar General PNÞ
Vicepreºedinte PNÞ-CD
Vicepreºedinte
al Consiliului Naþional Român-Exil
Preºedinte
al Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi Politici
Fost deþinut politic, condamnat de ºase ori,
Scriitor,
Cronicar al gulagului românesc.
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vedere, pare mai puþin definitoriu pentru
existenþa în exil a lui Mihail Fãrcãºanu. Cãci
exilul vine întotdeauna din nevoia de
libertate ºi se caracterizeazã îndeosebi prin
asumarea politicã a acestei nevoie. E greu
de perceput de ce se poate discuta despre
o izgonire din libertate a lui Mihail
Fãrcãºanu, atunci cînd el însuºi ºi-a ales
aceastã cale, dacã nu avem disponibilitatea
de a încerca sã înþelegem chiar semnificaþia
noþiunii de libertate. Este, în fond, imposibil de separat sensul libertãþii de o amplã
ºi profundã înþelegere christicã a lui, cea
care ne umanizeazã ºi ne atribuie rostul
existenþei noastre în istorie. Un transcendent care coboarã în viziunea filosoficã a
lui Lucian Blaga, ne deschide drumul spre
dobîndirea dintotdeauna ºi de pretutindeni
a libertãþii.
În drama lui Mihail Fãrcãºanu trebuie
sã realizãm ºi sã descoperim în adînca ei
semnificaþie, de asemenea, ruptura de
acasã, termen esenþial al împãmîntenirii
conºtiinþei ºi al ridicãrii pe scara Scãrarului,
prin trecerea îngãduitã pe cele ºapte trepte
spre izbãvire celestã. Poate cã existã, la fel,
aici, ºi ceva din dramatismul parabolei fiului
risipitor, dar dezvãluirea rosturilor acestei
simbolice naraþiuni nu poate fi în acest caz
despãrþitã de sensul istoric al vieþuirii.
Istoria nu a fost darnicã ºi nici onestã cu
Mihail Fãrcãºanu, dar a fost, ºi acest lucru
nu trebuie sã-l uitãm niciodatã, istoria
neamului din care facem parte. Cînd îþi
asumi exilul, în mod firesc îþi asumi ºi
dreptul de a schimba ceva mãcar din ceea
ce te-a determinat sã optezi pentru libertate, ca formã de protest ºi ca expresia luptei
pentru adevãr în numele celor pe care i-ai
(continuare în pag. 6)

Nicolae FLORESCU
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Pia Bader Fãrcãºanu: Izgonirea din libertate. Douã
destine: Mihail Fãrcãºanu ºi fratele sãu Nicolae.
Institutul Naþional Român pentru Memoria Exilului
Românesc. Bucureºti, 2009, 608p.
Existãm în mãsura în care sîntem
liberi. În momentul în care fie prin
paralizie interioarã, fie prin constrîngere exterioarã am pierdut
sensul libertãþii, nu mai existãm,
vegetãm, devenim inerþi, instinctuali
sau indiferenþi, prizonieri integrali
ai materiei. Izgonirea din libertate
seamãnã cu exilarea din patrie.
(Mihail Fãrcãºanu,
Libertate ºi existenþã, 1942)

Cititorul cãrþii doamnei Pia Bader Fãrcãºanu beneficiazã de o judicioasã sistematizare ºi administrare a informaþiei. Despre
un unchi, Mihail (10.11.1907, Bucureºti 14.07.1987, Washington), luptãtor curajos
împotriva comunismului prin folosirea unei
arme redutabile  jurnalismul autentic, atît
în România, cît ºi în Exil. Despre tatãl sãu,
Nicolae (15.07.1904, Bucureºti  29.12.1984,
Timiºoara) avocat, arestat în 1951, condamnat la 10 ani închisoare.
Prefaþa, semnatã de Nicolae Florescu,
constituie o sintezã de aprecieri pertinente
referitoare la personalitatea ºi anvergura
politicã a lui Mihail Fãrcãºanu  eminent
reprezentant al Partidului Liberal , care a
fost obligat sã-ºi trãiascã ultimii 40 de ani
din viaþã în exil. Se mai contureazã cu
pregnanþã dorinþa de a demonta ºi seria
tipicã de de calomnii ºi denigrãri securistice, de care personalitatea complexã a lui Mihail Fãrcãºanu a tot avut
parte, în chip sistematic, dupã 1946.
(p.18).
Atît pentru Mihail, cît ºi pentru Nicolae
Fãrcãºanu este inserat un util Curriculum
vitae dupã care, în capitolul O familie
româneascã (pp.31-45), autoarea a avut
inspiraþia de a prezenta o fotografie a fraþilor
Fãrcãºanu în faþa casei pãrinteºti din
Râmnicu Vâlcea (1919) alãturi de o alta,
dupã 60 de ani, la Washington (p.35). De
altfel, viaþa ºi activitatea celor douã
personalitãþi sînt apoi tratate în capitolele
intitulate: Viaþa lui Mihail Fãrcãºanu
(pp.47-103, realizat în colaborare cu Domnica Bottea) ºi, respectiv, Amintiri despre
Nicolae Fãrcãºanu (pp.105-169). O serie
de fotografii selecþionate cu rafinament
delecteazã ochii cititorului captivat de o
relatare a cãrei principalã ºi constantã
preocupare constã în dezgroparea Adevãrului. Preocupare ilustratã ºi de menþionarea acelui motto al lui Charles Péguy,
ales de Mihail Fãrcãºanu pentru cartea sa
Scrisori cãtre tineretul român (Cartea
Româneascã, Bucureºti, 1946):
Sã spui adevãrul, întregul adevãr. Nimic
mai mult decît adevãrul, sã spui prosteºte
adevãrul prost, sã spui plicticos adevãrul
plicticos, trist adevãrul trist. (p. 67).
Spirite mai puþin familiarizate cu un astfel
de exerciþiu ar putea fi tentate sã formuleze
reproºuri autorului ce încearcã sã corecteze
 uneori cu o justificatã vehemenþã 

distorsionarea flagrantã a imaginii unuia
sau mai multor membri ai familiei sale; cu
atît mai mult, cînd este vorba de un tatã ºi
de un unchi, cum este cazul în lucrarea Piei
Bader Fãrcãºanu*. Pentru dezgroparea cu
migalã a adevãrului, autoarea nu se limiteazã la arhive ºi amintiri din familie. Cu o
perseverenþã remarcabilã, este întreprinsã
o laborioasã activitate de cercetare a unor
documente triate ºi furnizate Consiliului
Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii (CNSAS).
Paginile rezervate Documentelor elaborate de Securitate privind pe Mihail
Fãrcãºanu (pp.171-286) aruncã încã o
imensã patã indelebilã asupra macabrei
instituþii specializatã în infiltrarea anturajului, supravegherea continuã ºi terorizarea þintei  operaþii efectuate în cazul
unchiului Piei Bader Fãrcãºanu în afara
frontierelor României comuniste. Numeroasele fiºe, completãrile la fiºe,
procesele verbale întocmite ca urmare a
interogatoriilor unor deþinuþi din þarã cu
privire la fugarul Mihail Fãrcãºanu,
notele informative (= notele de denunþ, cf.
p.164), rapoartele, referatele etc.
reprezintã tot atîtea piese ce acuzã profesioniºtii demolãrii fizice ºi psihice.
Sistemul de a recurge la note informative semnate cu nume de cod de agenþi
ai Securitãþii infiltraþi în familii sau/ºi în
cercurile frecventate de personalitãþile
marcante ale duºmanului de clasã atît în
þarã, cît ºi în democraþiile de tip occidental
reflectã, odatã în plus, una din caracteristicile esenþiale ale dictaturii comuniste
materializatã în terorizarea permanentã a
celor ce au refuzat cu îndîrjire sã încheie
acel pact cu Diavolul. Din documentele
reproduse în acest capitol, reþin atenþia mai
ales cele ce poartã semnãturile lui Rãzvan
ºi Dragoº, agenþi speciali ai rezidenþelor din Londra ºi Washington (p.92),
care s-au ocupat de Mihail Fãrcãºanu.
În nota 86 (p.226) la Extras din raportul
informativ fãcut de agentul «Rãzvan» din
14.05.1956, Pia Bader Fãrcãºanu scrie:
Din acest document, SIE (Serviciul de
Informaþii Externe, n. DOD) nu a predat la
CNSAS prima paginã; cineva a ºters voit
anul în care a fost elaborat acest docu* O operaþie oarecum asemãnãtoare 
dar plasatã exclusiv pe planul producþiei
intelectuale literare  a întreprins ºi MarieFrance Ionesco în lucrarea sa Portrait de
lécrivain dans le siècle. Eugène Ionesco 19091994 (Gallimard, Paris, 2004), în care
rãspunsurile autoarei se veulent être aussi
une défense et une illustration dun homme
et dune uvre; rãspunsuri provocate de
publicarea cãrþilor Ionescu în þara tatãlui
(de Marta Petreu, Biblioteca Apostrof, Cluj,
2001) ºi Cioran, Eliade, Ionescu: loubli du
fascisme (de Alexandra Laignel-Lavastine,
PUF, Paris, 2002).

ment, dar o micã notiþã, pe ultima paginã,
jos stînga, ne lãmureºte asupra datei
precise: 4 mai 1956, deci la peste un an
de la atacul de la Berna. Nici pînã în
prezent nu ºtim cine s-a ascuns în spatele
numelui conspirativ «Rãzvan»; cert este
cã acest agent al Securitãþii trimis în
Occident a reuºit sã se infiltreze în
anturajul lui Mihail Fãrcãºanu, mai mult
chiar, sã-i cîºtige încrederea. În nota 88
(p.226), autoarea adaugã o informaþie
suplimentarã în privinþa lui Rãzvan: ( )
În ceea ce priveºte identitatea lui realã,
ea trebuie cãutatã în cercul restrîns al
diplomaþilor români de la Londra ºi a
angajaþilor români ai BBC.
Cu privire la celãlalt agent special,
Dragoº, apar revelaþii semnificative:
Rezidenþa din Londra a Securitãþii
pare sã fi fost la sfîrºitul anilor 1950, în
decursul anilor 1960 ºi poate ºi mai tîrziu
o oficinã de spionaj de primã importanþã.
Un om de bazã al acesteia era agentul
informator cu numele conspirativ «Dragoº», noteazã autoarea (p. 92) care, în
nota 25 de la aceeaºi paginã, precizeazã:
Identitatea lui realã a rãmas pînã în
prezent necunoscutã. Despre acelaºi
individ, în nota 152 (p. 263), Pia Bader
Fãrcãºanu emite o ipotezã demnã de tot
interesul: Nota (informativã privind relaþiile
dintre Mihail Fãrcãºanu ºi Louise Mott
Gunther, care în 1957, îi va fi cea de a doua
soþie) este elaboratã de agentul Dragoº,
care activa pentru Securitate în Marea
Britanie. Nu cunoaºtem identitatea acestui
personaj, pare însã sã aparþinã emigraþiei
române din Marea Britanie; cert este cã a
avut date precise despre Mihail Fãrcãºanu
ºi cã a fost chiar în anturajul sãu. Data
probabilã a notei este 26.10.1958.
Pe de altã parte, ceea ce stîrneºte o
nelimitatã nedumerire este existenþa în
arhivele Securitãþii a unor Documente ale
poliþiei cantonului Geneva legate de
interogarea lui Mihail Fãrcãºanu cu
privire la atacul Legaþiei RPR de la
Berna (14-16 februarie 1955). Pia Bader
Fãrcãºanu noteazã: Am decis sã publicãm
o serie de documente diferite în cadrul
unui singur subcapitol deoarece au o
legãturã directã între ele. Este o performanþã a Securitãþii din acea perioadã
faptul cã a putut intra în posesia acestor
documente (în dosarul preluat de la SIE
se aflã numai traducerea româneascã). Nu
ºtim cum a putut obþine Securitatea aceste
documente ale poliþiei cantonale elveþiene. ( ) (cf. nota 60, p. 194).
Capitolul Documente elaborate de Securitate privind pe Nicolae Fãrcãºanu
(pp.287-474) însumeazã nu mai puþin de
153 note informative, fiºe personale,
note ale Ministerului Afacerilor Interne,
rapoarte etc. Fãrã îndoialã cã citirea
atentã a documentelor prezentate este plinã
de învãþãminte care se lasã grupate în douã
sfere principale.
O primã sferã este constituitã de acea
maculaturã imundã produsã de lefegiii  de
multe ori agramaþi  ai Securitãþii, cãrora li
se alãturã cunoscuþi ai lui Nicolae Fãrcãºanu: foºti colegi din PNL, prieteni,
camarazi de luptã pe frontul ideologic etc.

Procesul comunismului
cãzuþi în subteranele condiþiei umane
bîntuite de psihoza delaþiunii ºi aceasta
sub protecþia scutului conferit de nume de
cod foarte bine disimulate pînã în ziua de
astãzi. Dintre cei aproape 40 de anonimi
contabilizaþi în Lista informatorilor din
dosarele de urmãrire informaþionalã
(pp.589-590), Piei Bader Fãrcãºanu i-au fost
comunicate de cãtre CNSAS numele adevãrate a... trei persoane: Ioan Ciupe (= Nica
Marcel/Nica), la 11.06.2004; Nicolae Zãblãu
(= Rãducu Mihai, Zamfir Mihai, Costea
Ioan) ºi Virgil Alexandru Cimponieru (=
Bãrbulescu D.), la 09.09.2007. Alte douã 
Ligia Chiriþã (= Diana) ºi Ion Lahovari,
cumnatul lui Nicolae Fãrcãºanu (!!!) (= Traian
V.) fiind rezultatul unei identificãri proprii).
Într-o ipoteticã Enciclopedie a Ignominiei în România comunizatã, acele nume
de cod  însoþite de tot atît de ipotetica
devoalare a tuturor numelor adevãrate  ar
completa în mod necesar interminabila listã
a acestei faune cavernicole, distrugãtoare
de cariere ºi vieþi omeneºti.
Cea de a doua sferã principalã de
învãþãminte  cu siguranþã cea mai relevantã pentru a caracteriza o autenticã
condiþie umanã  este constituitã doar de
trei documente: Referat privind propunerea de recrutare ca informator al lui
Nicolae Fãrcãºanu (din 27 ianuarie 1955,
pp.311-315), Referat privind recrutarea lui
Nicolae Fãrcãºanu (din 4 februarie 1955,
pp.316-318) ºi Raport al MAI  Direcþia
Regionalã Timiºoara cãtre MAI  Direcþia a III-a Bucureºti (din 8 februarie
1955, pp.318-319). Dacã primul referat
descrie scopul ºi necesitatea recrutãrii,
date privind persoana candidatului,
utilitatea candidatului, expunerea
metodei de recrutare ºi a materialului
compromiþãtor, procesul recrutãrii,
celelalte douã consfinþesc eºecul tentativei:
( ) Totuºi el a susþinut cã nu este de
acord sã colaboreze cu organele de
Securitate în aceastã privinþã. ( ) Þinînd
cont cã recrutarea nu a reuºit ( )
[4.02.55], ºi, respectiv: ( ) Întrucît susnumitul în timpul anchetei ºi procesului
de recrutare nu a fost sincer, dovedinduse un element fanatic, care nu acceptã
colaborarea cu organele noastre, s-a
renunþat la recrutarea lui. ( ) Rugãm sã
se anuleze ordinul dvs. privitor la ridicarea domiciliului obligatoriu, privind pe
cel în cauzã. ( ) [8.02.55].
O serie de informaþii suplimentare apar
în: Documente elaborate de Securitate
privind pe Ion Zurescu (vãrul fraþiloar
Fãrcãºanu, arestat ºi decedat la Aiud în
1960), Corespondenþa între Pia Bader
Fãrcãºanu ºi CNSAS, Articole, Alte
documente, Tablou cronologic comparat,
Lista informatorilor din dosarele de
urmãrire informaþionalã, Bibliografie
selectivã, Postfaþã (Dinu Zamfirescu)
conferã cãrþii Piei Bader Fãrcãºanu dimensiunea unei opere generatoare de o rarã
salubritate moralã.
Dan OTTIGER DUMITRESCU

Adunarea de la Williamsburg - Virginia, SUA, la
12 iunie 1952, unde reprezentanþi ai exilaþilor
þãrilor captive Rusiei au
semnat o declaraþie comunã în linia de gîndire
ºi de principii a declaraþiei statului Virginia în
1776.
Au fost prezenþi reprezentanþi ai Poloniei, Ungariei, Bulgariei, Cehiei
Albaniei, Serbiei, României, Croaþiei ºi Lituaniei.
Delegaþia României a
fost formatã din:
Grigore Gafencu
Mihail Fãrcãºanu
N. Caranfil.
Documentul original se
gãseºte în arhivele Bibliotecii Române din
Freiburg im Bresgau.
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Mihail Fãrcãºanu
sau rostul ideilor trãite
(urmare din pag. 4)

lãsat acasã. Mã întreb însã ce s-ar fi
întîmplat ºi cum ar fi reacþionat, dacã ar fi
trãit, nu încã atît de mulþi ani, pînã în
decembrie 89, Mihail Fãrcãºanu, ce ar fi
gãsit el într-un acasã mereu aspirat ºi
veºnic nãzuit de a fi recuperat: o lume
risipitã, osemintele celor dragi cu morminte,
în parte, necunoscute, o þarã distrusã, un
popor sclavizat, fãrã reacþii dincolo de cele
ale disperãrii, o incapacitate de a gîndi
politic sensul liberal al democraþiei, o
ºleahtã enormã de colaboratori la represiune ºi nu mai vreau sã insist pe o
asemenea dimensiune spre a nu se crede
cumva cã cultiv aluzii la zilele pe care le
adunãm pe rãbojul blestemat al unei
ticãloºite actualitãþi.
Cartea d-nei Pia Bader Fãrcãºanu obligã
prin obiectivitatea redactãrii ei la o confruntare cu propria noastrã istorie, cu
dreptul fiecãruia dintre noi de a conºtientiza
ideea de libertate ce ne-a fost datã. Aceasta
este lecþia asupra cãreia se cuvine sã
meditãm. Fiindcã Mihail Fãrcãºanu nu a
fãcut nici o orã de puºcãrie comunistã, dar
ºi-a asumat prin existenþa lui în libertate
întreaga dezvãluire a adevãrului asupra
comunismului, ºi nu numai ca sistem politic,
dar ºi ca expresie a antiumanitãþii ºi a
gulagului, identic cu holocaustul, pe care
l-a dezlãnþuit ºi l-a aplicat ca normã a crimei
în lume.
Mihail Fãrcãºanu a fost doar luptãtorul
care nu a acceptat niciodatã cauze pierdute,
chiar dacã ar fi putut sã gîndeascã dezolat
ºi asupra unei astfel de imagini. Sarcina
istoricã a generaþiilor de astãzi este aceea
de a restabili adevãrata semnificaþie a
libertãþii izgonite nu cu multe decenii în
urmã. Îndemnul este, pînã la urmã, deosebit
de clar: readuceþi-l pe Mihail Fãrcãºanu
acasã, mãcar în conºtiinþe, spre a avea
curajul sã afirmãm cã ne-am spãlat de toatã
nevolnica supunere în ºaptezeci de ani de
comunism ºi postcomunism aproximativ; nu
lãsaþi ca jertfa familiei Fãrcãºanu sã cadã
în timp ºi sã se deterioreze prin lipsa de
înþelegere ºi adeziune care ne-ar putea încã
o datã învenina sufletele! Istoria ne aparþine
ºi înþelesul adevãrului se gãseºte doar în
lumina recuperatã pe care ºtim sau nu sã
o rãspîndim, în funcþie de tradiþia neamului
nostru, ºi peste morminte. Sã ne gîndim
încã o datã la aceste înþelesuri ce nu i-au
permis d-nei Pia Bader Fãrcãºanu sã lase
fãrã amendamente critice o serie de afirmaþii
necontrolate sau, tocmai, deosebit de
controlate în deformarea lor, din fiºele ºi
notele de securitate cu care au fost
urmãriþi ºi au fost mai apoi mitoman
condamnaþi pãrinþii sãi ºi ceilalþi membri
ai familiei Fãrcãºanu.
Izgonirea din libertate constituie o
privire monograficã asupra vieþii lui Mihail
Fãrcãºanu în anturajul familiei sale, dar ºi
în contextul luptei pentru libertate. A rãmas
însã, fãrã acoperirea cercetãrii, opera atît a
gînditorului politic cît ºi a scriitorului. De
la Mihail Fãrcãºanu avem în biblioteca
eternã a neamului nostru pãstrate cîteva
cãrþi: Monarhia socialã, teza sa de
doctorat, susþinutã în 1938 la Universitatea
din Berlin, publicatã în limba românã la
Editura Fundaþiei pentru Literaturã ºi Artã
(1940), reeditatã de curînd în 2008. Apoi,
eseul cu profunde tonalitãþi existenþiale,
Libertate ºi existenþã (1942). Romanul
Frunzele nu mai sunt aceleaºi (1946),
semnat cu pseudonimul Mihail Villara,
reprezintã o adevãratã capodoperã în
spaþiul literar românesc contemporan ºi
este de mirare cã istoriile literare mai
recente evitã sã-l înscrie în dezbaterea lor.
În fine, tot în 1946, a apãrut cartea Scrisori
cãtre tineretul român, ºi ea reeditatã în
anii din urmã.
Au rãmas nevalorificate pînã acum
publicistica din þarã, începînd cu editorialele de la Viitorul ºi continuînd cu
articolele risipite prin reviste ca Pãreri
libere, Pãmîntul românesc, Revista Românã ºi altele. De asemenea, producþia
editorialã din exil, de la articolele din
Românul, Þara, Stindardul, Patria, România muncitoare ºi altele, toate redactate
în limba românã în presa româneascã
anticomunistã. La acestea mai trebuie
adãugate articolele în limbi strãine, conferinþele, intervenþiile publicistice, notele
polemice, risipite prin presa americanã a
vremii ºi prin cea occidentalã europeanã.
Nicolae FLORESCU

Comuniºtii s-au aºezat prea
aproape de oameni; s-au instalat
în cãmara lor de alimente, în
culcuºul lor, în sertarele lor [cu
manuscrise], pe cît posibil chiar
în conºtiinþele lor, încît indispun
prin simpla lor voce, cu simplul
lor ziar.

(Noica, Rugaþi-vã pentru fratele
Alexandru, 1990, p. 15)

Fascinat de imensa generozitate a lui
Noica faþã de oameni, de ideologii, de
naufragii, Mircea Eliade admira îndrãzneala prietenului sãu - aflat în domiciliu
forþat - de a se rosti peste sisteme ºi
istorii, deºi ocupantul sovietic al României ciuntite de Basarabia ºi Bucovina
de Nord îl plasase pe filosof în marginea
societãþii, interzicîndu-i cariera de profesor universitar pentru care avea pregãtirea necesarã. Sub pretextul comentãrii
lui Faust de Goethe, Noica interpreta în
anii cincizeci cultura europeanã din
secolul XX evidenþiind declinul spiritual al
unei lumi care se lipseºte de spontaneitatea
creatoare, înlocuitã de scrisul la comandã,
o lume în care natura este pustiitã ºi
degradatã printr-o orãºenizare forþatã.
Total izolat de colegii de breaslã scriitoriceascã, lui Noica îi erau interzise pînã
ºi vizitele la prietenii din Bucureºti cu
care, pe furiº, mai fãcea schimburi de
opinii literare. Dupã lista de lucrãri (v.
Modelul Noica, 2009, p. 506-507) pe care
a alcãtuit-o în anii de interdicþie de
semnãturã, filosoful avea gata de publicare
cinci cãrþi, dintre care Anti-Goethe în
douã volume tratînd despre grandoarea
ºi mizeria omului fãrã filosofie (Despãrþirea de Goethe, 1976, p.8). Pentru a
masca adevãratul sens al titlului, Noica
scrie cã în volum se ocupã de limitele
triumfului omului modern, ºi cã în felul
cum ne despãrþim de oameni dovedim cît
de mult îi îndrãgim (1976, p. 7). În 1972
Securitatea i-a restituit celui întemniþat
ºase ani fãrã vinã o parte din manuscrisul
Anti-Goethe, care
a stat la baza volumului Despãrþirea de Goethe. La
cîþiva ani dupã cãderea comunismului, i-au mai fost restituite (soþiei lui Noica, în 1994) douã
capitole din manuscrisul Anti-Goethe
confiscat la arestarea din 1958. Acestea
au fost incluse în ediþia a II-a. Dupã
îngrijitorul celei de-a doua ediþii din 2000
s-ar putea ca prin cotloanele S.R.I.-ului
sã mai fie file din manuscrisul acestei
scrieri noiciene publicatã dupã un sfert
de veac de la redactarea ei.
La sãrbãtorirea clandestinã a lui Goethe
a participat în 1949 ºi Alice Voinescu,
printr-o conferinþã în cerc restrîns, fiindcã
în învãþãmîntul superior nu mai avea voie
sã predea. In locul profesoarei cu doctoratul la Sorbona studenþii aveau parte
de prelegerile propagandistului comunist
Marcel Breslaºu/Bresliska care practicase avocatura ºi din 1948 devenise
director în Ministerul Artelor ºi Informaþiilor, apoi profesor ºi rector al Institutului
de Artã (v. Marian Popa, Istoria literaturii
române , Fundaþia Luceafãrul, Bucureºti, 2001, vol. I, p.1073).
Anti-Goethe, sau despãrþirea de lumea
presimþitã si descrisã de Goethe prin Faust
II, era la Constantin Noica o distanþare de
lumea spectralã a utopiilor devenite realitate. Cu posibilul gol al banului fãrã
acoperire imaginea irealitãþii avea la
început aspect oarecum jucãuº. Dar cu
ideea de reproducere a umanitãþii în
eprubetã, previziunea viitorului devine
sumbrã. În partea a doua din Faust, dupã
o cununie de scurtã duratã a idealului
grec cu spiritul modern, urmeazã rãzboiul
cu mijloace diabolice, apoi politica ilustratã de isteria raþiunii ordonatoare ºi
planificatoare care se izbeºte de rezistenþa
unor bãtrînei ascultînd cu evlavie sunetul
clopotelor unei biserici pînã sã fie raºi de
pe suprafaþa pãmîntului cu casa, cu
grãdina ºi cu mica lor bisericã. Dacã
realizarea posibilului gol într-o lume
fãrã oameni adevãraþi rãmîne mefistofelicã,
nedesprinsã de iniþiatorul ºi realizatorul
ei, lumea a cãrei caricaturã a fost anticipatã de Goethe cu repulsie (Noica,
Rugaþi-vã pentru fratele Alexandru, 1990,
p. 34-35), ar fi tocmai lumea diabolicã a
secolului XX adeveritã de oameni.
Iatã toate volumele pe care Noica n-a
putut sã le publice din 1944 pînã în 1956:
Lysis sau despre înþelesul grec al filozofiei; Fire ºi fiinþã. Introducere la o
filozofie sistematicã; Anti-Goethe (2 vol.);

Devenirea întru fiinþã. Încercare de
filozofie sistematicã; Povestiri din Hegel
(care avea sã fie publicatã la Paris în 1962,
cînd Noica era în temniþã ºi Mircea Eliade
încerca sã-l ajute, cum va face în 1979 la
a treia arestare a preotului Calciu).
De dincolo de Cortina de fier, Eliade
mãrturisea, în aceeaºi scrisoare din 19571958, cã în optimismul lui Noica gãsise o
notã comunã între ei, dincolo de destinele
lor individuale atît de diferite. Corespondenþa cu Mircea Eliade era aºteptatã
cu nerãbdare nu numai de Constantin
Noica aflat la Cîmpulung dupã o scurtã
arestare (v. rev. Origini, nr. 9-10/2009,
Supliment Noica, p. XV), ci ºi de cei carei îngroºau Dosarul de urmãrire operativã,
scrisorile trimise ºi primite fiind parcurse
negreºit de mercenarii ocupantului sovietic care-l considerau pe Noica un duºman
al poporului. Tot aceºtia se pare cã au
fost primii cititori ai volumului Rugaþi-vã
pentru fratele Alexandru, pe care Noica
(probabil dupã moartea lui Eliade) l-ar fi
vrut publicat la Londra ºi nu confiscat în
cursul anului 1987 de Securitate, cum
trebuie sã se fi întîmplat în realitate.
Anul confiscãrii poate fi dedus din
cuprinsul volumului în care apar idei ce
se regãsesc în articolele publicate la acea
vreme. De pildã, în manuscrisul expediat
de Noica ºi interceptat de Securitate apare
ideea cã politicienii vor mai binele
crezînd cu asta cã vor binele: mizeria
lumii moderne e o chestiune de gramaticã:
oamenii confundã comparativul cu pozitivul, ba chiar nu se mai gîndesc la
pozitiv. Americanii nu se gîndesc nici
mãcar la comparativ, ci de-a dreptul la
superlativ, la foarte bine (C. Noica,
Rugaþi-vã pentru fratele Alexandru ,
1990, p.16). Or, tot chestiuni de gramaticã
tratase ºi în articolele Cultura europeanã
în ipostaza substantivului (România
literarã, februarie 1987), Adjectivul,
epitetele ºi Renaºterea (România literarã,
martie 1987), Gradul zero al adjectivului
ºi Leonardo da Vinci (România literarã,

materiale denigratoare. Discuþia dintre un
fost deþinut politic urmãrit, hãrþuit ºi
solicitat de Securitatea la discuþii periodice dupã eliberarea sa din 1964 s-ar fi
putut întîmpla sã nu fi fost dintre cele mai
politicoase, mai ales cã miza invitãrii în
þarã a lui Eliade cãzuse, iar Noica era
singur în cabana sa de la Pãltiniº.
În toamna anului 1987 singurãtatea lui
Noica era destul de completã. Prietenul
sãu, fostul deþinut politic Octavian Nicolae
fusese îndepãrtat din Pãltiniº: au trecut
lunile octombrie ºi noiembrie ºi singurele
legãturi pe care le mai aveam cu domnul
Noica erau scrisorile ºi din cînd în cînd
un telefon (Octavian Nicolae, în vol.
Modelul Noica, 2009, p.426). Doar în
camera de alãturi fusese plasatã vînzãtoarea de la chioºcul de cãrþi din Pãltiniº,
tov. Norica Becheº care l-a supraveghiat
pe filozof cu îndrumare de la Securitate (v. I. Filipciuc,
Centenar Noica, Pãltiniº, 25 iulie 2009,
în rev. Origini, nr. 9-10/2009, Supliment
Noica, p.II).
Lectura manuscrisului pe care Noica a
fãcut imprudenþa sã vrea sã-l publice în
Occident a determinat probabil ºi inexplicabila amînare a operaþiei dupã fracturarea colului femural în dimineaþa zilei
de miercuri 25 noiembrie 1987. Motivul
amînãrii a fost derizoriu, în condiþiile în
care filosoful, deºi slab, se controla
medical ºi rezultatele erau în general
bune (v. Modelul Noica, 2009, p. 146.)
pentru cei 78 de ani ai sãi. Doctoriþa
Eleonora Emilia Cioran (cumnata lui Emil
Cioran) l-a vizitat pe Noica la spital ºi a
spus într-un interviu cã optimismul lui
Noica o determinase sã creadã cã filosoful
spera sã se vindece, fiind nedumerit de
amînarea operaþiei. În interviul luat de
Ana Sîrghie, doctoriþa a adãugat cã, spre
surprinderea ei, a constatat pe corpul
bolnavului niºte edeme generalizate, la
mîini, abdomen ºi picioare, vînãtãi mult
prea extinse pentru a se putea explica prin
ºocul cãderii care a dus la fracturã (Dr.
Eleonora Emilia Cioran, în vol. Modelul
Noica, 2009, p. 147).
În manuscrisul amintirilor din temniþã,
interceptat ºi confiscat de Securitate, cînd
Noica a încercat sã-l trimitã fostei sale
soþii din Anglia, filosoful îºi pusese
problema ce au sã facã în viaþã pãzitorii
ºi administratorii doctrinei comuniste
cînd se va termina cu mascarada comunismului (Noica, Rugaþi-vã pentru fratele
Alexandru, Ed. Humanitas, Bucureºti,
1990, p.20). Pe parcursul celor douãzeci
de ani de postcomunism s-a putut constata
reapariþia dorinþei politice de a schimonosi
adevãrul. Nici încercarea comuniºtilor de
a desfiinþa omul ca fiinþã moralã n-a
fost cu totul abandonatã, ideologii reciclaþi
în holocaustologi obligîndu-i pe români
sã recunoascã exact ce vor ei ( ) cu
expresiile lor ºablon (C. Noica, Rugaþivã pentru fratele Alexandru, p.19). Cum
bine s-a vãzut, corul de reciclaþi a repus
în circulaþie ca în anii de început ai
ocupaþiei comuniste a þãrii  neadevãrurile inventate de acuzatorii lui Noica
ºi Eliade care i-au transformat atunci, din
vîrfuri ale spiritualitãþii româneºti, în
deþinuþi politici (Mircea Eliade fiind
condamnat în lipsã).

Sfîrºitul lui Constantin Noica ºi sfîrºitul comunismului
aprilie 1997) ºi Cum aratã cultura
europeanã în ipostaza adverbului (România literarã, mai 1987, nr. 20 ºi iunie
1987, nr. 24). Aceste articole au constituit
capitole ale ultimei sale cãrþi De dignitate
Europae pe care a început sã le publice în
1986 (v. Modelul cultural european,

partea I, în România literarã, 19 iunie
1986, nr. 25) dar care a apãrut doar postmortem (în 1988 la Editura Kriterion în
traducerea lui G. Scherg ºi abia în 1993
în româneºte).
La sfîrºitul memoriilor sale, Noica a
trecut anul 1965, ceea ce nu era de naturã
sã-l împiedice sã mai completeze volumul.
Fiindcã unele pagini din manuscrisul care
cuprinde amintiri din vremea detenþiei
(1958-1964) prea seamãnã cu cele concepute prin 1986-1987 cînd era preocupat
de Europa care a fost ºi poate fi sarea
pãmîntului (oct. 1985, în vol. Constantin
Noica, Istoricitate ºi eternitate, 1989, p.
257 ºi Isabela Vasiliu-Scraba, Noica
despre viitorul culturii europene, în Dacia
Literarã, Anul XX, nr. 85, aprilie 2009,
p.16-17).
Dupã citirea manuscrisului Rugaþi-vã
pentru fratele Alexandru, Securitatea l-a
întrebat probabil pe Constantin Noica de
ce a þinut sã scrie împotriva poporului
român cã atît deþinuþii politici torturaþi în
închisori cît ºi comuniºtii ar fi victime
ale timpului lor (p18). Desigur, trebuie
sã-l fi chestionat ºi cum de a îndrãznit sã
încerce a scoate pe ascuns din þarã

Isabela VASILIU-SCRABA

Jurnalul literar 7

POEME
Marea
Te uiþi pe fereastrã ºi vezi marea
marea care nu se aflã acolo
marea care nu se mai aflã nicãieri
marea care-nchisã într-un plic
cãlãtoreºte azi cu trenul.

De unde atîta maturitate?
De unde atîta maturitate la tînãrul poet
la tînãra poetã?
ºi nici mãcar nu pot face un cuplu
nu pot sta alãturi
cum creierul mare lîngã creierul mic
cum un braþ stîng lîngã un picior drept
cum o radierã peste scrisul ce-l ºterge
nici mãcar nu se cunosc.

Metamorfoze
Cu timpul se-ntîmplã multe nu te neliniºti
oamenii ajung sã ouã cum gãinile
un fluviu umblã prin oglindã ca un somnambul
un fluture vîneazã vulturii pe creste
un sicriu se umple de sare ca o solniþã
iar cerul ce face ?
se preface cã-i pasã ºi cã ne-ascultã.

Spre ora cinci
Spre ora cinci zumzetul albinei e gata
sã-nfrunte ora ºase
excavatoarele transportã blocuri de duhoare
un sunet putrezeºte-n altul
rîul spalã la debarcader
indispensabilii imenºi ai dealului.

Daimon domestic
Daimon domestic în tãria acestei amiezi
precum o carte groasã pe care abia ai terminat-o de citit
Daimon domestic lîngã luminoasa fereastrã de varã
între ghivece de muºcate moþãind precum un bondar

Periferie

Daimon domestic între orele 14 ºi 16
cu un nimb gãlbui precum o supã.

Un cîine credincios pãzeºte cerul
o cãruþã tîrîndu-se cum o
ploaie mohorîtã
zei dereglaþi cum autobuzele.

Semn de carte
Þi se resoarbe amintirea-n epidermã
cum o vînãtaie.

Gazul gazeazã
Gazul gazeazã Soarele
ºtreangul îl stranguleazã
puºca îl împuºcã
iar Soarele ce face?
priveºte crima ce-l are drept obiect
lung se priveºte pe sine
nici nu tresare
ca la jocul de ºah
flegmatic îºi mutã propria imagine.

Silvaticã
Cum fuge Lumea azi cum fuge ca mînjii ca norii
deasupra ruinelor vegetale þipãtul gaiþei
ºi muºchii tãi umezi ca muºchii pãdurii
pe stîncã puºi la uscat ca un maiou.

Pãºeºti pe-acest covor
Pãºeºti pe-acest covor pe care florile
ºi-au vomitat singurãtatea
astfel grãdina e-n casã
tu eºti în grãdinã
în tine nimeni.

Gheorghe GRIGURCU
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Restituiri: Testamentul lui Ion Ciorãnescu
Sînt în istoria culturii, învãþãmîntului ºi civilizaþiei româneºti figuri, din pãcate neºtiute,
de adevãraþi apostoli ai neamului, oameni care au sfinþit locul, aducînd servicii inestimabile
propãºirii, emancipãrii ºi modernizãrii României. Reforma învãþãmîntului umanist iniþiat
de Spiru Haret pe canavaua dezvoltãrii unei pieþe economice în consolidare la începutul
secolului al XX-lea a condus la crearea primelor elite intelectuale ridicate din rîndul
poporului. Animate de un ideal practic major, crearea de instituþii viabile ºi recuperarea
distanþei dintre cultura ºi civilizaþia noastrã ºi cea occidentalã, ele ºi-au pus toate
energiile fizice ºi intelectuale în slujba înnoirii calitãþii întregii vieþi sociale româneºti.
ªcoala a fost fermentul care a creat emulaþie, a forjat caractere ºi a format competenþe.
Pedagogul Ion Ciorãnescu, întemeietorul dinastiei de cãrturari care îi urmeazã numele,
de la a cãrui naºtere s-au împlinit de curînd 135 de ani (n. la Rîul Alb, Dîmboviþa, la 1
decembrie 1874), este una din personalitãþile a cãrei viaþã ºi operã ilustreazã exemplar
începuturile procesului de modernizare culturalã ºi socialã a României. Provenea dintro familie de tãrani care luptaserã cu eroism la Plevna în Rãzboiul de Independenþã din
1877. Tatãl sãu era ºtiutor de carte, dar fiul lui, viitorul ilustru autor de manuale pentru
învãþãmîntul mediu, nu a aflat niciodatã în ce împrejurãri dobîndise deprinderea de a
scrie ºi citi. Þãrancã cu 10 copii, mama sa a fost cea care, asemeni Smarandei Creangã,
nu s-a lãsat pînã nu l-a trimis la ºcoalã: ºi cînd eram pe cale sã dezertez, a venit ca
o leoaicã pe jos (la Tîrgoviºte, n.n.), a îmblînzit pe domnul G. Mihãilescu ºi a pus
lucrurile iar pe roate. Ãsta e marele merit al mamiþii în cariera, în crugul vieþii mele.
Fãrã dîrzenia ei, rãmîneam la Rîu la coasã, sapã ºi topor, atît eu cît ºi Alecu ºi Costea.
ªi nu cred cã am fi fost niscai straºnici muncitori de muncã grea (Ion Ciorãnescu,
Chipuri de altãdatã, Ed. Minerva, 1974). Din aceste amintiri, scrise pe patul de suferinþã,
în 1948, rãmase în manuscris ºi publicate parþial de academicianul Ecaterina CiorãnescuNeniþescu cu prilejul scurgerii a 100 de ani de la naºterea tatãlui sãu, aflãm cã tînãrul
Ionaºcu, cum i se spunea în familie, a frecventat ºcoala din sat, încã de la înfiinþarea
ei la Rîul Alb, în 1883, a continuat la Tîrgoviºte ªcoala de bãieþi nr. 2, o clasã la Liceul
Sfîntul Sava din Bucureºti (premiul I cu cununiþã), de la care s-a transferat, din cauza
greutãþilor materiale ale familiei, la ªcoala Domneascã din Tîrgoviºte în sãlile cãreia mai
bîntuia încã amintirea dascãlului de latinã, Alexandru Vlahuþã. Episodul tentativei eºuate
de a cumpãra din vitrina unei librãrii locale Florile Bosforului de Dimitrie Bolintineanu,
o carte cu sute de foi, cu scoarþe cenuºii ºi lungã ºi latã cît douã cãrþi bisericeºti
este simptomatic pentru fascinaþia constantã pe care a reprezentat-o pentru toþi Ciorãneºtii
utopia cãrþii. La examenul de titularizare ca învãþãtori, susþinut la Bucureºti (1894-95),
Gazeta Þãranilor a adus vestea în sat cã Ion Ciorãnescu ºi Maria Bucur s-au clasat cu
media 9,72 cei dintîi din toatã þara! Alege sã profeseze în Moroienii Dîmboviþei, localitate
unde în decada anilor 1830 un strãmoº, Gheorghe Cioranu (Alexandru Ciorãnescu,
Amintiri fãrã memorie) fusese vãtaful vînãtorilor din aceste þinuturi al domnitorului
Alexandru Ghica. La Moroieni s-a mutat efectiv sã locuiascã abia în 1900, cînd ºi-a
construit cu mîinile sale o casã de o straºnicã soliditate, cu ziduri de piatrã de ºaizeci
de centimetri, op.cit. Aici ºi-a adus-o ca partenerã de viaþã (cu care va avea 9 copii!)
pe institutoarea Ecaterina Teodorescu dintr-o familie de preoþi, nepoata unui Chiriac
Mavrodin, aromân stabilit la Bucureºti prin 1820, proprietar al unei bucãþi de pãmînt
cumpãrat mai apoi de stat pentru locaþia Muzeului Satului imaginat de Dimitrie Gusti.
Ion Ciorãnescu a pus umãrul la Moroieni la ridicarea unui nou local de ºcoalã (douã
hãrþi murale fãcute cu mîna sa se mai pãstreazã acolo ºi astãzi!), pe care l-a înzestrat cu
o bibliotecã unde se gãseau colecþiile editate de Biblioteca pentru toþi, Cãminul sau
Minerva, ºi de unde nu lipseau operele lui Alecsandri, Eminescu, Coºbuc, Vlahuþã, Iorga,
Vissarion, Radu Rosetti ori Sandu Aldea. De aici vine, în 1905, cu proiectul primului sãu
manual, un Abecedar pentru clasa I, premiat de Ministerul Instrucþiunii Publice ºi
publicat în culori în 1907, valabil în toatã þara. Activitatea lui Ion Ciorãnescu ca autor
de manuale pentru învãþãmîntul mediu este prodigioasã. Singur sau în colaborare cu un
Gh. N. Costescu, T. Grigorescu, N. Nicolaescu º.a. a conceput programe ºcolare ºi a
realizat peste 50 de manuale de citire, aritmeticã, istorie, agriculturã, biologie, geografie,
lucru manual.
Între 1909-1910, Spiru Haret îl trimite la cursuri de perfecþionare în Germania pentru
pregãtirea introducerii în ºcoala românescã a învãþãmîntului special, dedicat copiilor cu
probleme (orbi, surdo-muþi etc.). Va elabora, dupã ce se întoarce în þarã, primele manuale,
foarte apreciate, dedicate acestor elevi. În parantezã fie spus, din Germania Ion Ciorãnescu
se întoarce nu numai cu descoperirea adevãratei sale vocaþii, pe care o va sluji pînã la
moarte, dar ºi cu un sac de cãrþi din care nu lipseau (apud A. Ciorãnescu) operele
complete în original ale lui Goethe, Schiller sau Heine...

Ce nu ºtia Darwin
Charles Robert Darwin s-a nãscut în
februarie 1809, adicã acum 250 de ani.
Iniþial, el ar fi trebuit sã urmeze cariera
tatãlui, adicã sã devinã medic. Din acest
motiv, a început sã studieze medicina la
Edinburgh. În ºase ani nu a reuºit sã treacã
nici un examen. S-a mutat la Cambridge la
teologie. Darwin la teologie? Da, pentru cã
atunci, fapt bizar, în cadrul teologiei se
studiau ºi ºtiinþele naturii, mai exact
geologia ºi biologia. Darwin s-a plictisit ºi
aici, dar a dus studiul la capãt. La geologie
era chiar foarte bun, fãrã ca acest fapt sãi aducã mari avantaje. Se obiºnuise cu ideea
cã va ajunge pastor undeva într-o parohie
de þarã. A fost momentul în care s-a ivit
posibilitatea de a se îmbarca pe vasul
Beagle. Expediþia Beagle avea ca scop
primar cartografierea exactã a þãrmului
Americii latine. Hãrþile existente erau
inexacte, ceea ce producea mari necazuri
celor cam 500 de nave care încãrcau acolo
mãrfuri destinate pieþii europene. Darwin
trebuia sã studieze fauna ºi flora acelor
locuri. Cum Marea Britanie devenise un
imperiu mondial, interesul englezilor pentru
animale ºi plante exotice era enorm. El a
trimis acasã un numãr impresionant de
plante uscate ºi animale împãiate, ceea ce
l-a fãcut foarte cunoscut, chiar popular. Se
spune cã nici astãzi nu s-a încheiat
catalogarea tuturor exemplarelor trimise
atunci. Astfel, întoarcerea din expediþie a
fost un veritabil triumf. Acum Darwin era
un om celebru ºi prin cãsãtoria cu Emma
Wedgwood, fiica unui fabricant de porþelan,
foarte bogat. Pe lîngã cãrþile legate de
expediþia din care se întorsese, Darwin a
publicat ºi un studiu în patru volume despre
raci. Avea, dupã cum se vede, ºi timp ºi

bani. În aceastã perioadã a început sã
lucreze ºi la Originea speciilor, fãrã a putea
lua hotãrîrea de a o publica. S-a decis abia
atunci cînd a aflat cã Alfred Russel
Wallace, un negustor bogat de animale
împãiate, vrea sã publice un tratat pe
aceeaºi temã. Originea speciilor nu conþine nici o referire la specia umanã, ea luînd
ca exemplu porumbeii. Se poate afirma cã
lucrarea are un caracter pur ºtiinþific, fãrã
nici o legãturã cu vreo ideologie sau
concept politic. Succesul cãrþii este imens,
fiind legat ºi de faptul cã tratatul oferã o
mulþime de sfaturi utile pentru creºterea
porumbeilor, în Anglia acelor vremuri un
adevãrat sport naþional.
În strãinãtate Originea Speciilor a fost
cu totul altfel înþeleasã. ªi aceasta datoritã
unor traduceri tendenþioase. Cînd Heinrich
Bronn, profesor de ºtiinþele naturii la
Heidelberg, a tradus în 1860 Originea
speciilor în germanã, a gãsit cartea lui
Darwin ca insuficient de atee. De aceea a
schimbat multe din afirmaþiile omului de
ºtiinþã britanic. Mai mult, el a scos ultimul
capitol al lucrãrii, înlocuindu-l cu unul scris
de el. Astfel, în aceastã primã ediþie germanã
apar referiri directe la evoluþia fiinþei umane,
pe care Darwin le evitase în lucrarea sa.
Patru ani mai tîrziu a apãrut în Germania o
traducere corectã, dar lui Darwin i se
dusese deja faima de ateist convins.
Traducerea francezã cuprinde chiar o tentã
anecdoticã. Fiindcã Clémence Royale,
traducãtoarea, trãia despãrþitã de soþul ei,
dar alãturi de un bãrbat cãsãtorit, ea a
introdus un pasaj unde se vorbea despre
efectele nefaste ale cãsãtoriei. Alãturi a mai
adãugat ºi cîteva rînduri anticlericale. Chiar
ºi în America, deci în limba englezã, prima
ediþie a cãrþii a fost mult deformatã. O ediþie
autorizatã, îngrijitã de prietenul lui Darwin,
Asa Gray, a încercat sã îndrepte rãul fãcut.

În timpul Primului Rãzboi Mondial, mobilizat pe loc, la Moroieni, în vreme ce soþia ºi
cei 8 copii se refugiazã la Bucureºti, cunoaºte din plin privaþiunile ocupaþiei germane.
Armata austro-ungarã, scrie el într-o petiþie adresatã Prefecturii Judeþului Dâmboviþa
în 1918, document pãstrat în arhivele Statului, mi-a fãcut trei percheziþii domiciliare (la
Bucureºti ºi Moroieni, n.n.), rãscolind toatã casa ºi toate mobilele, curtea, podul,
pivniþa ºi coteþele de unde îi ridicã bunuri (saltele, plapume, cearºafuri, cãmãºi, animale
ºi pãsãri, obiecte casnice ºi alimente esenþiale; toate notate riguros , cu preþul respectiv!)
în valoare de 2159 lei, care, la zi, subliniazã, ar costa de cinci ori mai mult ºi nici aºa
nu am de unde le procura.
În 1920, Ion Ciorãnescu devine deputat þãrãnist de Dâmboviþa, avînd o contribuþie
esenþialã, alãturi de Ion Mihalache, în elaborarea ºi adoptarea noii Legi a Învãþãmîntului.
Dupã aceastã experienþã, se retrage tacit (se pare cã nu s-a înþeles prea bine cu colegul
Vasile V. Haneº) din politicã, iar în 1927 este numit ºi activeazã pînã în 1946, cînd se
pensioneazã, ca director ºi, respectiv, inspector general în Ministerul Instrucþiunii unde
se va ocupa de învãþãmîntul special.
În 1932 elaboreazã Abecedarul pentru ºcolarii surdo-muþi spre a învãþa vorbirea,
citirea cu grai ºi scrierea, primul manual de acest tip din România. Scoate ºi conduce
o vreme revista Cultura poporului, colaboreazã la Albina, Lamura, Tribuna Învãþãtorilor,
Revista învãþãtorilor ºi Invãþãtoarelor, Vremea nouã, Graiul Dâmboviþei ºi altele,
preocupat constant de organizarea ºtiinþificã a învãþãmîntului în genere ºi în special a
celui din ºcolile pentru subiecþii cu handicap.
Fiu de þãran ridicat prin abnegaþia muncii intelectuale pusã exclusiv în slujba luminãrii
poporului, harnic ºi chibzuit, nedîndu-se în lãturi nici de la munca în grãdinã sau la cîmp,
pedagogul Ion Ciorãnescu, cãruia fiul sãu, savantul umanist Alexandru Ciorãnescu
spunea cã îi datoreazã totul, a þinut 9 copii la ºcoalã (8 dintre ei urmînd ºcoli superioare
în þarã ºi strãinãtate), drepturile de autor, în special, permiþîndu-i nu numai sã-ºi întreþinã
propria familie, dar sã-ºi ajute rudele sãrace, sã aibã casã ºi pãmînt la Moroieni ºi
la Rîul-Alb ºi trei case în Bucureºti (A. Ciorãnescu, Amintiri fãrã memorie). Cel care
ca adolescent a pus pentru prima ora ghetele în picioare la 13 ani, fãcînd drumul de la
Rîul-Alb la Tîrgoviºte (circa 40 km.) pe jos, venind de la Berlin cu haine nemþeºti, pînã
atunci umblasem îmbrãcat cam numai þãrãneºte, a fost omul care a preþuit în mod
exemplar, deopotrivã, bunurile simbolice, dar ºi proprietatea ºi agoniseala dobîndite cu
priceperea braþelor, prin muncã cinstitã. În acest sens, a cãutat ºi a reuºit, prin puterea
exemplului personal, sã-ºi educe copiii în acelaºi spirit. Urmîndu-ºi tatãl, exclusiv în linie
spiritualã (cu o singurã excepþie!), Ciorãneºtii s-au ilustrat ºi au devenit modele de
intelectuali cunoscuþi ºi recunoscuþi în þarã ºi strãinãtate. Am scris despre Dinastia de
cãrturari a Ciorãneºtilor, împreunã cu Mihai Gabriel Popescu, în 2000, o carte care ar
merita poate reeditatã ºi completatã. Nu insist aici asupra amãnuntului...
Redactat într-o frumoasã limbã româneascã, cu o caligrafie excepþionalã, în preambulul
Testamentului sãu, întocmit între 5 ºi 24 februarie 1942, Ion Ciorãnescu scria, perfect
conºtient de valoarea educaþiei oferite ºi rezultatele acesteia asupra copiilor sãi: Sînt
ºi am fost mîndru de copiii mei, de purtarea ºi realizãrile lor. Îi binecuvîntez ºi le
doresc sãnãtate ºi fericire. Sînt ºi am fost totdeauna mulþumit de dragostea frãþeascã
ºi armonia ce a existat ºi existã între ei, þinîndu-i strîns uniþi, cum rar am avut ocazie
sã vãd . Dupã ce împarte cu scrupulozitate fiecãruia, în ordinea venirii pe lume  mai
întîi celor 4 fete (Ana, Elena, Maria ºi Ecaterina), apoi bãieþilor (Nicolae, George, Constantin
ºi Alexandru), întreaga avere, neomiþînd-o, cu delicateþe, de la acest partaj nici pe soþia
sa ºi mama lor, marele pedagog adaugã: Toate aceste bunuri le-am agonisit prin muncã
cinstitã, economie ºi grijã de viitor: sã am de lãsat cîte ceva fiecãruia dintre copiii
mei. Am fost ajutat cu devotament de soþia mea, vreme de peste 42 de ani, pînã la
scrierea acestui act. Cer copiilor mei sã n-o supere, sã rãmînã stãpînã pe tot mobilierul
din casele unde locuim (Maria H. Mosco 12, n.a.) ºi apartamentul de la drum din
Moroieni, unde sã nu fie stingheritã de nimeni , cîte zile o avea. Anticipînd parcã
vremurile cîinoase care vor urma, în final, Ion Ciorãnescu roagã pronia sã vegheze ºi pe
cei 8 copii ai sãi sã chibzuiascã în aºa fel încît sã nu vîndã ºi sã nu înstrãineze ce leam lãsat, ci sã pãstreze, de s-o putea, sã extindã ºi sã mãreascã ce am putut sã le las eu,
ca ºi ei sã lase urmaºilor lor. Eu cînd am putut am cumpãrat ºi am adunat, dar n-am vîndut
nimic, niciodatã( ). Sã considere ºi sã preþuiascã ceea ce am lãsat fiecãruia ca un dar,
însemnat nu atît prin valoarea lui bãnescã, cît prin valoarea sufleteascã ce leg de acest
dar ºi de amintirea ce fiecare din copiii mei sper sã o aibã despre mine ºi mama lor.
Testimoniu care, încã din 1994, Alexandru Ciorãnescu, revenit dupã 45 de ani de exil,
îl va încrusta pe o placã purtînd efigia în bronz a lui Ion Ciorãnescu aºezatã pe casa
copilãriei de la Moroieni, însemn care consfinþeºte pentru viitorime faptul cã acolo se
aflã cuibul unei mari familii, Casa Ciorãneºtilor.
ªtefan Ion GHILIMESCU
Oricum, atît majoritatea celor care se declarã
adepþii lui Darwin, cît ºi a celor care-l criticã,
nu l-au citit niciodatã. Un exemplu edificator
este medicul american Edward Clark, care,
plecînd de la Darwin, descoperea caracterul
nociv al educaþiei asupra aºa-numitului sex
slab. Toate femeile care încep un studiu
universitar riscã serios sã înnebuneascã.
Ca ateu, Darwin, era foarte preþuit ºi de
comuniºti, care-l prezentau drept întruchiparea absolutã a omului de ºtiinþã
eliberat de sub jugul religiei. Aceºtia
nu numai cã nu l-au citit pe Darwin, dar nu
l-au citit nici pe Marx ºi nici pe Engels.
Marx a vrut sã-i dedice lui Darwin Capitalul, însã a primit din partea acestuia un
refuz foarte britanic, politicos, dar fãrã
echivoc. Engels a fost o viaþã întreagã un
critic aspru al lui Darwin, pe care-l caracteriza drept reacþionar ºi-l acuza de rasism.
Furia lui Engels este oarecum justificatã
deoarece Darwin, scriind Originea omului,
s-a lãsat mult influenþat de economistul
britanic Robert Malthus. Acesta, observînd
cã populaþia umanã se dezvoltã mai repede
decît resursele alimentare, a propus sã se
sisteze orice ajutor acordat celor sãraci.
Adicã, sã fie lãsaþi sã moarã de foame.
Alimentele economisite se vor direcþiona
imediat cãtre cei bogaþi, care fiind ºi mai
mulþumiþi, vor face mai mulþi copii, asigurînd continuitatea speciei umane la nivel
înalt. Lui Darwin i se poate reproºa o nuanþã
rasistã în Originea omului. Pe cea mai de
jos treaptã se gãsesc bãºtinaºii din Þara
de Foc, pe care Darwin i-a observat în
timpul cãlãtoriei sale cu vasul Beagle ºi
pe care i-a gãsit cam sãlbatici. El spunea
cã se miºcau ºi se comportau aproape la
fel ca maimuþele. Pe cea mai înaltã treaptã
erau englezii, iar undeva la mijloc se gãseau
africanii folosiþi ca sclavi pe plantaþiile de
cafea din Brazilia. Fapt lãudabil, Darwin

cerea insistent eliberarea lor. El deducea
superioritatea europeanului din mai buna sa rezistenþã în
faþa bolilor. Pentru
acel timp observaþia
era corectã, deoarece
bãºtinaºii din Þara de
Foc nu au supravieþuit contactului cu
omul alb, bolile aduse de acesta fiindule fatale. Dar Darwin observa fãrã a cãuta
un motiv al fenomenului, o explicaþie a
tragediei care a costat zeci de mii de vieþi
omeneºti. Aflãm din foarte interesanta carte
a lui Jared Diamond Bogat ºi sãrac; Soarta
societãþilor umane cã europenii dezvoltaserã, datoritã vieþuirii îndelungate alãturi
de animalele domestice, anticorpi care-i
fãceau imuni. Ar fi însã greºit sã i se impute
lui Darwin un rasism de tip modern, de
proveninþã politicã. El a fost un om al
timpului sãu, un englez al epocii victoriene.
De asemenea, Darwin nu poate fi considerat
nici ateu, în sensul actual al cuvîntului.
Astfel, John Brodie Innes, pastor în parohia
de la Downe, unde locuia Darwin ºi apropiat
al familiei savantului, a respins ca absurdã
ipoteza unui ateism militant la Darwin. Mai
mult, Darwin se implica activ în viaþa
parohiei, îi administra conturile ºi venea
regulat la bisericã. În societatea pietistã
victorianã un ateu nu ºi-ar fi gãsit locul în
viaþa unei parohii. Soþia lui Darwin, Emma,
a fost o femeie deosebit de credincioasã,
care ºi-a crescut cei zece copii într-un spirit
absolut creºtin. Cînd Darwin a fost întrebat
direct asupra acestei teme a rãspuns:
Dumitru Horia IONESCU
(continuare în pag. 18)
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Coana Mare
Sã fie ai dracului oþii de comuniºti, maicã!
Auzi D-ta, sã te scoaþã noaptea din
plapumã ca sã te ducã cu duba la plimbare,
arde-i-ar focu sã-i arzã!... Bine-ai venit
maicã, bine-ai venit la noi!
Astfel m-a întâmpinat Coana Mare în
minunata vilã din vecinãtatea Parisului, în
ziua când mã înapoiam dupã ani de zile din
Argentina.
Coana Mare existã aevea, în carne ºi
oase. Bucureºteancã get-beget, a pãrãsit
þara singuricã la vârsta de 80 de ani,
lãsându-ºi perechea de case din Dudeºti
spre a lua drumul blestematului de Paris,
unde nu se vorbeºte decât pe franþuzeºte;
aºa cã român fiind, nu te poþi înþelege om
cu om. Povestea ei e simplã. Fiica dumisale
plecase cu treizeci ºi cinci de ani în urmã
sã-ºi treacã doctoratul în Litere la Sorbona.
Acolo destinul voi ca sã întâlneascã pe cel
ce urma sã-i fie soþ, un savant matematician
de renume european. Studenta rãmase
definitiv în Franþa, cãsãtorindu-se ºi luând
cetãþenia soþului. Când veni prãpãdul
bolºevic peste þara româneascã, fãcu din
rãsputeri demersuri ca sã-ºi aducã mama la
Paris. Dupã doi ani de eforturi izbuti sã-i
obþinã paºaportul, transmiþîndu-i pe cãi
ocolite vorbã bãtrânei:
- Ai grije mamã, sã nu sufli un cuvânt pe
drum, nimãnui. Sã te pãzeºti ca de naiba,
mai cu seamã de comuniºti, fiindcã numai
ei cãlãtoresc în strãinãtate. Lacãt la gurã,
cã altfel mi te trimite înapoi ºi îþi anuleazã
paºaportul! Cel mult, de vei vorbi cu
vreunul de la vamã, sã lauzi regimul, sã te
prefaci cã eºti de-a lor, cu alte cuvinte sã
te faci frate cu dracul pânã treci puntea!
Nici nu ajunsese trenul la Chitila, cã ºi
începuse Coana Mare sã debiteze lecþia,
dar pe de-a-ndoaselea:
- Sã dea boala-n voi, cu Stalin cu tot ºi
cu cine v-a adus! Aþi prãpãdit þara, puturoºilor. Auzi colo, sã iei casele oamenilor ºi
bãnuþii de aur strânºi cu sudoarea frunþii.
(Pasã-mite, Coana Mare þinea sub saltea
un sãculeþ cu cocoºei...). Ne-aþi luat gazul,
pâinea, ouãle, untura, mai rãmâne sã ne
luaþi pielea. Vai de biata þãriºoara noastrã!
Pânã la graniþã a continuat pe acelaºi
ton cu procesul regimului. ªtia cã odatã cu
frontiera trecutã, adio discurs în limba
româneascã. Intra în necunoscut, fiindcã
în afarã de bonjuricã nu cunoºtea nici o
boabã franþuzeascã. Dar Maica Precistã
avu grijã de dânsa, astfel cã nimeni nu îi
fãcu vreun rãu. Pe semne cã cei întâlniþi în
cale, gândeau la fel cu dumneaei.
Am cunoscut-o sosind în 1953 în
Europa, unde fusesem invitat de distinsa
sa fiicã, o mare ºi aristocraticã cucoanã, cu
mentalitatea transformatã de cei aproape
40 de ani de ºedere în Franþa. Bãtrâna mã
primi cu drag nespus, vãzând în mine
aliatul, românul, fiindcã pe fiica sa Helene
(sau Lenuþa, cum o chema dânsa), împrejurãrile o obligau sã vorbeascã ºi
sã gândeascã franþuzeºte. Blândã, de
impecabilã þinutã ºi extraordinarã
vioiciune, Coana Mare îmi oferi cu
generozitate premisele bunei înþelegeri
ºi a încântãtoarei sale prietenii. Îmi
povestea ce mai era prin þarã, de toate
pãþaniile mai mari sau mai mici, de
bunãtatea oamenilor pe care îi lãsase
acolo, spre a veni aici, între strãini:
- Ce caut eu, maicã, în urâþenia asta
de lume? Nu tu o vorbã româneascã,
nu tu un creºtin. Ãºtia sunt mai rãi ca
turcii. Toþi catolici! O fi frumoasã
religia lor, poate!... da-sã fie la ei acolo!
ªtie numai sã-þi ia banii cu lopãþica. În
schimb la parastas nici nu îþi cântã
veºnica pomenire. Cum de i-o fi
plãcând Lenuþii credinþa asta, Dumnezeu sã o înþeleagã?!
Ar fi prea lung ca sã descriu pe
larg infinitul farmec de margine de
Bucureºti, pe care Coana Mare îl
strãmutase cu sine pe malurile Senei.
- N-aº vrea sã-nchiz ochii pân-ce
nu i-oi vedea pe muscali alungaþi din
þarã! Apoi m-oi odihni lângã ai mei, la
Sfânta Vineri.
Încetul ce încetul începu sã reformeze obiceiurile franþuzeºti ale
casei. Alterna legumele fierte cu
sãrmãluþe în foi de viþã ºi sosurile
savante, cu mujdeiul de usturoi.
Sarailia luã locul tartelor cu fructe, iar
crepes-suzette îºi recãpãtarã numele
de clãtite. Nu era sãrbãtoare de seamã
sau aniversare importantã, la care bãtrâna

sã nu pofteascã refugiaþi de-ai noºtri. La
un Crãciun au venit vreo patruzeci; la Paºti
la fel. Mielul la tavã, caltaboºul ºi ouãle
roºii izbutirã sã se insinueze printre obiceiurile pariziene ale casei. Sârba ºi hora
alternau cu rumba ºi mambo. Le dansa ºi
Coana Mare, cu toþi cei 80 de ani ai sãi.
- Nu ºtiu, maicã, cum trecu timpul de am
îmbãtrânit atâta. De când cu hoþii de ruºi!
Unde s-a mai auzit una ca asta?
La aniversarea de 81 de ani a dansat cu
Nae Rizescu un vals ca pe vremuri. Eu le
cântam la pian. Gâfâind, Nae îmi fãcu semn
sã termin, fiindcã nu-l þineau balamalele,
pe când bãtrâna cu douãzeci ºi ceva de ani
mai mare, ar fi mers înainte pân-la ziuã.
Peºte n-a mai mâncat de ani de zile, de
când a citit în gazetã cã în timpul rãzboiului
se scufundase în Ocean un submarin cu
echipaj cu tot.
- I-a mâncat lighioanele în apã, sãracii
de ei. Nu mai gust peºte câte zile oi avea!
Prietena noastrã, Coana Anicuþa, locuind
în aceeaºi curte, avea un cotoi care se
þinea de blãstãmãþii. Nu-i scãpa nicio pisicã
neforfecatã, încât în sãptãmâna brânzei nu
se putea închide ochii noaptea de mieunatul
îndrãgostiþilor pe acoperiºuri. Toate au mers
bine, pânã în ziua când Coana Anicuþa puse
sã scopeascã pe sãrmanul cotoi, spre a-i
mai potoli elanul. Dupã operaþie, bietul
Minouche devenise miel. Se îngrãºase, se
potolise ca prin farmec ºi ore întregi stãtea
gânditor la fereastrã cu labele îngenunchiate. O asmuþeam pe bãtrânã ca sã-i
ascult pãrerea:
- Ce zici de bietul cotoi, Coanã Mare?
Nu mai e în ale lui. S-a ofilit de-a binelea!
- Cum o sã fie altfel, maicã, dacã i-a tãiat
podoaba? Uite la el, sãracu! Naturã stãtutã!
A rãmas de pominã aceastã naturã
stãtutã ºi o aplicam tuturor prietenilor,
când îi vedeam mai abãtuþi sau gânditori.
De prisos sã mai povestesc groaza
bãtrânei ºi reacþia la anumite cuvinte
franþuzeºti. Când fiica sa trimisese femeia
de serviciu în curte sã-i prindã o gãinã,
auzind Coana Mare cum se spune pe
franþuzeºte la curte ºi gãinã a înlemnit:
- Vai de mine, Lenuþo, cã ruptã mai eºti
la gurã! V-aþi ticãloºit de tot aici în
strãinãtate. Halal de catolici!
Ar fi de povestit mii de chestii cu
Coana Mare, dar e prea lungã istoria. Am
revãzut-o la Paris acum o lunã. Împlinise 82
de ani. Frumoasã, chipeºã, neschimbatã.
M-a sãrutat pe amândoi obrajii.
- Ce zici tu, Nelule, când ne întoarcem
acasã?
- Nu mai e mult, Coanã Mare.
- Da crezi cã eu mai apuc ziua aia?
- Nu încape îndoialã! Îi prindem pe
cioloveci ºi îi frigem la proþap.
- Ba mai bine sã le scoatem podoaba,
maicã! Sã-i facem naturã stãtutã ca pã
bietul Minuº.

(Cuvântul Românesc, decembrie 1982, p.9)

funcþionar mediu, fãrã
aspiraþii ºi fãrã un orizont deosebit de acela al
iadului de toate zilele, devine ºi mai
cenuºie dupã ce o neaºteptatã moºtenire
din America îi dã posibilitatea sã renunþe
la slujbã ºi sã se lase în voia oþiiului.
Romanul d-lui Ionesco nu face decît sã
înregistreze, adesea cu o precizie s-ar
putea spune exasperantã de mici detalii,
vegetarea banalã a protagonistului, al
cãrui plictis nu e întrerupt decît, din cînd
în cînd, de un acces metafizic ori mistic.
Îl tulburã, bunãoarã, enigma divinã,
absurditatea timpului (Cum e cu putinþã
ca ceea ce a fost sã nu mai fie?), e uimit
cã existã ºi cã realitatea existã. ,,În zadar
îmi interpelez sufletul, îl explorez degeaba, nu zãresc în el nici o vibraþie
profundã. În spaþiile cenuºii ale interioritãþii sînt numai ruine, dedesubt alte
ruine, ºi mai de dedesubt altele. Dar, dacã
sînt ruine, poate cã odinioarã a fost un
templu, cu columne luminoase, cu un altar
aprins. E numai o supoziþie. În realitate
poate cã nu a existat nimic în afarã de
haos. De unde anonimului nostru îi vine
ideia cã  cine ºtie?  ucidem ºi ne
ucidem pentru a ne dovedi nouã înºine
cã viaþa existã.
Cu aceste convingeri ºi cu ideia cã
toate instituþiile ºi toate societãþile sînt
greºite ºi cã existã o înþelepciune ce ne
învaþã sã ne bucurãm de micile lucruri
pe care viaþa ni le poate da, e firesc ca
protagonistul romanului, continuînd sã
trãiascã în detaliu, sã nu ia în nici un
fel parte la rãzboiul civil deslãnþuit în oraº
ºi durat cîteva zile. Cum nu se pricepe
nimic decît cã cei dinlãuntru trag în
cei de afarã ºi cei de afarã trag în cei
dinlãuntrul restaurantului, în care
personajul nostru se duce, ca de obicei,
imperturbabil, sã ia masa, atitudinea sa e
de absolutã indiferenþã. Nu-i ierta aceastã
poziþie neutrã fostul coleg de birou
Jacques Dupont, care citea romane ºi
cãrþi ideologice. Se înscrisese într-un
partid revoluþionar. Seara, se îmbuiba de
doctrinã, asimila probabil în cursul
somnului, iar dimineaþa ataca societatea
cu furie. ªi cum eu eram singurul sãu
interlocutor, mã fulgera cu privirea, mã
ameninþa cu degetul arãtãtor, în aºa fel
cã mi se murdãrea conºtiinþa ºi mã
simþeam rãspunzãtor de toate relele
generate de sistem. Eram eu societatea
nedreaptã, sistemul injust, þapul ispãºitor.
Iar dupã ce a moºtenit: întro bunã zi,
Pierre Romboule sau Jacques, nu-mi
amintesc bine, m-a întrebat: «Nu þi-e ruºine
sã trãieºti fãrã un scop?». Privind bine în
sinea mea, îmi dau seama cã nu încerc
aceastã ruºine. Este preferabil sã-i împingi
pe ceilalþi sã se masacreze ori sã-i laºi sã
trãiascã ºi sã moarã cum pot? Nu simt
nevoia sã rãspund la aceastã întrebare.
Intuind, oricît de vag ºi în pauzele
plictisului metafizic, cã adevãrul e
altundeva, acest nou Berenger narativ
nu se simte deloc angajat în viaþa socialã
ºi politicã. A-l identifica, aºa cum s-a
verificat din motive de polemicã pedestrã,
cu creatorul sãu, e însã eronat. D-l Eugene
Ionesco dã dovadã dimpotrivã de un profund
engagement tocmai cu acest prim roman
al sãu. Dar e o angajare, am spune, de
metodã, preliminarã, contra acelui tip
vulgar ºi superficial de angajare cãruia îi
datorãm, fãrã recunoºtinþã, deterioarea
unei pãrþi însemnate din literatura ºi arta
contemporanã.

Restituiri
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SOLITARUL IONESCU
Mircea POPESCU
Cum era de aºteptat, primul ºi, pînã
acum, unicul roman al d-lui Eugene
Ionesco  Le Solitaire , tradus imediat
în alte limbi, a stîrnit discuþii ºi polemici,
care autorului, din cîte-l cunoaºtem, nu-i
displac. Ba avem chiar convingerea cã a
scris cartea, cel puþin în parte, cu
lãudabile intenþii de provocare. ªi ºi-a
atins, fãrã îndoialã, scopul: angajaþii de
toate culorile pe plan politic ºi partitic au
sãrit ca arºi ºi au denunþat încã o datã în
precedenþã, i-au iritat paginile usturãtoare
din articolele, eseurile, notaþiile, conferinþele strînse în Notes et contre-notes
(1966), Journal en miettes (1967), Present
passé, passé present (1968)  involuþia
ºi noul spirit reacþionar ale scriitorului
franco-român. ªi le înþelegem dezamãgirea dupã ce timp de vreo douã decenii
l-au considerat pe d-l Ionesco drept un
aliat firesc, pentru piesele din prima ºi
din a doua fazã, în demascarea, la nivel de
limbaj, a burgheziei, ºi în condamnarea,
la nivel de societate, a conformismului
(natural, de dreapta). Ceea ce le-a scãpat
din vedere acestor critici preveniþi ºi plini
de prejudecãþi ideologice e cã La cantatrice chauve, La leçon, Les chaises, etc.
reprezentau, în cheie în aparenþã comicã,
drama cuvîntului ºi a incomunicabilitãþii
umane în general, iar nu exclusiv a micului
burghez, aºa cum Le rhinoceros ori Le
roi se meurt erau o denunþare a totalitarismului, de orice culoare.
Au venit, ulterior, textele explicative de
care am vorbit, ºi în care autorul neagã
orice fel de implicaþie politicã a operei
sale, interesandu-l în realitate numai
problema metafizicã a omului. Mã întreb
(citim în Journal en miettes) cum ar putea
sã mã pasioneze ori mãcar sã mã îngrijoreze problemele economice, sociale,
politice, din moment ce ºtiu 1. cã o sã
murim; 2. cã revoluþia nu ne salveazã
nici de viaþã nici de moarte; 3. cã nu-mi
pot închipui nici un univers finit nici unul
infinit ºi nici chiar un univers nici finit
nici infinit. Aspra polemicã împotriva lui
Bertolt Brecht, luat ca prototip al unei
literaturi didactice, de edificare partinicã,
are la bazã imputarea pe care d-l Ionesco
i-o aduce autorului Operei de trei parale
de a fi neglijat ori ignorat cu totul, în
dramele sale, dimensiunea cea mai importantã a omului, cea verticalã, dimensiunea
metafizicã, în care e cuprinsã problema
vieþii ºi a morþii, a condiþiei umane
absurde, pentru a se dedica în intregime
unei ori unor dimensiuni mult mai puþin
esenþiale ºi care rãmîn la suprafaþã. Am
scris un întreg teatru, o literaturã întreagã ca sã arãt ceea ce nimeni nu ignoreazã
ºi pentru a-mi confirma mie însumi ceea
ce am ºtiut de totdeauna: anomalia
universului, banalitatea cotidianã, pe care
numai atrocitatea reuºeºte s-o atingã,
etc. Nu de mult, marele Charlie Chaplin,
cãruia la fel o criticã tendenþioasã i-a
atribuit, ºi continuã sã-i atribuie, finalitãþi
strãine de propria inspiraþie, ºi-a desminþit, cu un ton voit cinic, falºii interpreþi,
susþinînd cã tot ce-a produs, inclusiv
capodopera Timpuri moderne, se datoreºte
unei plãceri intime sau, ºi mai prozaic,
dorinþei de a face bani... Eroul fãrã nume
din Le Solitaire e tot ce poate fi mai puþin
eroic. Existenþa sa, resemnatã, pasivã, de
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Expoziþia Eugen Ionescu la Biblioteca Naþionalã
a Franþei
La 6 octombrie 2009 a fost inauguratã la Biblioteca Naþionalã a Franþei FrançoisMitterrand1, o foarte importantã expoziþie (care va rãmîne deschisã pînã la 3 ianuarie
2010) consacratã lui Eugen Ionescu. Ea este organizatã cu ocazia centenarului
dramaturgului franco-român ºi în acelaºi timp deschide publicului posibilitatea de a lua
cunoºtinþã de arhivele lui personale, pe care Marie-France Ionesco, fiica lui, le-a
încredinþat bibliotecii.
Biblioteca Naþionalã a fost pentru Ionescu biblioteca preferatã, în care între 1937 ºi
1939 a petrecut zile întregi consultînd diverse lucrãri pentru teza pe care o pregãtea Tema
pãcatului ºi a morþii în poezia francezã dupã Baudelaire. E adevãrat cã teza nu a fost
redactatã, dar multe fiºe, notiþe ºi buletine de lecturã au rãmas în cutiile autorului. Mai
tîrziu el va lucra acolo pentru a se documenta sau pur ºi simplu pentru a scrie.
Arhivele lui Ionescu se vor adãuga în Departamentul Artelor spectacolului acelora
care au aparþinut unor oameni de teatru cu care a lucrat: Jean-Louis Barrault, Jean-Luc
Boutté, André Barsacq, Roger Planchon
În 2008, Marie-France Ionesco a hotãrît sã cedeze arhivele tatãlui ei. Cu ajutorul lui
Noëlle Giret, Conservator general onorar la departamentul Artelor spectacolului al BnF,
comisar al expoziþiei2, a explorat timp de mai multe luni apartamentul pãrinþilor ºi au fost
necesare trei camionete pentru a transporta cutiile în care s-au îngrãmãdit manuscrise,
scrisori, fotografii. Descoperirea unei adevãrate comori literare.
Noëlle Giret, absolventã a prestigioasei Ecole des Chartes3, este în acelaºi timp o mare
specialistã a domeniului cinematografului. Astfel o originalitate a expoziþiei este un mare
numãr de documente audiovizuale care se pot vedea pe diferite ecrane în faþa cãrora
vizitatorul stã în picioare. Ne putem de asemenea aºeza pe cîteva scaune instalate în faþa
unui ecran mare într-o cãsuþã de lemn.
Doamna Noëlle Giret a avut amabilitatea sã-mi acorde un interviu pentru Jurnalul
literar. Dupã ce a fost comisar al mai multor foarte frumoase expoziþii consacrate unor
personalitãþi ale teatrului ºi cinematografului, printre care familia Pitoëff, Madeleine
Renaud ºi Jean-Louis Barrault, Jean Grémillon, Edwige Feuillère, Gérard Philipe ºi Sacha
Guitry, dînsa s-a ocupat de expoziþia Ionesco ºi a condus redactarea Catalogului editat
de Gallimard ºi de BnF. Întrevederea noastrã a avut loc în biroul ei din Strada Richelieu.
Ecaterina CLEYNEN-SERGHIEV
1. Biblioteca Naþionalã devenind neîncãpãtoare, s-au construit noi clãdiri (în formã de
patru cãrþi deschise) în cartierul Tolbiac pe malurile Senei. Acolo au fost transferate
cãrþile imprimate ºi periodicele. François Mitterrand fiind cel care a încurajat proiectul,
biblioteca poartã numele lui. Biblioteca a fost deschisã în 1996. În vechile clãdiri situate
în Strada Richelieu au rãmas manuscrisele, stampele, fotografiile, partiturile muzicale,
artele spectacolului.
2. Comisar, persoanã însãrcinatã sã organizeze o expoziþie.
3. Ecole Nationale des Chartes, importantã instituþie universitarã care pregãteºte
specialiºti în domeniul surselor istoriei Franþei ºi cadre responsabile, punerea în valoare
a colecþiilor publice ºi conservarea lor.
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N.G.: Da ºi nu. În general, pentru o mare
expoziþie avem doi ani de pregãtire. Cînd mi
s-a spus cã am sã fac expoziþia Ionescu eram
în iunie 2008, deci aveam mai puþin timp decît
era necesar. Dar puteam încã sã reuºesc. În
schimb, domeniul în care timpul obiºnuit nu
era deloc respectat a fost trierea arhivelor în
apartamentul din Bulevardul Montparnasse
cu Marie-France, pentru cã am început în
noiembrie. Deci din iunie pînã în noiembrie
am avut timp sã recitesc totul, sã citesc ceea
ce nu citisem, ceea ce e normal; înainte de a
scrie un scenariu, trebuie sã te obiºnuieºti
cu subiectul, în acelaºi timp cu ceea ce
personajul a scris ºi cum a scris, felul lui de
a scrie. Numai dupã aceea intri cu adevãrat
în acþiune. Deci am început în noiembrie. Am
triat amîndouã, am clasat, am muncit, a fost
o adevãratã nebunie întîi în apartament, pe
urmã am adus totul aici în biroul meu, am pus
documentele ºi dosarele în cutiile pe care le
vedeþi, aceasta pînã în ianuarie. Deci în
realitate am creat, am construit expoziþia în 6
luni. Pe de altã parte, aþi constatat cã
jumãtate din expoziþie sînt documente
audiovizuale, datoritã unui parteneriat cu
Institutul Naþional al Audiovizualului1, mai
degrabã o coproducþie. Aceasta ne-a permis
sã împrumutãm masiv din arhivele audiovizuale. Cu I.N.A. începusem mai demult.
Iniþial am lucrat singurã, am fãcut scenariul,
pe urmã a venit scenograful, iar apoi toate
echipele profesionale; în sfîrºit am condus
redactarea catalogului, care a fost realizat
împreunã cu editura Gallimard. Am muncit
toþi într-un ritm nebunesc.
Speram sã-l întîlnesc în seara vernisajului expoziþiei pe Jacques Noël, autorul
celor mai multe decoruri pentru piesele
lui Ionescu.
N.G.: Nu a putut sã vinã, este obosit,
are 85 de ani.
Aþi ales pentru expoziþie vreo 8-9 machete
de decor, costume, masca lui Roberte.
N.G.: E bine reprezentat pentru cã a fost
oricum mai mult de 15 ani decoratorul
nedespãrþit de autor.
Unul din obiectele cele mai admirabile
ale expoziþiei este mînerul sabiei de academician a lui Eugen Ionescu creatã de

Jacques Noël.
N.G.: Este superb, un obiect fabulos.
La începutul carierei lui în domeniul
teatrului la Paris, Ionescu nu a vorbit deloc
despre etapa lui romîneascã.
N.G.: În cãsuþa de lemn numitã Ionescu,
critic literar, se poate vedea un film de un
sfert de orã pe care l-am consacrat relaþiilor
lui cu critica, pentru cã acest autor a avut
raporturile cele mai dezastruoase ºi mai
violente ce se pot închipui cu criticii,
comparate cu ale celorlalþi autori dramatici.
A spus-o chiar el: Ar fi trebuit sã fac ca
Beckett. Beckett, care n-a vorbit niciodatã.
În acelaºi timp el nu putea sã se abþinã;
oricum luptele astea îi plãceau. Am vrut
neapãrat sã subliniez acest aspect. De altfel,
critica lui se preta. În zilele noastre nu mai
existã o criticã teatralã foarte prezentã în
cotidian, atunci existau reviste mai multe,
ziare mai multe, fiecare ziar avea un critic,
fiecare critic mergea în fiecare searã la teatru
ºi a doua zi îºi publica cronica. În vremea
aceea era emisiunea Le Masque et la
Plume2; se bãteau unii cu alþii. Sã nu uitãm
cã erau ºi multe matinee. Ce am fãcut în
filmul acesta? Evident, am vorbit despre
Nu, pentru cã prin acest volumaº (Ionescu
era foarte tînãr, avea 25 de ani), scriitorul
îºi aratã preocuparea pentru demersul critic,
pentru critica literarã, dar acest demers este
valabil ºi pentru restul. În plus, gãsesc cã
Nu este o carte în care totul era de pe
atunci prezent: angoasele lui, obsesiile lui,
ºi ce obsesii! Este chiar termenul lui, întro zi i-a spus unui ziarist: Nu am o operã,
am numai obsesii . Este foarte interesant
sã constatãm cã în aceastã carte de tinereþe
se aflã deja obsesiile lui.
Cariera internaþionalã a dramaturgului
este bine reprezentatã în expoziþie.
N.G.: Da, m-a impresionat succesul lui
internaþional. De aceea îi vedem pe Orson
Welles, Alec Guinness, Laurence Olivier,
de ce sînt atraºi
Au vrut sã-ºi asocieze numele operei
unui geniu
N.G.: Da, au dorit sã-i joace piesele. Pe
de altã parte, notorietatea lui este foarte
întinsã. Cîntãreaþa chealã a fost jucatã 
el însuºi o spunea  pînã în fundul fundului

Hindustanului, în statele cele mai îndepãrtate din lume ºi în limbi despre care nici
nu ºtim cã existã. ªi apoi, trebuie sã spunem
cã era altceva decît teatrul lui Brecht, care
se întinde la nesfîrºit pe ideile lui politice.
Ionescu foloseºte un limbaj pe care toatã
lumea poate sã-l vorbeascã, la niveluri
bineînþeles diferite: tema morþii, uneori
povara societãþii, toate spaimele, spaimele
trãite împreunã, aºa este teatrul lui.
Un material enorm vine sã îmbogãþeascã
ceea ce avem din opera lui Ionescu sau
ºtim despre el.
N.G.: Va trebui o muncã imensã de clasare.
Marie-France ºi cu mine am lucrat la o primã
etapã de ordonare, pentru cã Rodica (Doamna
Ionescu) punea lucrurile unele peste altele
aºa cum veneau (Ionescu nu punea nimic
deoparte, nu pãstra nimic), totul era foarte
destructurat, iar ea depozita fãrã ostenire
Se deschid noi perspective pentru cercetare,
au venit doi doctoranzi cãrora le-am arãtat
expoziþia. Cînd Emmanuel Jacquard a
prezentat volumul de teatru al lui Ionescu
în ediþia La Pléiade, n-a putut sã afirme
anumite lucruri pentru cã nu avea manuscrisele. Ionescu îºi scria singur textele, pe
urmã, la un moment dat, n-a mai putut sã
scrie ºi a dictat unei dactilografe, deci este
vorba de ceva mult mai sãrac. Dar cu
siguranþã vom asista la o nouã analizã a
operei dupã criteriile geneticii textelor.
În Catalog semnaþi un studiu intitulat
Cele trei limbaje ale lui Eugen Ionescu
în care vorbiþi despre cinema, care este
un domeniu mai puþin cunoscut al lui.
N.G.: Nu uit cã cinematograful este totuºi
specialitatea mea ºi am profitat de bogãþia
arhivelor în domeniul acesta. Cînd se
vorbeºte despre creaþia cinematograficã a
lui Ionescu se vorbeºte despre La Vase
(Nãmolul) ºi atîta tot. Clasînd arhivele, am
pus deoparte cinematograful, am înscris pe
ordinator, am trecut prin toate textele ºi miam spus cã ne aflãm în faþa unei adevãrate
cãutãri a ceea ce am numit al treilea limbaj.
Avem limbajul textului scris, al literaturii ºi
teatrului ºi s-a spus: nu mai poate suporta
cuvintele ºi trece la tãcerea picturii. Dar
între cele douã domenii încearcã cinematograful ºi acest lucru mi s-a pãrut foarte
logic pentru cã Ionescu aparþine unei
generaþii care s-a nãscut de fapt odatã cu
secolul, ca Sartre în 1905 sau Beckett în
1906. E normal ca toþi sã fie copìi ai
cinematografului. Deci pentru ei cinematograful a fost important, s-au nãscut odatã
cu cinematograful mut, apariþia lui Chaplin,
Laurel ºi Hardy (Stan ºi Bran) ºi ceilalþi. În
copilãrie au fost impresionaþi ºi e foarte rar
sã nu fi trecut ºi ei prin acest domeniu.
Sartre a trecut prin cinema, a scris scenarii,
mai tîrziu s-a ocupat mai puþin pentru cã
alþi autori au pus stãpînire pe opera lui, dar
cinematograful a existat realmente la Sartre.
ªi aceasta se aplicã la aproape toþi autorii
epocii. Deci la Ionescu existã o realã
hotãrîre de a se implica în acest domeniu
ºi el lucreazã  ceea ce nu este lipsit de
interes  în umbra lui Anatole Dauman,
marele producãtor al epocii.
Spuneþi în textul Dv. cã a fost tentat ºi
de cinematograful fãrã actori, de desene
animate etc.
N.G.: O spune chiar el atunci cînd afirmã
cã scrie piese cu materialul viselor, cu
imagini mintale  Scaunele reprezintã doar
cîteva scaune  ºi pe urmã autorul lucreazã
ºi iar lucreazã. Deci m-am întrebat ce se
petrece  ºi de aceea am publicat cîteva
scrisori cãtre regizori în Catalog. Vrea sã
spunã: la un moment dat scena este
realistã, orice-ai face, poþi sã faci o punere
în scenã oniricã, ea va fi totuºi întotdeauna
realistã, te vei izbi întotdeauna de un
moment de realism ºi ãsta e lucrul pe care-l
spune regizorilor lui. Deci cinematograful
oferã posibilitãþi formidabile de onirism. Dar
cine oferã cele mai multe? Evident, desenul
animat ºi cinematograful experimental,
rezultat: filmul lui Lapoujade pe care l-am
regãsit la I.N.A. ºi care este foarte apropiat
de filmul lui Max Ernst Visurile pe care
banii le pot cumpãra 3 ; se prezintã la
Muzeul Orsay4 o foarte frumoasã expoziþie
de colaje ale lui Max Ernst , unde se poate
vedea filmul. Filmul lui Ionescu este exact
la fel, colaje de imagini, deconstrucþii de
imagini, asta ºi spune, asta ºi cautã. Cum a
deconstruit limbajul, aºa deconstruieºte
imaginea. Cu toatã modestia, cred cã într-un
anume fel articolul meu este o primã pistã
pentru cercetãtorii care studiazã cinematograful. Pentru cã mai sînt ºi alte lucruri pe
care le putem cerceta, din sfera lui Anatole
Dauman, a lui Alain Resnais pe care l-a
cunoscut cu siguranþã, a lui Agnès Varda.
Aº fi vrut s-o întîlnesc pe Agnès Varda, dar
nu am avut destul timp, am descoperit cã a

fãcut fotografii la premierele unor piese ale
lui Ionescu, dintre care unele se aflã în
Catalog, fotografii splendide; este fotografa
care a înþeles poate cel mai bine onirismul
teatrului lui Ionescu. Aºa cum a fost la un
moment dat decepþionat de literaturã, Ionescu
este decepþionat de cinema, de exemplu nu
reuºeºte sã realizeze La Vase în Franþa, e
nevoit sã se ducã în Germania. Publicul
german apreciazã mult filmele lui, existã un
onirism la el care corespunde mentalitãþii lor
mai mult decît mentalitãþii franceze.
Vezi romantismul
N.G.: Romantismul, absolut. Se poate
extinde tendinþa aceasta la televiziune,
avem comenzi germane la televiziunea
francezã Deci va fi descurajat cu La Vase
pentru cã nu a putut sã-l realizeze în Franþa
ºi pentru cã filmul va fi distribuit destul de
mediocru în cinematografele franceze.
Din nefericire, izvorul a secat.
N.G.: Cu cît îmbãtrîneºte, cu atît mai mult
este ros de îngrijorare. Într-un document
audiovizual Rodica spune: Eugen n-are
gustul fericirii. E adevãrat. Trebuie sã ne
gîndim ºi la ea, a trebuit sã-l însoþeascã pe
artist, are totuºi o personalitate ºi o voinþã
aceastã femeie mititicã. Într-adevãr este ros
de demonii lui interiori, de spaimele lui, de
ideea morþii. Cred cã, pe de altã parte, este
un om care iubeºte viaþa, este o fiinþã foarte
senzualã ºi care, în acelaºi timp, cautã
altceva, tot timpul. Existã Dumnezeu? Aici
la fel: nu a dovedit cã crede în Dumnezeu.
Deºi ar vrea foarte mult.
În orice caz, de fiecare datã cînd face
un pas spre Dumnezeu, spune imediat:
Dar nu sînt sigur. Acestea fiind spuse,
putea fi vãzut întotdeauna în Sãptãmîna
Mare la Biserica romînã din Strada Jeande-Beauvais.
N.G.: Da, cred cã þinea sãrbãtorile ºi
mergea la bisericã.
Care a fost cea mai mare dificultate în
organizarea expoziþiei?
N.G.: În ansamblu, m-a înspãimîntat
complexitatea operei. În primul rînd timpul.
Ionescu nu este un subiect uºor. Cînd te
adînceºti din nou în opera lui, te cufunzi în
îngrijorarea lui, care e puternicã ºi nu poþi
sã n-o împãrtãºeºti. Am numãrat opt
obsesii, aproape una pentru fiecare piesã.
Cîntãreaþa... pentru limbaj, Rinocerii...
pentru angajare ºi aºa mai departe. Uneori
se regãsesc mai multe teme în aceeaºi piesã.
Pentru public trebuie clarificate lucrurile,
dar mi-era fricã sã nu clarific prea mult, sã
nu-i ºterg complexitatea. De aceea  repet
 jumãtate din expoziþie este material
audiovizual ºi în audiovizual fiecare temã
este introdusã de Ionescu însuºi. Pentru
cã mi-am spus cã vorbeºte foarte bine din
punct de vedere televizual, are o limbã
formidabilã, are o prezenþã; monteurul, un
om de 40 de ani, era fascinat. Se vede cã a
fost actor. Mi-am spus: trebuie sã-l arãtãm
pe Ionescu din toate punctele de vedere,
opera lui definitã de el însuºi. Deci am reuºit
datoritã acestui echilibru. Am fost nevoitã
sã clarific, sã explic pentru un public care
nu-l cunoaºte, ºtim cã e un public de toate
vîrstele, venit din toate orizonturile. De
aceea scopul meu a fost ca specialiºtii sã fie
satisfãcuþi: nu sînt distorsiuni majore, ba
nici chiar minore. Cînd pregãtesc o expoziþie
biograficã, mi-e teamã în primul rind sã nu
trãdez imaginea subiectului expoziþiei. E
necesar sã-i restitui culorile, sã-i dau viaþã,
pentru ca vizitatorii sã iasã de acolo cu
dorinþa sã afle ºi mai multe lucruri.
ªi apoi, în acelaºi timp m-am gîndit la
tineret. Ionescu este în programul cursurilor,
vor fi organizate vizite pedagogice, mi-am
spus: este vorba de o generaþie audiovizualã.
Aþi avut ocazia sã-l întîlniþi?
N.G.: Nu.
Acum aþi trãit în anturajul lui. Aveþi
impresia cã e un bun prieten?
N.G.: Este foarte cald ºi foarte apropiat.
E atîta diversitate în el, sînt totuºi multiple
faþete. ªi mai e ceva îmi place mult umorul
lui ºi gãsesc chiar un aspect maliþios.
Vã mulþumesc mult!
Note:
1. I.N.A. are ca misiune conservarea ºi
punerea în valoare a patrimoniului naþional
radiofonic ºi televizual în cercetare, creaþie,
formaþie profesionalã.
2. Emisiune de radio consacratã teatrului ºi
literaturii creatã în 1956 de France Inter.
Continuã ºi astãzi, dar epoca de glorie s-a
terminat prin 1970.
3. Dreams that Money Can Buy (Rêves à
vendre), film de Hans Richter (1947), la care
au participat mulþi artiºti celebri printre care ºi
Max Ernst.
4. Muzeul dOrsay, inaugurat în 1987 în
fosta Gare dOrsay, acoperã perioada 1848
1914, este unul din cele mai frumoase muzee
din Franþa.
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Vous avez organisé de nombreuses
expositions qui ont connu un beau succès.
J’ai adoré les faire, disons, dans une
carrière, ce sont des choses qui comptent
et qui restent.
L’exposition marque le centenaire
d’Eugène Ionesco.
Oui. Second élément: Quand MarieFrance Ionesco est venue voir le Président
Bruno Racine pour dire qu’elle faisait le
don des archives de son père, c’est tout à
fait classique que l’on organise une
exposition, c’est ce qu’un donateur important souhaite et le Président a dit très
vite qu’il était d’accord. C’est une coutume
aussi à la Bibliothèque Nationale, mais on
ne peut pas faire pour chaque don une
exposition parce qu’il n’y a pas assez de
temps, pas assez de salles. Mais quand
cela représente un fonds très très important
comme dans le cas de Ionesco… vous
voyez la quantité de dossiers, il y en a
partout… alors dans ce cas, naturellement,
cela se fait. Donc cela a été décidé au
niveau de la présidence.
Vous avez dû préparer l’exposition très
longtemps, pendant de longs mois.
En fait oui et non. Pour une exposition,
une grande exposition, on a 2 ans de
préparation. Quand on m’a dit que j’allais
faire l’exposition Ionesco c’était en juin de
l’année dernière, donc déjà je n’étais pas
tout à fait dans les temps. Mais c’était
encore pour moi jouable. Là où vraiment
ce n’était pas du tout dans les temps
habituels c’est qu’on a vraiment commencé
à classer les archives dans l’appartement
Bd. du Montparnasse avec Marie-France
qu’à partir du mois de novembre. Donc de
juin à novembre j’ai eu le temps de tout
relire, lire ce que je n’avais pas lu, ce qui est
normal, avant d’écrire un scénario vous vous
imprégnez du sujet; à la fois un: de ce que
le personnage a écrit, deux: de son écriture.
Après c’est là que les affaires vont
commencer. Donc on a commencé en
novembre. On a trié, on a travaillé comme
des fous, comme des folles plutôt…, on a
trié dans l’appartement, puis j’ai ramené
cela ici, dans mon bureau, pré-classer,
mettre dans les boîtes que vous voyez,
cela m’a amenée en janvier. Donc j’ai
vraiment fait l’expo en 6 mois, bâti l’expo,
construit l’expo.
Alors, par contre, vous avez vu dans
l’expo la moitié de l’exposition ce sont des
documents audiovisuels, grâce à un partenariat avec l’Institut National de l’Audiovisuel, plutôt une coproduction. Cela nous
a permis de puiser largement dans les
archives audiovisuelles. Avec l’INA j’avais
commencé avant. Au début j’ai travaillé
toute seule, j’ai fait le scénario, puis arrive
le scénographe, puis arrivent tous les
corps de métiers, enfin le catalogue qui a
été fait avec Gallimard. On a travaillé
comme des fous.
J’espérais pouvoir saluer Jacques Noël,
le décorateur attitré de Ionesco, lors du
vernissage de l’exposition.
Il n’a pas pu venir, il est fatigué, il a
85 ans.
Vous avez choisi une dizaine de
maquettes de décors, des costumes, le
masque de Roberte.
Il est bien représenté, parce que c’est
quand même pendant plus de 15 ans le
décorateur inséparable de l’auteur.
Un des objets les plus admirables de
l’exposition est le pommeau de l’épée
d’académicien de Ionesco dessiné par
Jacques Noël.
Il est magnifique, c’est un objet fabuleux.
A ses débuts au théâtre à Paris,
Ionesco s’est abstenu de parler de sa
«carrière roumaine».
Dans la petite maison qui est marquée
«Ionesco comme critique» j’ai fait un film
de 15 minutes sur ses rapports avec la
critique, car c’est l’auteur qui a eu les
rapports les plus calamiteux et les plus
violents qui soient avec la critique par
rapport aux autres auteurs dramatiques, il
l’a dit lui-même: «Moi j’aurais dû faire
comme Beckett.» Beckett qui n’a jamais
rien dit. En même temps il ne pouvait pas
s’en empêcher, d’ailleurs il aime cela.
Je voulais aussi le montrer – en même
temps la critique se prêtait à cela, à notre
époque il n’y a plus une critique théâtrale
très présente au quotidien, il y avait plus
de revues, plus de journaux, chaque journal
avait son critique, chaque critique allait
tous les soirs au théâtre et le lendemain il
publiait sa chronique. A l’époque il y avait
«Le Masque et la Plume», ils se castagnaient,
il y avait les matinées aussi.
Et donc dans ce petit film qu’est-ce que
j’ai fait? Evidemment j’ai parlé de Nu parce
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Entretien avec madame Noëlle Giret, conservateur general au
département des arts du spectacle de la BnF, commissaire de lexposition
qu’à travers ce petit livre, (il était très jeune
à l’époque, il avait 25 ans), il montre déjà
sa préoccupation pour la démarche de la
critique, la critique littéraire, mais c’est
valable pour le reste. En plus je trouve que
c’est un livre où quelque part tout est en
place déjà, ses angoisses, ses obsessions
et quelles obsessions! C‘est son terme à
lui, un jour il a dit à un journaliste: « Je
n’ai pas une oeuvre, je n’ai que des
obsessions… » Et c’est très intéressant de
voir que déjà dans ce livre de jeunesse il
y a ses obsessions.
La carrière internationale du dramaturge
est bien représentée dans l’exposition.
Oui, sa fortune internationale m’a
frappée. C’est pour cela que vous avez
Orson Wells, Alec Guinness, Laurence
Olivier, pourquoi ils viennent…
Ils ont voulu associer leurs noms à
l’œuvre d’un génie…
Oui, ils ont envie de le jouer. D’autre, part,
sa notoriété est très étendue. La Cantatrice
chauve a été jouée - lui-même le disait jusqu’au fin fond de l’Hindoustan, dans des
villages perdus dans le monde et dans des
langues dont nous ignorons l’existence. Puis

autres. Pendant l’enfance, cela les a frappés
et c’est très rare qu’ils ne passent pas par
le cinéma. Sartre est passé par le cinéma,
a écrit des scénarios, après il s’en est moins
occupé parce que d’autres auteurs se sont
emparés de son œuvre, mais il y a bel et
bien du cinéma chez Sartre. Et c’est valable
à peu près pour tous les écrivains de
l’époque. Il y a donc bel et bien passage
à l’acte et il travaille dans l’ombre - ce
n’est pas inintéressant - d’Anatole Dauman,
le grand producteur à l’époque.
Vous dites dans votre texte qu’il a été
aussi tenté par le cinéma sans comédiens,
le cinéma d’animation etc.
Il le dit lui-même, il dit qu’il fait des
pièces avec la matière des rêves, avec des
images mentales - Les Chaises c’est
quelques chaises - et puis il travaille, il
travaille. Donc qu’est-ce qui se passe, à
mon sens? et c’est pour cela que j’ai
publié quelques lettres à des metteurs en
scène dans le Catalogue. Il le dit: c’est
qu’à un moment la scène est réaliste, quoi
qu’on fasse, on peut faire une mise en
scène onirique, mais elle sera toujours
réaliste, on butera toujours contre un

il faut se dire que c’était autre chose par
rapport au théâtre de Brecht, lui s’étale sur
ses idées politiques, chez Ionesco c’est un
langage que tout le monde peut parler, à des
niveaux évidemment différents, c’est la mort,
c’est par moments le poids de la société,
toutes ses angoisses, ses angoisses
partagées, c’est cela son théâtre.
Une gigantesque matière vient enrichir
ce que nous avons sur Ionesco.
Il faudra faire un très gros travail de
classement. Marie-France et moi avons fait
un premier travail d’ordre, car Rodica
(Madame Ionesco) mettait les choses les
unes sur les autres comme elles arrivaient
(Ionesco ne gardait rien lui), c’était très
destructuré, elle enfournait, elle enfournait…
De nouvelles voies s’ouvrent pour la
recherche, il y a déjà 2 doctorants à qui j’ai
fait visiter l’exposition.
Et quand Emmanuel Jacquart a fait
l’édition de la Pléiade, il ne pouvait pas
affirmer certaines choses puisqu’il n’avait
pas les manuscrits. Ionesco a écrit lui-même
ses textes, puis à un moment il n’a plus pu
écrire et il a dicté à une dactylo, donc c’est
beaucoup moins riche. Mais il est sûr que
cela va relancer une approche de l’œuvre
selon la génétique des textes.
Dans le Catalogue, vous signez une étude
intitulée « Les trois langages d’Eugène
Ionesco », où vous parlez du cinéma, qui
est un domaine moins connu de lui.
Je n’oublie pas que c’est quand même
ma spécialité le cinéma et c’est pour cela
que j’ai profité de la richesse des archives.
Quand on parle du cinéma de Ionesco on
parle de La Vase et c’est tout. En classant
les archives j’ai isolé le cinéma, j’ai mis en
ligne, j’ai tout dépouillé et je me suis dit
que c’est vraiment une quête de ce que j’ai
appelé « un troisième langage ». Il y a le
langage de l’écrit, de la littérature et du
théâtre et on a dit: il n’en peut plus des
mots il passe au silence de la peinture. Et
entre les deux il essaie le cinéma et cela
m’a semblé tout à fait logique parce qu’il
appartient à une génération qui est née
pratiquement avec le siècle, comme Sartre
en 1905, Beckett en 1906. Que tous ces
gens soient des enfants du cinéma, c’est
normal. Donc pour eux le cinéma est
important, ils sont nés avec le cinéma muet,
l’arrivée de Chaplin, Laurel et Hardy et les

moment de réalisme et c’est ce qu’il dit à
ses metteurs en scène.
Donc le cinéma lui offre des possibilités
d’onirisme formidables. Mais qui est-ce qui
offre le plus? C’est évidemment le dessin
animé et le cinéma expérimental, d’où le film
de Lapoujade qu’on a retrouvé à l’INA qui
est très proche pour le coup du film de Max
Ernst qui est «Les rêves que l’argent ne peut
pas acheter» («Rêves à vendre»,1947), on le
passe encore à Orsay, une très belle exposition sur les collages de Ernst au Musée
d’Orsay. Son film c’est tout à fait cela, c’est
comme des collages d’images, déconstructions d’images, c’est ce qu’il dit d’ailleurs,
c’est ce qu’il cherche. Comme il a déconstruit
le langage, déconstruire l’image.
Tout à fait modestement, je dis que
quelque part mon article est une première
piste pour de jeunes chercheurs en cinéma.
Parce qu’il y a d’autres choses à aller
chercher, il est dans l’ordre d’Anatole
Dauman, d’Alain Resnais qu’il a dû
connaître, d’Agnès Varda; je n’ai pas eu
assez de temps pour voir Agnès Varda, j’ai
découvert qu’elle avait fait des photos de
pièces de Ionesco à la création dont
certaines sont dans le Catalogue, des
photos magnifiques, c’est la photographe
qui a peut-être le mieux compris l’onirisme
du théâtre de Ionesco.
A un moment Ionesco est déçu par la
littérature, il est déçu par le cinéma, par
exemple La Vase il n’arrive pas à le faire
réaliser en France, il est obligé d’aller le
réaliser en Allemagne. Les Allemands

aiment beaucoup son cinéma, il y a un
onirisme chez lui qui correspond à leur
mentalité, plus qu’à la mentalité française.
Voir le romantisme…
Le romantisme absolument, on peut même
étendre cela à la télévision puisqu’il y a des
commandes allemandes à la télévision
…Donc La Vase cela va le décourager du
fait qu’il n’a pas pu le réaliser en France et
que le film aura même une distribution
moyenne dans les cinémas français.
Le filon est épuisé.
Plus il vieillit, plus il est rongé par
l’angoisse. Dans un document audiovisuel,
Rodica dit: « Eugène n’a pas le goût du
bonheur. » C’est vrai. Il faut penser à elle
aussi, elle a dû accompagner l’artiste,elle a
quand même de la surface cette petite
femme.. En effet, il est rongé par ses démons
intérieurs, par ses angoisses, par la mort.
Je crois qu’en même temps il est un homme
qui aime la vie, c’est un être très charnel,
très sensuel, puis qui en même temps
cherche autre chose, tout le temps. « Est-ce
que Dieu existe? » Alors là aussi, il n’a pas
prouvé qu’il croyait en Dieu. Il le voudrait.
En tout cas chaque fois qu’il fait un pas
vers Dieu, il dit immédiatement: « Mais je
ne suis pas sûr ». Ceci dit, on le voyait
pendant la Semaine Sainte à l’Eglise
roumaine de la Rue Jean-de-Beauvais.
Oui, je crois qu’il pratiquait.
Quelle a été votre plus grande difficulté pour l’exposition? Qu’est-ce qui
vous a résisté?
Dans l’ensemble la complexité de l’œuvre
me faisait peur. D’abord le temps. Ce n’est
pas un sujet léger Ionesco. Quand on se
replonge dans l’œuvre, on s’enfonce dans
l’angoisse, forte, donc cela se partage
aussi. On compte huit obsessions, à peu
près une pour chaque pièce: La Cantatrice
pour le langage, l’engagement – Rhinocéros,
parfois plusieurs thèmes se retrouvent dans
une même pièce, c’est pour le public qu’il
faut clarifier les choses, mais j’avais peur
de trop clarifier aussi, de gommer sa
complexité. C’est pour cela que si vous
remarquez bien la moitié de l’expo c’est de
l’audiovisuel, et dans l’audiovisuel chaque
thème est introduit par Ionesco lui-même.
Parce que je me suis dit que c’est un homme
qui parle très bien sur le plan télévisuel, il
a une langue formidable, il a une présence;
le monteur, un homme de 40 ans, était
fasciné. C’est là qu’on voit qu’il a été
comédien, je me suis dit: il faut montrer
Ionesco dans tous ses états, c’est lui aussi
qui définit son œuvre. Donc je suis arrivée
par cet équilibre là.
Il fallait bien clarifier pour le public qui
ne le connaît pas, on sait que c’est un
public de tous horizons, de tous les âges.
C’est pour cela que je me suis dit: il faut
que les scientifiques soient satisfaits, il
n’y a pas de distorsions majeures, ni
mineures même.
Quand je fais une exposition, biographique, ma première angoisse c’est de
ne pas trahir l’image du sujet de l’exposition, de redonner ses couleurs, redonner
vie, pour que les gens sortent de là avec
une envie d’en savoir encore plus.
Et puis d’autre part, j’ai pensé aux
jeunes, il est au programme, il y aura des
visites pédagogiques, je me suis dit: c’est
aussi une génération audiovisuelle.
Est-ce que vous avez eu l’occasion de
le rencontrer?
Non.
Vous avez vécu dans son entourage
maintenant. Vous avez l’impression que
c’est un grand ami?
Il est très, très attachant. Il y a une telle
diversité, quand même de multiples facettes.
Il y a aussi… j’aime beaucoup son humour
et une sorte de malice aussi chez lui.
Je vous remercie infiniment.
Ecaterina CLEYNEN  SERGHIEV
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EUGEN IONESCU ÎN CRONICA PESIMISTULUI

extragem cîteva fragmente.
Descriind primejdiile ideologice a ceea
Virgil IERUNCA
ce el numeºte rinocerita, Eugen Ionescu
afirmã: Dupã rãzboi, burghezia finanþa
Sã semnalãm colaborarea lui Eugen Opera lui se naºte cu adevãrat dintr-un miºcãrile de stînga, o stîngã rudimentarã
Ionescu în prestigioasele caiete teoretice conflict între pictor ºi realitate. E adevã- condusã, pe plan teatral, de doi-trei
de picturã întitulate Peinture în care gãsim rat cã lumea e labirinticã. E adevãrat cã intelectuali ideologizaþi ca Dort sau Vitez.
semnãturi ce nu ne lasã indiferenþi. În primul lumea e un ºarpe care-ºi muºcã sau nu Ca niºte institutori ei se opuneau pieselor
pe care le gãseau greºit orientate
rînd Roland Barthes dar ºi Philippe Sollers,
din punct de vedere ideologic.
Pierre Daix, Marcalin Pleynet ºi, mai ales,
Timp de treizeci de ani, opoziþia
Jacques Henric.
de stînga exercita o cenzurã ce
Eugen Ionescu îºi propune sã vorbeascã
amintea de cea a guvernelor din
despre Alechinsky. Spunem îºi propune,
Est. Infiltrarea continua ºi se
deoarece Eugen Ionescu e asaltat de dubiu
desfãºura graþie subvenþiilor
ºi nedumerire. El se întreabã, necontenit,
guvernului care era de dreapta;
cum se poate apropia de opera pictorului
nu numai în teatru, ci ºi în alte
fãrã s-o împuþineze, ba chiar s-o mutileze,
domenii, în facultãþi ºi licee, mai
prin aproximaþii critice. Ceea ce face ca
ales, unde profesorii erau marxprecauþiile sã fie, pînã la urmã, mai imiºti. Ca tineri autori, noi aduportante decît spusul. Pictura e oare o
ceam o enormã schimbare, fãrã
limbã sau un limbaj? se întreabã Ionescu.
ca prin aceasta sã fim contra
Dacã e o limbã  continuã el  ea poate
unui teatru de stînga. De altfel
fi tradusã. Dacã e un limbaj, adicã un
«ce vrea sã spunã un teatru de
sistem de gîndire, de expresie, cu totul
stînga»?, sau «de dreapta»? În
autonom, pictura e intraductibilã. În orice
ceea ce ne priveºte admitem
caz, pentru a încerca sã înþelegi, trebuie
coexistenþa tuturor formelor tesã fii competent. Criticii de artã sunt mai
atrale. Dar intelectualii adepþi
competenþi decît pictorii înºiºi. Orgaai lui Brecht nu admiteau anizatorii de muzee sunt ºi mai competenþi
ceastã coexistenþã.
decît criticii; concluzia a însã cã nu
La întrebarea dacã lucrurile strebuie sã ne încredem în competenþã.
au schimbat, Eugen Ionescu rãsCompetenþa merge totdeauna prea depunde: A început sã se accepte
parte, pînã la erudiþia care... orbeºte.
un pluralism, cu dificultate.
Trebuie sã încercãm sã vedem, dar dacã
Planchon a fost atacat, agresat
descriem ce-am vãzut, asta e literaturã.
de prietenii sãi pentru motivul
ªi, dupã cum o ºtim bine cu toþii, literatura
de a fi montat un spectacol Ionu e picturã. De altfel, putem sã explicãm
Ionescu la expoziþia sa de picturã, vernisatã la Saint Gall în anii 80.
nescu la Villeurbanne (spectacol
fãrã sã înþelegem, dupã cum putem înpe care-l vom vedea la Paris , la
þelege fãrã sã explicãm
Atunci ce este de fãcut dacã ajungem în coada. E adevãrat cã aceasta are o începutul lui 1984). Aceºti opozanþi sunt
acest impas sesizat de Eugen Ionescu. Dar semnificaþie miticã. Mitul e o articulaþie cei din urmã intelectuali care vor trebui
ce face Ionescu însuºi? Vorbeºte totuºi a gîndirii, supusã realului. Mitul nu are sã-ºi schimbe atitudinea. Teatrul este cel
despre picturã. Nu putem tace  spune de ce sã fie demistificat, fiindcã el nu este din urmã bastion al stîngii. Trebuie sã
Blanchot  ºi probabil cã are dreptate de o mistificare cum se spune în unele mai aºteptãm puþin. Oamenii se vor trezi.
îndatã ce omul e condamnat sã vorbeascã dicþionare moderne, influenþate de Roland Nu pot rãmîne la nesfîrºit idioþi.
dupã cum  o ºtim de data asta nu de la Barthes. Mitul e o structurã. Adicã o rea(30 decembrie 1983)
Blanchot ci de la Sartre  cã suntem litate, un fapt indiscutabil. Dacã el e o
condamnaþi sã fim liberi. Iar libertatea articulaþie a gîndirii, atunci e o articuartistului, ºi în acelaºi timp a comen- laþie universalã. Mitul n-are de ce sã fie
*
tatorului, este sã vorbeascã pe marginea demistificat, el poate fi «luminat», expliDouã publicaþii franceze  Lire ºi Les
lumii sau a operei de artã; aceastã lume nu cat, în mãsura în care poate fi explicat.
exprimatã, ci creatã. ªi Eugen Ionescu Mitul este un fenomen care se deschide Nouvelles  vin sã reaminteascã  dacã
vorbeºte, vorbeºte mereu, cãutînd sã conºtiinþei. Într-al doilea sens, el nu este mai are nevoie  cã scriitori romîni din
înþeleagã neînþelesul. Dumnezeu,  ne un eveniment uimitor ºi anormal, neieºind Franþa sunt printre cei apreciaþi. Prima
informeazã el  scoate lumea din neant. din ordinar decît în mãsura în care dintre ele, Lire, e condusã de Bernard Pivot,
Artistul ar vrea sã imite lumea, dar el realitatea însãºi, lumea însãºi, manifes- animatorul celei mai importante emisiuni
face ceva mai mult. Face ºi el ce poate. El tarea însãºi sunt un eveniment anormal, literare de la televiziune, Apostrophes. De
reia figurile ce existã deja, pentru cã uimitor, care se iveºte din nimic, stare curînd, aceastã revistã a imaginat ceea ce
vedem bine cã ele n-au ieºit din neant. ordinarã a lucrurilor, stare ordinarã a Bernard Pivot numeºte Academia Francezã
Artistul nu transformã însã deformarea. Nu totului. (Toate aceste nu se pot spune cum a imigranþilor, titlu numai în parte corect,
suntem decît niºte bieþi oameni; facem ºi le spun eu, dar nu se pot spune nici altfel). deoarece mulþi dintre scriitori strãini sunt
noi ce putem. Nu suntem dupã chipul ºi
Claustrîndu-l pe Alechinsky în teritoriul refugiaþi politici ºi nu imigranþi. Nu
asemãnarea lui Dumnezeu, suntem ca- mitului, Eugen Ionescu, n-a fãcut decît sã eticheta are însã importanþã. Important este
ricatura lui. Neîndemînare este contribuþia adînceascã mai mult impasul pe care ºi l-a faptul cã în Academia aceasta paralelã,
omului la creaþie.
organizat singur, cu atît mai mult cu cît, în întocmitã de Bernard Pivot, scriitorii romîni
Neîndemînarea lui Alechinsky? Mai ciuda butadei finale cã lucrurile nu sunt sunt bine reprezentaþi prin Eugen Ionescu
mult decît oricine altcineva  observã cum le spune el, dar nici nu pot fi spuse  de altfel, de la Academia Francezã  prin
Eugen Ionescu  pictura lui Alechinsky altfel. Lucrurile pot fi spuse, nu însã Emil Cioran, prin Mircea Eliade, bineînþeles,
este receptarea lumii exterioare trans- alunecînd în sinteze aleatorii, aºa cum a dar ºi prin Paul Goma. Prezenþa lui Paul
formatã de o lume interioarã ºi proiectatã procedat Eugen Ionescu, nedecis între Goma e semnificativã ºi ea dã un rãspuns
din nou în lumea actualã. Mi se va spune concepþiile despre mit ale lui Lévi Strauss ponegritorilor lui care  din motive lesne
cã acesta acesta este demersul oricãrei sau Mircea Eliade. Pînã la urmã, metoda de înþeles  îl tot acuzã, în cor cu searte. Este evident, dar acel proces se face cea mai eficientã este aceea a aproximaþiei curitatea  cã nu are talent literar ºi cã ºila Alechinsky în mod liber ºi deliberat. impresioniste, temperatã critic. Pentru un a fãcut cariera numai pe opþiuni
politice. Adevãrul este cã atunci cînd
Nu ºtim ceea ce e lumea exterioarã ºi asta ins inhibat, reflexiv, academic, care
de la Kant încoace, deoarece ea e în- cunoaºte pictura chiar dupã suprarealism, lucrurile vor intra în rostul ºi rînduiala lor,
registratã ºi transformatã dupã structura Alechinsky nu e pictor decît în mãsura în istorici literari obiectivi vor recunoaºte în
inteligenþii noastre. ªi în plus de aceastã care aplicã pe pînze, pe hîrtie, pe cear- Paul Goma pe scriitorul care a descris  ca
transformare, existã interpretarea sen- ºafuri, pe ziduri, straturi de culoare. El nimeni altul  universul concentraþionar ºi
sibilitãþii noastre; în sfîrºit, transformarea nu picteazã un peisaj sau persoane. Nici carceral romînesc.
A doua revistã Les Nouvelles e noua
e datoritã întruchipãrii viziunilor in- nu picteazã (ºi aci folosim formulele
terioare. (Am închis citatul din Eugen franceze, pentru care nu gãsim exhivalenþe formã a faimoaselor Les Nouvelles LittéIonescu, dar n-am progresat întru situarea în limba romînã, formule create de însuºi raires. Dupã cum se vede din titlu,
artistului de care se ocupã el). Dar despre Ionescu)  «il peinture ou peinturlure». adjectivul littéraire a dispãrut ºi a dispãrut
acest eºec e conºtient în primul rînd Alechinsky nu vrea sã reprezinte lucruri, pentru cã actuala conducere a transformat
Ionescu atunci cînd adaugã imediat: Cum n-are de dat semnificaþii lucrurilor. În într-o pronunþatã publicaþie politicã de
poþi vorbi despre picturã? Orice operã acest sens, el e artistul sau artizanul cel stînga. O stîngã liberalã, socialistã de tip
este aproximativã. Ea nu este decît ecoul mai obiectiv din lume. Lasã lucrurile mitterrandist din care totuºi preocupãrile
slab a ceea ce a vãzut pictorul însuºi, o exterioare sau interioare sã se coor- literare ºi artistice, din fericire, n-au
abatere, o diferenþã datoritã conflictelor doneze, sã se facã, iar apoi sã sã se picteze dispãrut. Aºa bunãoarã, Les Nouvelles au
între ceea ce este de întruchipat ºi materia singure (e o formã de a spune); nu întocmit o aºa-zisã Bibliotecã idealã a
contra cãreia pictorul luptã pentru a-i deseneazã, nu picteazã pentru a semnifica, anilor 74 -84". În ce constã ea? În a alege
întruchipa formele. Orice operã e un ci lasã semnificaþiile ºi fantasmele sã se 30 de cãrþi (romane, eseuri, poeme care,
compromis, Numai Dumnezeu ºtie în ce agaþe de ele însele. ªi nu-ºi propune, de dupã redactorii revistei, sunt cele mai
mãsurã a izbutit pictorul sã-ºi ilustreze la început, acest lucru. E vorba, fireºte, reprezentative în ultimii zece ani. Printre
viziunea. Bineînþeles. Dar comentatorul de o reprezentare a fantasmelor sale, însã cei 30 de scriitori îl gãsim ºi pe Emil Cioran.
Eugen Ionescu sfideazã tãcerea ºi, pînã la fantasmele se agaþã de momelile, obsta- (Alãturi de Gilles Deleuze, Alexandre
Zinoviev, Nathalie Sarraute, Le Clézio,
urma, vorbeºte  ne-complexat  de arta lui colele ºi spaþiul ce-i sunt proprii.
Alechinsky: S-ar zice cã e vorba de
Mult mai simplu, mult mai direct ne apare pentru a nu cita decît pe cei mai importanþi).
fantasme, iluzii, himere. ªi cu toate Eugen lonescu atunci cînd vorbeºte despre Cartea reþinutã ca reprezentativã a lui
acestea, NU, nu sunt imagini desprinse teatrul sãu ºi despre raporturile  totdea- Cioran, pentru aceºti ultimi zece ani (74 dintr-o lume visatã. Nu sunt nici ha- una nevralgice  dintre artã ºi politicã. 84) este Despre inconvenientul de a te fi
lucinaþii, cu toate cã opera pictorului Noul sãptãmînal francez Magazine-Hebdo nãscut, apãrutã la Gallimard în 1974. Patrice
apare ca o lume halucinatorie. Uneori,  care se proclamã singur de dreapta, Delbourg, care o prezintã, scrie printre
am putea spune cã Alechinsky e realist. Eugen Ionescu dã un lung interviu din care altele: Nici romancier, nici filosof, nici

poet, Cioran ar vrea sã fie nimeni ºi nimic,
dar iatã cã el este mult ºi pentru mulþi.
Aforismele sale se propagã ca focul fãrã
flãcãri: nimeni nu vine sã se încãlzeascã
la acest foc, dar fiecare e luminat de
flãcãrile lui. Acest Diogene cinic smulge
cuvîntului ceea ce are cuvîntul mai urgent.
Stim puþine lucruri despre el, în afarã de
faptul cã e de origine romînã, cã e expert
în indiferenþã ºi cã i-ar fi plãcut sã fie fiu
de gîde. Disperarea este însã apatridã.
Eugen Ionescu nu figureazã în Biblioteca idealã întocmitã de revista francezã
cu operele reprezentative dintre 74 - 84.
Dar asta nu spune nimic pentru cã autorul
Rinocerilor n-a încetat ºi nu înceteazã o
clipã sã fie în actualitate. Aproape cã nu
existã zi, în care piesele lui Eugen Ionescu
sã nu fie reprezentate în lume. Acum nu ne
vom ocupa de teatrul sãu - despre spectacolul Ionescu la Teatrul Odéon din clipa
de faþã, vi s-a transmis de altfel un întreg
program, ci despre dialogul dintre Eugen
Ionescu ºi Philippe Sollers apãrut  pe trei
pagini  în ziarul Le Quotidien de Paris.
Le Quotidien de Paris  reamintim 
este ziarul de opoziþie al intelectualitãþii
francez împotriva regimului Mitterrand .
Dialogul Sollers  Eugen Ionescu constituie
un document de istorie literarã din mai
multe puncte de vedere. În primul rînd, el
reuneºte doi scriitori care, vreme îndelungatã, se situau pe baricade cu totul
opuse. Baricade, într-un fel, reprezentative
pentru o întreagã perioadã din istoria
apropiatã a intelighenþiei franceze. Philippe
Sollers a fost rînd pe rînd pro-stalinist, promaoist, pãstrînd însã în revista lui destul
de influentã, Tel Quel, o fereastrã mereu
deschisã avangardei autentice, de la Artaud
ºi Georges Bataille, pînã la Roland Barthes.
Cît despre Eugen Ionescu, el a rãmas
totdeauna Eugen Ionescu: scriitorul angajat
întru demistificarea sistematicã a ideologiilor de stînga. Odatã cu ivirea lui
Soljeniþin ºi cu trezirea noilor filosofi care
au pus în cauzã nu numai stalinismul ºi
maoismul, ci ºi marxismul (Bernard Henri
Lévi definea socialismul ca o enciclopedie
de minciuni), Phlippe Sollers s-a alãturat
noilor contestatari anticomuniºti, operînd
una dintre cele mai spectaculare schimbãri
la faþã. Nu numai la faþã, ci ºi în conºtiinþã.
Pentru cã Philippe Sollers a regãsit pe toþi
aceia care, înaintea lui  solitari ºi izolaþi 
strigaserã atîta vreme în pustiu pentru
trezirea spritelor captive, spiritelor devorate
de virusul marxist. ªi i-a regãsit determinat
sã nu mai facã nici o concesie mitologiilor
stîngiste. A început sã militeze în cadrul
asociaþiilor demistificatoare, revista lui ºia deschis paginile disidenþilor. Conversiunea lui Philippe Sollers n-a fost însã
numai politicã; ºi în aceasta ni se pare
semnificativã: Sollers cel de pe drumul
Damascului a descoperit o realitate suprapoliticã: spiritualul ºi chiar religiosul. În
mai toate seminariile ºi colocviile consacrate totalitarismului comunist, el a
intervenit obsedat de figura  cea mai
solarã, dupã el, a vremii noastre  cea a
Papei Ioan Paul al doilea. În scrierile papei,
în enciclicile ºi predicile lui, Sollers gãseºte
argumente mai temeinice decît în sociologii
ºi tratate politice pentru a combate ideologiile pretins progresiste. N-am vrea sã
lãsãm impresia unui Philippe Sollers cãzut
în bigotisme circumstanþiale. El a rãmas
totuºi un scriitor  nici nu pretinde cã e
altceva  iar opera sa pur literarã contribuie
sã fie tributarã unor forme exacerbate ale
modernitãþii. Ceea ce vrem sã subliniem
este doar faptul cã acest scriitor  altãdatã
pervertit de mode revoluþionare  a
devenit liber, ºi libertatea lui nu se consumã
doar în teritorii estetice; se deschide
apelului spiritual.
Întîlnirea lui cu Eugen Ionescu nu e un
hazard monden, ci e adînc motivatã. Sollers
este cel dintîi dintre stîngiºtii de ieri care
s-au dus la Ionescu ca la Canossa: cu
cenuºa pe cap ºi pe trecut, pentru a da
prezentului un tîlc precis, comuniunea în
refuz. Refuzul falselor angajamente, refuzul,
mai ales, al pactului cu Diavolul. Pentru cã
dialogul dintre Eugen Ionescu ºi Philippe
Sollers se desfãºoarã într-un registru
transliterar: Eugen Ionescu îl evocã ºi pe
Satana, cînd priveºte debandada lumii ºi
pe Dumnezeu, cînd vrea sã instaureze un
sens în aceeaºi lume. De fapt, asistãm la o
confruntare dintre aparenþe ºi esenþial ºi,
din acest punct de vedere, discuþia transcede întîlnirea convenþionalã. Philippe Sollers îºi asumã rolul mai

⇒

CENTENAR EUGEN IONESCU l CENTENAR EUGEN IONESCU l CENTENAR EUGEN IONESCU

Jurnalul literar 13

CENTENAR EUGEN IONESCU l CENTENAR EUGEN IONESCU l CENTENAR EUGEN IONESCU
ingrat al literatului care încearcã sã
atenueze pesimismul transcendental
al maestrului: Mã întreb, zice Sollers, mã
întreb, fiindcã l-aþi evocat pe Satana, dacã
nu cumva acest personaj trebuie tratat
altfel decît prin literaturã, pentru a fi
eficienþi. Noi, scriitorii, nu vom ajunge la
nimic altceva. Nu vorbesc, bine înþeles de
Papã, care acþioneazã dupã puterile lui
ce sunt altele. Poate cã trebuie sã
menþinem aceastã bizarã exigenþã ce pare
totdeauna absurdã ºi inutilã: comedia...
Ce este interesant este cã, în fond,
comedia, romanul, sunt greu de suportat
de sistemele poliþiste, totalitare. ªi asta
mi se pare semnificativ. Fiindcã ºi diavolul
este «foarte religios», «foarte moral», o
ºtim tot de la sistemele totalitate. Diavolul
vrea ºi el fericirea umanitãþii.
Eugen Ionescu  ºi din aceastã cauzã
dialogul lui cu Sollers ni se pare grãitor 
ridicã dezbaterea pînã la întrebãrile ultime.
El nu e convins ca Sollers cã apelul la
creaþie e suficient pentru a înfrunta decadenþa în care a cãzut omul contemporan.
Astãzi  spune el  comediile nu mai
sunt comedii. În comedii omul era ridicol,
acum e rizibil. În tragedie, era tragic. Dar
azi nu mai existã tragedie, ci doar o enormã
deriziune. În asta constã, de altfel, ºi
schimbarea teatrului. Personajele derizorii
sunt cele care n-au nici Dumnezu, nici
credinþã, nici diavol. În tragediile antice,
oamenii erau striviþi de destin. Acum, se
strivesc singuri. Altãdatã existau norme,
de care se izbeau oamenii: vezi Oedip...
Azi, nu mai existã norme, nu mai existã
legi, nu mai existã nimic la care sã te
referi. ªi, în asta stã victoria Diavolului.
Oamenii sunt derizorii ºi trãiesc în deriziune, ca niºt marionete care nu mai cred în
nimic, doar, din cînd în cînd în... ideologii.
Dar ºi ideologiile sunt depãºite, astfel cã
omul rãmîne în vag, în descumpãnire.
Eugen Ionescu propune o depãºire a
literaturii printr-un salt în religios. Totdeauna putea fi desluºitã în opera lui Eugen
Ionescu o nostalgie a unui alt tãrîm, un
murmur, un ecou ceresc, însã poatã cã
niciodatã el n-a mers, ca acum, atît de
departe în a-ºi preciza dorul de absolut.
Dacã aº vrea sã mã sprijin pe ceva solid,
m-aº sprijini pe sacru, afirmã el într-o
primã ipostazã. Dar nu rãmîne aici. Noþiunea
de sacru poate suferi, în definitiv, de o
indecizie ambiguã, poate refuza mesajul
cresºtin pentru a se claustra într-un fel de
sacru pãgîn. De aceea, în ipostaza ultimã,
Eugen Ionescu, numeºte, fãrã teamã, nici
cutremurare, pe Cel Aºteptat: Eu cred,
rãspunde el lui Sollers, cã trebuie mers
mai departe, dincolo de literaturã ºi cã
existã un moment cînd literatura nu mai
spune nimic, devenind simplã literaturã
frumoasã, ºi, atunci, trebuie sã te încredinþezi cuiva mai puternic... M-aº gîndi
la Isus. ªi pentru cã interlocutorul sãu nu
poate sã nu fie surprins, Eugen Ionescu
continuã: Cred cã de la Pascal pînã la
Céline, n-au existat mari scriitori care sã
fi pus, cu adevãrat, problemele fundamentale ce se aflã dincolo de literaturã.
ªtiu eu ce ºtiu, dacã pot sã zic aºa, fiindcã
am fost pascalian la vîrsta de cincisprezece ani, înainte de a-l fi citit pe
Pascal. M-am gîndit la moarte, mi-a fost
frici de vertijul infinit pe care þi-l dã
contemplarea spaþiilor... dar, dupã aceea,
toate acestea se pierd. Ceea ce se cheamã
viaþã, o viaþã care nu e viaþã, o viaþa
oarbã, orbitã faþã de ce e mai important,
mult mai important, mult mal esenþial.
Philippe Sollers citeazã pe Montaigne,
dar preferinþele lui Eugen Ionescu sunt
altele: ªi totuºi  afirmã el  existã
mãrturii ce nu sunt luate în consideraþia
ºi e evident cã mãrturiile Sfîntului Ioan al
Crucii, sau ale Caterinei de Siena, sau
ale Sfintezi Tereza de Avilla nu pot fi puse
în discuþie. Dupã pãrerea mea
sunt singurele cãrþi pe care
trebuie sã le citeºti ºi sã trãieºti
cu ele. Pînã la moarte.
Copleºit, probabil, de aceastã
ascensiune în esenþial, tînãrul
scriitor francez (pentru care
literatura existã) e silit, pînã la
urmã, sã ajungã la concluzii ce
ni se par semnificative, tocmai
pentru cã ele vin din partea unui
spirit modern, ce se afirmã,
paradoxal, între eticã ºi frivolitate, între cucernicie ºi
libertinaj. O dovadã în plus cã
trezirea intelectualilor francezi
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din inerþii univoce, din angajamente sterile,
nu e  o modã, ci o regãsire spiritualã:
Nici eu nu þin nicidecum  spune Sollers
 sã definesc literatura precum ceva pur
literar, dar mi se pare cã existã în Proust
lucruri care sunt tot atît de frumoase ca
ºi în Sfîntul Ioan al Crucii. Frontiera e
destul de indecisã. La Georges Bataille
existã lucruri foarte apropiate de Sfînta
Tereza de Avila  de altfel Bataille
vorbeºte despre ele. Experienþa artei sau
a literaturii ºi experienþa misticã sunt întro simbiozã continuã; ºi ceea ce unii au
vrut sã se nege este aceastã simbiozã:
viziunea filosoficã ºi politicã a vrut sã
nege faptul cã arta sau literatura sunt, de
fapt, mediul natural în care se desfãºoarã
experienþa misticã.
Cu simbioza dintre experienþa literaturii
ºi experienþa misticã Eugen Ionescu este,
bineînþeles, de acord, cu condiþia însã,
adaugã el ca ea sã vizeze mai sus ºi nu
mai jos. Sã nu ducã la exegeze savante ºi
literare ce nu þin seama da datele fundamentale. Aºa bunãoarã  exemplificã
Eugen Ionescu  existã interpreþi ai lui
Kafka ce au vrut sã deturneze opera lui
Kafka de Dumnezeu. Ori, Dumnezeu este,
dacã pot sã spun astfel, personajul
principal din universul kafkian.
Aceasta a poziþia din ce în ce mai
manifestã a lui Eugen Ionescu faþã de viaþã,
de artã, de oameni ºi de probleme. Mai
puþin singur, pentru cã în vecinãtatea lui
Dumnezeu, al aduce o altã luminã în
itinerariul lui de existenþã asumatã, de
responsabilitate verificatã zi cu zi.
(11 mai 1984)
*
Eugen Ionescu nu intereseazã numai pe
scriitori ºi pe oamenii de teatru. Dupã
filosofi, iatã cã unul dintre cei mai de seamã
teologi catolici ai vremii noastre, Hans Urs
von Balthasar se opreºte asupra operei
scriitorului. Într-adevãr, în primul volum din
Dramatica divinã (Prolegomene), apãrut
recent în traducere francezã, Hans Urs von
Balthasar opune operei lui Brecht pe aceea
a lui Eugen Ionescu. Dupã ce analizeazã pe
larg impasurile teatrului brechtian, cu tot
ceea ce acest teatru presupune perversitate
ideologicã, teologul german îºi introduce
studiul sãu despre Eugen Ionescu astfel:
Trebuie sã ne dãm osteneala de a face o
contra-probã a ceea ce precede cu Eugen
Ionescu, care este azi unicul dramaturg
egal cu Brecht, adversarul ºi antipodul
lui de neclintit. Lucrul cel mai bun de
fãcut pentru a înþelege pe Ionescu este sã
plecãm de acolo de unde el se situeazã
fãrã echivoc; respingerea categoricã nu
numai a ideologiei comuniste, dar ºi a
oricãrei ideologii. Plecînd de aici, înþelegem «dramatica» existenþei sale contradicþii, chiar cînd aceasta merge pînã la
limita autodistrugerii ºi se regãseºte, dupã
aceastã trecere,  cel puþin în cîteva
momente  într-o supremã transparenþã.
Dupã aceastã introducere urmeazã un
studiu amãnunþit în care teatrul lui Eugen
Ionescu este analizat în complexitatea lui
de marele teolog german. Interesant e faptul
cã dacã filosofia s-a deschis uneori teatrului (Hegel, Nietzsche, Simmel, iar în vremea
noastrã, Gabriel Marcel, Sartre sau Henri
Gouhier) nu credem cã teologii au fãcut-o.
Hans Urs von Balthasar nu gãseºte totdeauna în teatrul lui Eugen Ionescu acele
elemente care sã-i rãspundã preocupãrilor
lui (pur teologice), dar faptul cã a explorat
cu pasiune ºi seriozitate aceastã operã
apare ca o neo-consacrare insolitã.
(25 octombrie 1985)

VOYAGES CHEZ LES MORTS
 O PIESÃ DE EUGEN IONESCU 
Monica LOVINESCU

În trei numere consecutive, La Nouvelle Revue Française a publicat o nouã piesã
de Eugen Ionescu Voyages chez les morts (Cãlãtorii la cei morþi). E a doua piesã în
întregime construitã pe o structurã oniricã, prima fiind, acum cîþiva ani, LHomme
aux valises. Desigur visul nu era absent nici din alte piese ale lui Eugen Ionescu, dar
numai ca instantanee, fîºii, mici incendii onirice, descãtuºare din logica diurnã.
LHomme aux valises pleca de la un vis sã spunem colectiv, comun tuturor exilaþilor:
întoarcerea în þarã ºi, odatã acolo, panica de a nu mai putea ieºi, înnebunirea la gîndul
cã ai cãzut de bunã voie în capcanã.
Cãlãtorii la cei morþi (ar fi mai frumos tradus prin Cãlãtorie înspre morþi, dar
în acelaºi timp, mai puþin exact, vom vedea mai încolo de ce), porneºte ºi ea de la un
vis poate comun multora. În orice caz, visul acelora care, neputîndu-ºi veghea pãrinþii
în clipa morþii, nutresc poate un sentiment de culpabilitate, justificat sau nu, al cãrui
ecou nu poate sã nu se prelungeascã în regnul nocturn. Aºa se întîmplã ºi cu personajul
principal al acestei piese, Jean, care-ºi cautã mama pe tãrîmul morþilor, dar nu
izbuteºte sã dea de ea deoarece, din delãsare, lene sau distracþie, n-a ºtiut s-o caute
 tot în vis  dar cînd era mai aproape de el. De gãsit nu regãseºte mai întîi decît pe
cei mai puþin dragi, dacã nu chiar indiferenþi  bunic, bunicã, unchi, apoi pe tatãl
mereu duºmãnos ºi pe a doua lui soþie, iar numai într-un tîrziu  ca o statuie
resemnatã a reproºului  pe mamã.
Dintr-o astfel de cãutare ar putea izvorî o piesã fantasticã sau duioasã, sau amîndouã
deodatã. Care s-ar intitula Cãlãtorie. Or, nu numai pluralul titlului schimbã totul,
dar ºi faptul cã, diurn sau nocturn, universul lui Eugen Ionescu este de neconfundat.
Cãlãtorii deci, mereu reîncepute, mereu neîmplinite, suprapunîndu-se una peste
cealaltã, fãrã însã a se confunda sau a duce mai departe. Existã la Eugen Ionescu un
fel de realism al visului, care interzice morþilor sãi sã se instaleze în viaþa de dincolo,
sã cucereascã noul lor statut extra-mundan. În diurn, Eugen Ionescu ºtie cã moartea
este o iniþiere cu legile ei stricte. A învãþat-o nu numai din Cartea tibetanã a morþilor,
dar ºi din folclorul romînesc, el însuºi mãrturisind cã ºi-a clãdit ultima scenã din
Regele moare dupã un ritual al morþii, cules de Brãiloiu, De-Ale Mortului. Regele deci
dispune de o cãlãuzã pentru a înfrunta vãmile vãzduhului. În vis însã, Jean nu-ºi mai
aminteºte. ªtie el c-a existat pe vremuri o carte care-þi spunea cum trebuie sã te porþi
cînd mori, dar nu mai ºtie nici ce stãtea scris în ea, nici cînd a citit-o, ºi dacã a citito. Dar nu numai el e lipsit de cãlãuzã, ci ºi morþii sãi. Într-o primã cãlãtorie  cu care
începe piesa, îi regãseºte în niºte case mici, albe, sãrãcãcioase, pe un fel de uliþã ca
de sat. Stau, bunicul, unchiul, în paturi, îmbãtrînind mai departe (aici numai de la o
sutã de ani încolo începi sã întinereºti, pînã atunci fiecare an îþi adaogã un strat de
bãtrîneþe). Ca în viaþã. Preocupãrile sînt ºi ele cele din viaþã: bani, o moºtenire furatã,
o excrocherie pentru care poþi fi urmãrit, mormane de bancnote pe care le tot acumulezi,
chiar dacã aici nu mai au curs, animozitãþi mari ºi mãrunte. Pe scurt, nimeni dintre
toþi cei pe care se duce sã-i vadã Jean n-a izbutit sã moarã cu adevãrat. Dar cel puþin,
în aceastã primã cãlãtorie, Jean îi întîlneºte pe un tãrîm care le aparþine, chiar dacã
nu e cel de dincolo, ci pare mai curînd un fel de tranzit, în aºteptarea momentului cînd
ar fi demni sã treacã mai departe. În cãlãtoriile urmãtoare însã, morþii se reinstaleazã
nu numai în vechile lor metehne  nu le pãrãsiserã niciodatã  ci ºi în fostele lor
aºezãri omeneºti, pe lîngã Porte de Saint-Cloud, de pildã, pe strada Claude Terrasse,
sau la Bucureºti în domiciliul tatãlui unde ºi-a petrecut tinereþea Jean, într-un conflict
neîntrerupt cu tatãl ºi cu soþia lui de-a doua. Vîrstele se amestecã ºi ele, tatãl îºi
primeºte fiul ºtiind c-a fãcut ºi el ceva în viaþã, dar cîmd îi cere sã-i vadã operele (pe
care nu avusese timpul sã le citeascã), Jean revine spre gestul copilãriei: deschide
sertarul ca atunci cînd tatãl voia sã vadã dacã ºi-a fãcut lecþiile. ªi, exact ca pe vremuri,
nu dã decît peste aceleaºi caiete pline de caricaturi proaste  în loc sã-ºi transcrie
lecþiile, desena ºi el ce-i trecea prin cap, peste tot felul de mãrunþiºuri, ºi pînã la
sfîrºit, culpabilizat din nou, peste un mic pumn de cenuºe  tot ce a mai rãmas din
opera lui... Tocmai bine pentru a îngãdui tatãlui sã constate, o datã mai mult, cã fiul
sãu, netrebnic, ºi-o fi trecut el cu bine  nu se ºtie cum  examenele de început ºi de
sfîrºit, dar nu ºi pe cele de mijloc ºi cã aici e marea lacunã pe care n-o va mai putua
repara niciodatã. De fapt, nimic nu se poate repara în acest univers, în care morþii sînt
amestecaþi cu cei vii, ca un fel de strigoi meschini ºi jalnici, hãlãduind între ce au fost
ºi ceea ce nu pot sã devinã. Însãºi mama, pe care Jean o tot cautã pentru a repara
nimicnicia tatãlui ce o gonise spre a se cãsãtori a doua oarã, mama, cînd reapare
înspre final ºi reuºeºte sã se rãzbune în sfîrºit, sfîºie cu gesturi de strigoi imaginea
ei de luminã de altãdatã.
Desigur, statutul acesta aparte al morþilor din Voyages chez les morts vine din
structura oniricã a piesei. În vis, ºtiinþa dispare, poate în acelaºi timp cu conºtiinþa,
iar inconºtientul pare cã nu poate decît sã repete ceea ce a înregistrat. Sã fie
inconºtientul incapabil de imaginaþie? Depinde. Atunci cînd, în comã, Jung de pildã
visa ºi el o cãlãtorie pe tãrîmul de dincolo, inconºtientul sãu pãrea încãrcat de ºtiinþã
infuzã, iar morþii aveau atîtea sã-i spunã încît, în mare parte din acest dialog cu ei,
a ieºit ºi una din cãrþile cele mai importante ale lui Jung, Viaþa mea. Nu e mai puþin
adevãrat cã ºi morþii lui Jung aveau o trãsãturã aparte: ei nu puteau cunoaºte nimic
peste ceea ce ºtiuserã în viaþã. De pildã, dacã unul dintre ei murise înainte de inventarea
electricitãþii, nu o putea concepe nici în viaþa de dincolo.
Unitatea piesei lui Eugen Ionescu stã în faptul cã n-a încercat sã aplice logica diurnã
visului, cã nu l-a încãrcat prin adãugirea ºtiinþei din starea de veghe, cã nu ºi-a
transformat umbrele nocturne în personaje conforme a ceea ce ºtie sau îºi poate el
închipui despre moarte. Le-a luat aºa cum au venit ele întru întîmpinarea lui, cu timpul
lor aparte  de unde o tratare a timpului discontinuu, rupt, repetitiv, de o certã
eficacitate scenicã  cu psihologia lor dar ºi cu capacitatea oniricã de a se transforma
unele într-altele, de unde ºi multiplicarea lui Jean în mai mulþi inºi cu putinþã.
În aceste cãlãtorii spre morþii încã nedezbãraþi de viaþã, încã nedeslipiþi de cotidian,
încã nepregãtiþi sã-ºi deschidã valizele în faþa vameºilor eternitãþii (totul e prea vraiºte
în valize ca sã poatã fi de altminteri deschise), în aceste cãlãtorii, dacã Jean e mereu
culpabilizat, despuiat de tot ceea ce totuºi sperase cã a fãcut în existenþã, în schimb
Eugen Ionescu e inspirat ca în cele mai izbîndite dintre piesele sale. Regãsind de pildã
un fel de vervã demenþialã a cuvintelor, rupte, stricate, pocite, fugind, despletite, dupã
ele însele, cum nu mai fãcuserã de la Jaques ou la soumission încoace. Originalitãþii
cãlãtoriei  nu de la viaþã, în sfere concentrice spre profunzimile tãrîmului de dincolo,
ci de la straturile de jos, înapoi spre suprafaþa cotidianului, acestei originalitãþi îi
rãspunde ºi corespunde ºi structura aparte a piesei: multiplicitatea locurilor ºi
acþiunilor, frîngerea timpului în discontinuitãþi savante, existenþa paralelã a celor douã
limbaje, cel ce respectã convenþia comunicãrii, codul cel de toate zilele, alfabetul ºi
gramatica, alãturi de revolta cuvintelor animate parcã de tot atîtea explozii atomice, de
o voinþã antagonicã, sfîºiatã între a fi ºi a nu fi, ca într-o genezã de-a-ndoaselea a vorbirii.
E probabil inutil sã mai adãugãm cu ce nerãbdare aºteptãm acum ca noua piesã a
lui Eugen Ionescu, Voyages chez les morts, sã fie reprezentatã. Ceea ce am numit
realismul oniric al lui Eugen Ionescu, atît de vizibil ºi în nuvele  ne gîndim
bineînþeles la Pieton de lAir, nu ºi-a cerut parcã nicicînd cu atîta exigenþã prelungirea
scenicã. Nu numai marea scenã a lumii este spectacol, dar ºi aceea a viselor noastre.
Voyages chez les morts ne-o dovedeºte cu prisosinþã. ªi cu har.

14 Jurnalul literar

M. Eliade ºi manuscrisul Viaþa nouã
literar, într-un biet capitol apãrut într-o
revistã, cu patru decenii în urmã.3
Am reuºit sã public romanul Viaþa nouã
(ªtefania) abia în 19994.
Din Jurnalul cãrþii, încredinþat tiparului
mi-am dat seama cã lipseau unele capitole,
la care se referea autorul. Mi-am închipuit
cã ele s-au pierdut între timp, ori au fost
distruse.
Recent, am avut surpriza sã primesc un
plic voluminos, burduºit cu xeroxuri ºi
documente, expediat de Mac Ricketts, cel
mai de seamã exeget american al operelor
lui Eliade. Prietenul meu mi-a expediat
fotocopia celor o sutã de pagini, inexistente
în forma tipãritã de mine.5
Manuscrisul, în general citeþ, e scris
mãrunt, cu cernealã neagrã. I se alãturã ºi
ciorna altor 20 de pagini de jurnal, oferindune astfel posibilitatea sã aflãm cîte ceva
din laboratorul de creaþie al prozatorului.
Romanul Viaþa nouã (ªtefania) constituie ultima parte a trilogiei începute cu
Întoarcerea din rai ºi Huliganii. Primele
pagini au fost scrise la Bucureºti în 1935
sau 1936. A continuat redactarea în timp ce
se afla la Londra ºi Lisabona (1941-42).
Urmãrind destinul unora din eroii primelor douã pãrþi, scriitorul face loc unor noi
personaje. Avînd drept model Rãzboi ºi
pace, Eliade intenþiona sã prezinte drama
României moderne, oprindu-se în special la
tragedia legionarã. Din pãcate, din cele 2000
de pagini plãnuite nu au fost definitivate
decît vreo 300. Acestea nu oglindesc decît
în parte dorinþele scriitorului.
Prezentîndu-ºi viitoarea operã, autorul
spune explicit cã aceasta va constitui ultima
parte a trilogiei. Dacã în volumul anterior
motivele dominante ale adolescenþei erau
sexualitatea, egocentrismul ºi încrederea în
sine, acum altceva va fi esenþial: Cu etapa
care urmeazã Huliganilor, etapã a dragostei, a ieºirii din magie  destinul
personajelor mele începe sã se clarifice.
Sînt oameni care vor crea ºi alþii care vor
rata. Sînt unii care vor trãi  sînt alþii
care pot aºtepta de-acum moartea. 6
Ne propunem sã reluãm adnotãrile fãcute
în Postfaþa din 1999, sã adãugãm alte
comentarii, referindu-ne ºi la suta de pagini
recent descoperitã.
Cele douã pãrþi ale romanului se intituleazã ªtefania ºi Moartea lupului.
Viaþa nouã se apropie prin tehnicã, mai
mult de Întoarcerea din rai decît de
Huliganii. Avem deci o carte de introspecþie ºi nu o amplã frescã socialã, pe
care cel ce i-a dat viaþã o visa  nu fãrã
orgoliu  drept o capodoperã asemãnãtoare
romanului lui Tolstoi.
Dialogul alterneazã cu amplul monolog
interior, din urmãrirea cãruia aflãm ºi unele
fapte, date, întîmplãri. Pe primul plan se
aflã nu acþiunea, ci discuþiile, pãrerile, ideile,
gîndurile ºi frãmîntãrile sufleteºti.
Primul capitol ne prezintã o veche
cunoºtinþã, Petru Anicet, vlãstar al unei
familii de moºieri scãpãtaþi, cu destin tragic.
Elev de liceu era întreþinut de Nora, o
frumoasã prostituatã  îndrãgostitã de el.
Pãrãsind-o, o seduce pe Aniºoara, cãreia îi
dãdea lecþii de pian. O îndeamnã pe aceasta
sã fure bijuteriile familiei ºi  prin comportarea sa  e complicele moral al sinuciderii
propriei mame. Cinic ºi imoral, i-a rãmas
doar fascinaþia faþã de nãluca gloriei ºi
obsesia rãscumpãrãrii moºiei familiei.
Indecenþa, vulgaritatea, trivialitatea lui
Petru s-au topit acum cu desãvîrºire. În
noua sa ipostazã, ajuns pe peronul Gãrii de
Nord, el nu se gîndeºte decît la o anumitã
femeie pe care trebuie s-o întîlneascã.
O cunoscuse în diferite împrejurãri.
Mai întîi o zãrise pe geamul unui tramvai
ºi i se pãru cã e o adolescentã trezitã
dintr-o «reverie romanticã». Sinceritatea
privirii ei nu putea fi uitatã.
A doua oarã a întîlnit-o în faþa unei
vitrine cu obiecte de artã. Cu înfãþiºarea
unei femei mature, necunoscuta îi provoacã aceeaºi bucurie. A treia oarã, la vederea
lui Anicet «ea plecã ochii ºi se îmbujora».
Petru simþi cã i se taie rãsuflarea.
De-abia a patra oarã  pe peron  se
înfiripã o conversaþie. Cei doi simþeau cã
sînt predestinaþi unul altuia.
Cred foarte mult în destin. Noi ne-am
întîlnit cînd am avut nevoie unul de altul.
Încã de la început, ªtefania, deºi se
implicã, îl persifleazã. Pentru prima oarã în
viaþa lui, Petru era enervat, era mai ales
umilit cã el nu are nici o iniþiativã, cã tot
curajul lui s-a epuizat în clipa cînd a
cunoscut-o ºi de atunci ªtefania îl poartã
cum vrea ea, îi propune sã se plimbe, îi
schimbã conversaþia, îl ironizeazã.
- Erai mai vorbãreþ la început... Veneai
la mine ca un amant predestinat, ca un
erou din Chateaubriand sau Byron. Eram
femeia fatalã pe care de trei ani o întîlneºti
ºi de trei ani vitrega soartã þi-o smulge din

(urmare din pag. 1)

faþa ochilor. În sfîrºit, într-o dimineaþã...
Întoarsã acasã, cu naivitate, ªtefania îi
spune soþului (ºi soacrei) cã a cunoscut în
Gara de Nord un om deosebit, un compozitor genial.
Plimbãrile ºi discuþiile celor doi din zilele
urmãtoare sînt semnificative.
ªtefania, fãrã complexe, îl viziteazã pe
Petru în sordida lui locuinþã  indiferentã
la echivocul interpretãrii acestui gest.
ªi totuºi, nu e nimic erotic, carnal în
aceastã legãturã. Probabil cã în paginile ce
nu au fost scrise, ar fi fost vorba de femeia
ce i-a fost ursitã, la fel cum s-a întîmplat
cu Ileana, menitã lui ªtefan Viziru, în
romanul Noaptea de Sânziene.
Fascinantul portret al ªtefaniei e prezentat cu aceeaºi fervoare ca ºi cel al
eroinelor din Maitreyi ºi Nuntã în cer.
Frumuseþea, nonconformismul ºi francheþea
ei degajã o undã de vis, poezie, straniu,
farmec ºi prospeþime.
Toate acestea se dezvãluie prin viziunea
lui Petru Anicet, David Dragu, Barbu, sau
a numeroºilor membri ai familiei Nestor.
Marga Burghelea  nu mai puþin frumoasã
 e o mondenã cu alte intenþii. În subtext
citim ironia romancierului faþã de sporovãiala ei. Reuºite sînt ºi meteoricele apariþii
ale Nuºei, cu inexplicabilele ei premoniþii ºi
ale Nadinei, sora ªtefaniei, eleve de liceu cu
preocupãri specific adolescentine.
Memorialistica lui Eliade consacrã Vieþii
noi doar cîteva rînduri. Autorul identificã
în frumoasa ºi vulgara Lenuþa pe vechea
noastrã cunoºtinþã, Nora. Chiar dacã, din
cînd în cînd, la o beþie de pominã dama de
companie mai aminteºte printre suspine
numele lui Petruþã, unii cititori grãbiþi nuºi dau seama despre ce e vorba. Dar sã
citez paragraful la care mã refer: Mã
lãsasem antrenat de un grup de personaje
pitoreºti ºi sinistre, gravitînd în jurul
protectorului Norei, straniu, lubric bãtrîn,
care mã fascina prin comportamentul lui
imprevizibil. De cîte ori reciteam un
capitol, mã întrebam care va fi reacþia
cititorului, dacã nu va fi ispitit sã lase
cartea din mînã. 7
Acest bãtrîn abject, pe nume Ionicã
Sion, împreunã cu ºleahta lui de petrecãreþi
lipsesc din versiunea tipãritã a romanului
Viaþã nouã. Am citit acum  cu delicii 
pentru prima oarã capitolele consacrate
acestor zaiafeturi de pominã.
Ionicã Sion, moºier scãpãtat de curînd
întors de la Paris  unde-ºi fãcuse praf cu
femeile de stradã cîteva milioane  orchestra
aceste crailîcuri. Din banda chefliilor fãcea
parte un mahalagiu înstãrit, Stãnicã Bordei
ºi alþi cîþiva vãduvoi fluierã-vînt.
Cu toþii se învîrteau în jurul unei curviºtine,
Lenuþa. Maicã-sa îi gãsea cîte un protector
printre participanþii la chefuri ºi jocul de cãrþi.
Noul pretendent, Bordei, avusese predecesori un cîrciumar (Surdu) ºi pe Iancu
Cherestigiul. Lenuþa îi cedase lui Surdu din
indiferenþã pentru cã atunci nu se trezise
din visul urît al despãrþirii de Petruþã.
Amicii de chiolhanuri ai lui Bordei erau
Ionicã Sion, Pîrvulescu ºi Gicã Mateescu.
Prin acesta din urmã, supranumit gazetarul,
trãgeau nãdejde cã Lenuþa ar fi putut sã
ajungã o celebritate în teatrul lui Tãnase.
Memorabilã e descrierea certei dintre
bãtrînul boier fãrã nici o lescaie ºi mahalagiu. În toiul zaiafetului, Lenuþa joacã pe
cartea cîºtigãtoare: se aruncã pãtimaº în
braþele lui Stericã, lãsîndu-l pe Ionicã mofluz.
Discutînd despre proiectul romanului,
autorul îºi aminteºte cã-ºi propusese un
amplu capitol. Într-o noapte, Petru o
reîntîlnise pe Nora ºi pornise cu ea sã
cutreiere cîrciumile din Bucureºti. Episodul trebuia sã ocupe o treime din roman,
pentru cã, în aceastã aventurã grotescã
ºi totuºi «iniþiaticã», asemenea unei
rãtãciri în Labirint, cei doi vor întîlni tot
felul de oameni ºi vor fi martori la scene
care vor avea importanþa lor 8.
Am mai citit o datã fraza de mai sus ºi miam amintit de ultimele douã versuri ale unei
poezii de Octavian Goga (Cîntã moartea):
Nu cîte-au fost îmi vin în minte
Ci cîte-ar fi putut sã fie...
M-am întrebat, dacã ar fi fost descrisã
aceastã întîlnire, ce s-ar fi întîmplat cu
ªtefania? S-ar fi reeditat tragedia lui Pavel
Anicet, care iubea în acelaºi timp douã femei?
*
De o mare forþã epicã este capitolul
consacrat morþii lupului. Mac Bãleanu,
nepotul lui Ionicã Sion, pasionat vînãtor,
prinde un lup pe care-l pune în lanþuri.
Pînã la urmã se hotãrãºte sã-l elibereze.
Bãtrîn ºi bolnav, lupul nu vrea sã plece ºi
atunci, spre a nu-l face sã sufere, îl împuºcã.
Cãtre final, unchiul ºi nepotul, în speranþa unor bani obþinuþi prin vînzarea unor
pãmînturi inexistente cãtre niºte cumpãrãtori ipotetici, intenþioneazã sã plece în
Brazilia. Nu era altceva decît un vis mirific.

Se ºi vedeau ajunºi în Eldorado, participînd, Ionicã la niºte chiolhanuri asurzitoare,
Mac la expediþii cinegetice de rãsunet.
Paginile primite recent îl prezintã pe Titu
Almãjan, sosit la moºie sã-i întîlneascã pe
cei doi fraþi Guy ºi Mac (fiii Doamnei
Bãleanu). Cu o mînã sigurã autorul descrie
paragina gospodãriei fãrã stãpîn, unde îºi
avea bîrlogul lupul bãtrîn, înainte de a fi...
eliberat. Cîinii îi dau de veste vizitatorului 
în limba lor  despre prezenþa intrusului:
Înainta înconjurat de toþi cîinii, prepelicarii continuînd sã latre, dulãii rostogolindu-i-se la picioare, ogarul alergînd înaintea
lui ºi întorcîndu-se în goanã  stãpîniþi toþi
de o stranie agitaþie. Fiecare din ei se trudea,
parcã, sã-i destãinuie, ca unui bun prieten
al casei, ceva neobiºnuit de important.
Ajuns în mijlocul curþii, Almãjan
simþi deodatã un miros puternic
ºi neplãcut, lovindu-i nãrile.
Întoarse privirile în toate
pãrþile, încruntîndu-se. O
cãruþã de þarã, cu doi cai
scunzi, aºtepta sub ºopron.
Cîteva braþe de fîn fuseserã
de curînd zvîrlite în faþa
cailor, dar întreg ºopronul
era plin de paie risipite ºi
umede, cãlcate în picioare
de argaþi, amestecate cu
fulgi ºi pene, cãci aici se
strîngeau gãinile ºi curcile
în timp de ploaie. Alãturi
de ºopron se întindeau grajdurile. Pe vremuri grajdurile
erau bine întreþinute ºi aproape întotdeauna adãposteau cai de preþ. În ultimii
zece ani însã grajdurile se pãrãginiserã,
aºa cum se pãrãginise treptat întreaga curte,
dupã moartea bãtrînului Bãleanu. Caii cei
buni fuseserã vînduþi, iar ceilalþi trimiºi la
moºie. În grajduri s-a grãmãdit cu timpul
mobilã veche, lãzi goale, sculele unui fierar
vecin  ºi tot în grajduri erau închiºi cîinii.
Mirosul tare, de sãlbãticiune, stãruia.
Vãzîndu-i rãmas locului, nehotãrîndu-se
în ce parte sã apuce, cîinii se dezlãnþuirã
în lãtrãturi deznãdãjduite, alergînd în
neºtire de la picioarele lui spre uºa
grajdului ºi înapoi. Zarva ajunsese în
cîteva clipe asurzitoare.
Ar merita sã fie citate ºi discuþiile dintre
zurbagiii oaspeþi ai lui Ionicã, veniþi la zaiafet
ºi intervenþiile insolite ale popii Trandafir.
O figurã interesantã e cea a lui Tuliu,
ce-ar putea fi considerat un alter-ego al
scriitorului. În parantezã fie spus, Eliade
nu a mãrturisit niciodatã aderenþa faþã de
ideile lui Guenon sau Julius Evola. Mai
mult decît atît, în lucrãrile sale ºtiinþifice sa ferit sã citeze aceste nume, ceea ce i sa reproºat nu o datã.
Pentru prima oarã într-o operã de
ficþiune, Eliade foloseºte un personaj real,
numindu-l ca atare: Nae Ionescu. Iatã-ne
aºadar într-o vineri, între 5 ºi 6 dupã amiazã
în amfiteatrul Titu Maiorescu de la etajul I al
Facultãþii de Litere din Bucureºti (exact ca în
realitate), audiind cursul profesorului de
logicã ºi metafizicã. Notarea amãnuntelor
concrete (asistenþã, gesturi, reacþii), conferã
capitolului respectiv un caracter memorialistic.
ªi atunci cînd nu pornise de la un prototip
real, personajele sînt viabile ºi verosimile,
creînd impresia de autenticitate (chiar dacã
uneori semnalãm unele stridenþe).
Ca ºi în celelalte romane ne încîntã
pasajele scãldate în lirism, unde apar colþuri
ale Bucureºtiului de altãdatã: grãdiniþa din
Bulevardul Pake Protopopescu, Parcul
Carol, Controcenii, Gara de Nord, Dealul
Patriarhiei, Statuia Aviatorilor, Aleele
ªoselei Kiseleff, Vila Minovici. Vraja amintirilor provine din rememorarea întîmplãrilor
copilãriei, din nostalgia evocãrilor:
Descoperise o reconfortantã frumuseþe,
asprã ºi uºor melancolicã în peisajul
bucureºtean. Locui cîtva timp în cartierul
Facultãþii de Medicinã. Fusese o desprimãvãrare precoce, un februarie cald ºi
generos; se întorcea serile pe bulevardul
cu arbori mari, înalþi, ale cãror crengi
de-abia înmugurite nu puteau ascunde
limpezimea cerului de deasupra. Prin
acele strãzi ale Bucureºtiului, Petru
descoperise alt vãzduh, altã luminã de zi.
Parcã mirosea altfel, spre Cotroceni. În
cartierul care începea la Staþia Mãtãsari
ºi se sfîrºea în strada Cãlãraºi, iarna era
mai posomorîtã, iar desprimãvãrarea

aducea un miros de apã, de noroi ºi gard
ud  miros pe care Petru învãþase sã-l
recunoascã. În noul lui cartier, aproape
de calea feratã, era un cer mai sobru ºi
vãzduhul mirosea cu totul altfel.
Nu pot lãsa necunoscutã o secvenþã
livrescã: satisfacþia descrierii bibliotecii lui
Tuliu. Aglomerarea aceasta de titluri, de
opere, reviste ºi autori, trãdeazã erudiþia
specialistului, citind cu plãcere ceea ce nu-i
la îndemîna profanului.
*
Jurnalul romanului  deºi de dimensiuni
reduse  e un document semnificativ,
ajutînd pe viitorii exegeþi sã descifreze
neclaritãþi, sã afle direct de la sursã opiniile
autorului.
Viaþa nouã, desigur, nu e o capodoperã.
De aceea zîmbim (cu îngãduinþã!) la egocentrismul autorului: Uneori, sentimentul
mãreþiei fãrã egal al operei pe care miam propus s-o dau neamului meu paralizeazã creaþia...
Chiar dacã în sine capitolele, în marea
lor majoritate, sînt realizate, nu totdeauna
sudura dintre ele e fãcutã corespunzãtor.
Arhitectonica romanului nu e impecabilã 
ºi asta mi se pare firesc la o operã nefinisatã
ºi... abandonatã.
Am mai putea obiecta abundenþa (ºi uneori inutilitatea) discuþiilor prelungite dintre
personaje, precum ºi unele mici inadvertenþe.
În ansamblu însã, cartea constituie un
moment important în dezvoltarea literaturii
noastre interbelice.
Sperãm cã un viitor editor va include în
ediþia a II-a a Vieþii noi ºi paginile
descoperite recent.

Mircea HANDOCA
Note:
1. Mircea Eliade ºi corespondenþii sãi, vol.
II, Editura Minerva, 1999, p. 158.
2. Mircea Eliade, Europa, Asia, America,
Corespondenþã A-H, vol. I, Ed. Humanitas, 1999,
p. 414.
3. Stelian Bãlãnescu a fost subjugat nu numai
de... telenovelã. El e autorul a douã eseuri:
Doctrina secretã a operei lui Mircea Eliade,
Revista Scriitorilor Români, (Munchen, 1988),
nr. 25, pp. 154-161 ºi Mircea Eliade and Jung
interferences, în volumul Homo religiosus, To
honor Mircea Eliade, (1990), pp. 167-173.
4. Mircea Eliade, Viaþa nouã, Ed. Jurnalul
literar, 1999.
5. Mulþumesc cercetãtorului american, autorul
monumentalei monografii Rãdãcinile româneºti
ale lui Mircea Eliade (1988). Istoriografia literarã
româneascã trebuie sã-i fie recunoscãtoare pentru
scoaterea la luminã a acestui text ºi a altor
manuscrise (Împotriva deznãdejdii, Aventura
spiritualã, A doua existenþã a lui Spiridon
Vãdastra etc).
6. Mircea Eliade, Huliganii, în Cronicarul, 11
mai 1936.
7. Mircea Eliade, Memorii, 1907-1960, Ed. a
II-a, Ed. Humanitas, p. 316.
8. Ibidem.
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Vi a þ a n o u ã
- fragmente -

Sion continua sã fie îmbufnat, mai ales
cã Lenuþa începuse iarãºi sã povesteascã
amintiri despre Petruþã. Mesele în oraº
aveau, pentru ea, o amarã bucurie, care o
chinuia ºi o mîngîia în acelaºi timp. Singurele
ei ceasuri fericite fuseserã acele mese de
Duminicã, de atunci, cînd mînca împreunã
cu Petruþã ºi plãtea de cele mai multe ori ea,
pentru cã Anicet era încã în liceu.
Sion o asculta povestind ºi îi venea uneori
sã înjure în gura mare, atît era de întãrîtat.
Mai ales cã Gicã Mateescu, ca sã-i facã
plãcere ºi sã-i dovedeascã fina lui inteligenþã, îl privea zîmbind de cîte ori fãcea
Lenuþa vreo greºealã de acord gramatical
sau întrebuinþa greºit vreun neologism.
- Asculþi, coane Ionicã? îi atrãgea el
atenþia dupã vreo greºealã savuroasã. Auzi
ce spune domniºoara?
Profitase de intimitatea cu Bordei, ca sã
se adreseze ºi lui Sion pe un ton familiar.
Dar Lenuþa era atît de fericitã cã poate vorbi
despre Petruþã, încît nici nu bãga de seamã
întreruperile sarcastice ale lui Mateescu.
- Nu e aºa?! se mulþumea ea sã repete.
Nu e aºa cã aveam dreptate?!
A fost mai greu sã se despartã de
Mateescu, dupã ce masa se sfîrºise, ºi Sion,
presimþind cã vinul ºi lãutarii ºi amintirile o
vor dispune curînd pe Lenuþa în cîntece ºi
lacrimi, fãcu semn lui Bordei sã plãteascã ºi
sã se ridice. Lenuþa înþelegea destul de bine
de ce se grãbeºte Sion sã se reîntoarcã în
bibliotecã. De aceea încerca prin fel ºi chip
de mijloace sã întîrzieze pe calea lui Mateescu.
- Nu, zãu, Dumneata de ce nu vrei sã
mai rãmîi? îl întreba ea necontenit. Sau
poate te-ai plictisit în societatea noastrã?!,
adãuga apropiindu-ºi genele.
- Auzi, coane Ionicã!? Auzi!? strigã
Mateescu zîmbind. Zice sã m-aº fi plictisit
în societatea d-strã...
- Femeile ghicesc întotdeauna mai mult
decît înþelegem noi cu inteligenþa noastrã
bãrbãteascã, vorbi filosofic Sion.
- Nu e aºa?! interveni însufleþitã Lenuþa.
Cînd eu ºi d. Pîrvulescu, ºi ceilalþi, dl. Gicã
tot ar fi stat ºi n-ar mai fi plecat. Dar acum...
Mateescu propuse sã treacã pe la un
bar din centrul oraºului ºi sã ia un coniac.
- Vã invit eu. Poate mai întîlnim prieteni,
gazetari, artiºti, precizã el ca sã facã mai
atrãgãtoare propunerea. Mai stãm de vorbã,
aranjãm poate ºi audiþia...
Dar Sion refuzã cu îndîrjire. Pentru cã i se
pãrea cã Mateescu nu înþelege exact despre
ce e vorba, i se adresã în franþuzeºte.
- Bine, moncher, nu vezi cã ne strici
socotealã cu planurile d-tale? Fetiþa asta
trebuie îmblînzitã astã searã, cã ni se urcã
apoi în cap la toþi...
Gicã Mateescu se simþi flatat cã Sion îi
face confidenþe ºi i se adreseazã în
franþuzeºte. Ar fi vrut sã-i rãspundã ºi el
tot în franþuzeºte, dar se temea sã nu facã
vreo greºealã gravã ºi sã-ºi descopere
ignoranþa faþã de Sion. Se mulþumi sã
regrete, zîmbind:
- Oui, oui, je comprends  spre marea
încîntare a lui Bordei, care de bucurie o apucã
pe Lenuþa de obraz ºi o ciupi, spunîndu-i:
- Îi auzi cum ciripesc?! Aºa am sã te vãd
ºi pe tine...
Lenuþa se lãsã sfioasã sã fie ciupitã,
pentru cã dînsa nu pricepuse cuvintele pe
care le rostise Sion. Le ghicise înþelesul
dupã sclipirea ochilor lui ºi dupã zîmbetul
lui Gicã. Îl privea cu prefãcutã naivitate pe
Bordei, dar gîndurile ei erau aiurea. Îºi
dãdea seama cã Sion va încerca tot ce-i
stãtea în putiinþã ca sã se culce cu ea în
noaptea aceasta. Data trecutã, lucrul acesta
i s-ar fi pãrut de la sine înþeles ºi l-ar fi
împlinit cu simplitate, ºtiind preabine cã de
el depinde poate întreg viitorul ei. Dar acum
lucrurile i se înfãþiºau altfel. Bordei era cel
cu banii, nu conu Ionicã Sion, care nu
avea nici mãcar cunoºtinþele pe care le are
Gicã sau Pîrvulescu. Pe de altã parte, o
umileau stãruinþele lui Sion. Întotdeauna
avusese o mare silã ºi o ascunsã urã pe
bãtrînii care o þinuserã în braþe. Nu lãsa
niciodatã sã se ghiceascã aceastã urã, atît

timp cît simþea cã are nevoie de ajutorul sau
de banii unuia dintre ei. Ionicã Sion, fireºte,
era un alt caz. Pe el încã nu-l ura, pentru cã
era un boier de seamã ºi era prietenul lui
Bordei. Dar, pe de altã parte, purtarea lui de
astã searã o umilea. Bordei ar fi avut mai
mult drept decît Sion sã-i cearã sã vinã acasã
la el, pentru cã el îi aranjeazã apartamentul
ºi cariera. ªi apoi, gîndul cã ar trebui sã se
culce în bibliotecã, împreunã cu amîndoi
bãrbaþii, o umilea ºi mai mult. Erau lucruri pe
care nu le fãcuse niciodatã. Cu toate acestea,
trebuia sã se prefacã mereu, sã spere mereu
cã Mateescu va veni.
*
- Împlinesc la Crãciun 17 ani ºi toatã
lumea spune cã voi fi cea mai frumoasã
fatã din Bucureºti!
Cei care se aflau în apropiere izbucnirã
în rîsete, ca sã aminteascã d-nei Moscopol
cã fiica ei este într-adevãr irezistibilã. Dar
pe Almãjan îl izbi neplãcut impertinenþa fetii
ºi glasul ei strident, parcã fiecare cuvînt ar
fi fost þipat printre dinþi. O vedea acum
pentru întîia oarã de aproape pe Mira
Moscopol, cea mai bogatã partidã din
România. Zestrea ei ar trece de un miliard,
se spunea, deºi imensa avere a lui Moscopol
se afla aproape în întregime investitã în
nenumãratele industrii pe care le controla.
- Sã-ºi prezint pe un bun prieten, vorbi
Guy, întorcîndu-se uºor spre Almãjan, ca ºi
cum n-ar fi auzit întrebarea Mirei.
Titu Almãjan luã mîna fetei ºi o sãrutã
cu indulgenþã, zîmbind, aºa cum se sãrutã
mîna unui copil.
- Toþi prietenii tãi sunt bãieþi frumoºi?
exclamã Mira întorcîndu-ºi obraznic privirile
de la Titu spre Guy ºi înapoi. Se ºtia privitã
de mulþi ochi ºi vorbea tare, fãrã nici o
sfialã, agitîndu-ºi braþele ca sã parã ºi mai
degajatã. Suferea cã mai sunt invitaþi în
salon care nu se pot aduna în jurul ei sã
o asculte. Apropiindu-se mult de ea, Titu
observã cã are tîmplele rase, ca sã-i descopere
fruntea ºi sã i-o înalþe. De la
oarecare distanþã, fruntea
pãrea vastã ºi dãdea întregei
figuri un aer crispat de pãpuºã imperfect îmbãtrînitã.
D-na Moscopol continua
sã rîdã, trecînd din grup în
grup cu un pahal de cocktail
în mîna stînga.
- Mon colonel! exclamã
în faþa unui bãrbat frumos,
încã tînãr, care discuta cu
primul procuror al Capitalei.
Oare ar trebui sã te felicit?
Sau sã mai aºtept?!
Colonelul începuse sã
rîdã, discret, dar se mulþumi
sã ridice din umeri.
- Ostaºul trebuie sã asculte de ordine!, vorbi cu oarecare emfazã
privind întrebãtor cãtre procuror, ca ºi cum
ar fi aºteptat de la el sã-i întãreascã spusele.
Doamna Moscopol îl ameninþã cu degetul, în glumã, ºi se depãrtã legãnîndu-se.
Colonelul reluã discuþia, dar procurorul îl
asculta acum cu atenþie risipitã. Privea
necontenit spre grupul cãtre care se
îndreptase gazda ºi se întreba, în acelaºi
timp, ce nouã demnitate i s-o fi mai
încredinþat colonelului, ale cãrui relaþii cu
Palatul le cunoºtea.
- D-na Z. A., despre care se spune cã ar
fi fãcut o nouã pasiune pentru un distins
campion al nostru la sporturi de iarnã, ar fi
declarat celei mai bune prietene ale sale,
evident, ca sã poatã afla toatã lumea: Eu
nu obiºnuiesc sã fur grãdinarii din curþile
vecinilor, dar nici la via altora nu mã bag
stãpînã.... Cei din jur izbucnirã în rîs, iar
tînãrul care povestise anecdota, dupã ceºi scuturã distrat scrumul þigaretei, adãugã,
cu un ton confidenþial.
- Gãsesc eufemismul de grãdinar pur
ºi simplu delicios...
- Cest terriblement drôle! exclamã d-na
Moscopol, anevoie ascunzîndu-ºi mulþumirea cã anecdota avusese succes.
Continua sã vorbeascã numai franþuzeºte, deºi o vorbea cu un accent vulgar ºi
nu întotdeauna corect. Titu Almãjan îºi
aminti cã din toate cîte auzise, d-na
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Moscopol învãþase franþuzeºte destul de
tîrziu în viaþã, dupã ce soþul ei devenise,
peste noapte, mare magnat de industrie. Se
simþi mai reconfortat ascultînd-o. În fond,
nu e prea greu sã prinzi rãdãcini în casa
asta, îºi spunea, nu e greu sã frecventezi
asemenea oameni. Singura greutate, de
nebiruit pentru ceilalþi, din afarã, este sã le
fii prezentat. Cercul Moscopol, mai ales
dupã ce dl. Moscopol a fondat Clubul
Miliardarilor, este un cerc restrîns. Dar cine
o fi d-na Z. A.?!, se întrebã el, observînd
cã una din invitate ºopteºte domniºoarelor
Negruzzi amãnunte care le fac sã priveascã
amuzate, în pãmînt. Începu sã verifice,
mental, iniþialele tuturor femeilor de care
auzise vorbind pe Guy. Îºi pãstrã totuºi,
multã vreme, zîmbetul vicios care îi luminase faþa cînd toþi ceilalþi izbucniserã în rîs,
nu cumva sã-ºi trãdeze ignoranþa.
- N-aþi fãcut parte din echipa naþionalã
de hockey pe gheaþã? îl întrebã tînãrul înalt
ºi pleºuv, apropiindu-se de el ºi adresîndui-se pe un ton familiar.
- Mã confundaþi cu vãrul meu, ªtefãnicã
Almãjan, vorbi Titu însufleþit. Seamãnã
puþin cu mine, dar e mai înalt ºi blond.
- E adevãrat, e adevãrat, repetã celãlalt
fãrã interes.
- El s-a pasionat printre cei dintîi de
sporturile de iarnã, continuã Titu încercînd
sã fructifice aceastã aluzie a tînãrului, dar
nu mai ia acum o parte activã la nici una
din ele. S-a cuminþit, pare-se, dupã accidentul de acum doi ani...
Vorbea repede, încîntat cã se poate
dispensa de zîmbetul pe care-l pãstrase de
le intrarea lui în salon. Avea acum pe cineva
cu care sã poatã începe o convorbire, lãsînd
astfel impresia cã e integrat grupului de
invitaþi ºi cã, departe de a se simþi stingherit
în acest salon, contribuie la conversaþia
generalã. Aflã cã tînãrul înalt ºi pleºuv se
numeºte Puiu Calomfir, nume familiar recepþiilor bucureºtene, excelent jucãtor de
bridge, doctor în Drept de
la Paris ºi cunoscut îndeosebi prin relaþiile lui cu cele
mai vechi familii româneºti.
Calomfir dobîndise de curînd un post bine retribuit
în întreprinderile Moscopol,
lucrînd chiar cu Directorul
General, Petrianu, la perfectarea contractelor cu Statul.
Almãjan nu ºtia decît destul
de vag despre cariera excepþionalã pe care o începuse
Calomfir cu un an mainainte, în vara 1934, cînd,
proaspãt întors de la Carlsbad, avusese norocul sã
întîlneascã pe d-na Moscopol la Eforie ºi sã-i dea
cîteva lecþii de bridge. Era tocmai epoca
acensiunii prodigioase a lui Moscopol ºi,
în acel an, influenþa lui politicã începuse
sã se facã simþitã. D-na Moscopol observase, totuºi, cã, la Eforie, anumite familii
cu nume istorice o ocolesc, ºi fusese cu
atît mai încîntatã de prezenþa insistentã a
lui Puiu Calomfir cu cît i se vorbise de
legãturile sale cu asemenea familii. Prin
Calomfir au intrat, apoi, în cercul d-nei
Moscopol cîþiva descendenþi cu nume
ilustre, cu deosebire dintre cei ale cãror
averi fuseserã risipite de pãrinþi. Cel mai cinic
dintre ei mãrturisise odatã unei mãtuºi, carei atrãgea atenþia cã Moscopolii nu sunt decît
niºte parveniþi, îmbogãþiþi de rãzboi: În fond,
care-i deosebirea dintre ei ºi noi? ªi unii ºi
alþii suntem greci; numai cã noi am fãcut
avere acum 150 de ani ºi am pierdut-o în þarã,
iar ei o fac acum ºi o trec în strãinãtate!
- ...Cînd m-am întors de la Praga, i-am
spus ªefului cã noi nu putem concura
Skoda, îºi continuã Calomfir povestirea.
Almãjan îl asculta atent, cu sentimentul
exilirant pe care îl are orice om cînd bãnuieºte cã i se împãrtãºeºte [sic!] secrete
importante, inaccesibile celorlalþi. Colonelul
se alãturase de curînd, mulþumindu-se sã
confirme unele din afirmaþiile lui Calomfir,
clãtinînd la rãstimpuri, rigid, din cap  cãci
cunoºtea situaþia acestuia în întreprinderile
Moscopol  dar evident enervat de tot ce
auzea. Alþi invitaþi erau tocmai atunci întîmpinaþi de d-na Moscopol; un senator, membru în consiliul de administraþie al Cãilor
Ferate, cu soþia ºi fiica lui. Mira le ieºi
înainte zgomotos.
- Sã-þi prezint pe Guy, se adresã tinerei,
trãgîndu-l dupã sine pe Bãleanu.
Fata îl privi absentã, cu acelaºi zîmbet
cu care sãrutase pe Mira ºi strînsese mîna
d-nei Moscopol.
- Prietenul tãu neglijeazã femeile frumoase pentru discuþiile plicticoase ale lui
Puiu, vorbi din nou Mira, lãsînd pe noii

veniþi ºi apropiindu-se, tot la
braþul lui Guy, de grupul lui
Calomfir.
- Gãseam tocmai foarte interesant ce ne
spunea dl. Calomfir, se scuzã Almãjan.
Dar Mira se depãrtase înainte de a auzi
rãspunsul. Alerga de la un grup la altul ºi
schimba la fiecare minut subiectul convorbirii, pentru cã i se pãrea cã aceastã volubilã
instabilitate o face mai originalã ºi mai inteligentã. Observase, de altfel, aceeaºi purtare
la recepþiile din Anglia ºi, cum fusese
cuceritã de viaþa ºi obiceiurile englezeºti,
simþea cã aºa trebuie sã facã ºi ea.
Dupã plecarea Mirei, Calomfir nu mai
reluã discuþia, ci o urmãri cu privirile,
amuzat. Almãjan de-abia atunci remarcã
expresia de resemnare cu care Guy se lãsa
purtat de braþul fetii prin salon. Senatorul
se apropiase de d-na Puºchievici, sugînduºi buzele ºi legãnîndu-se cu încîntare. Fãrã
sã fi fost prea gras, miºcãrile lui aveau
curba leneºã ºi gingãºia obezitãþii.
- Ce plãcere! Ce plãcere! exclama el
sugîndu-ºi buzele dupã fiecare cuvînt.
Dumneata, coniþã, m-ai dat gata!, adãugã,
destul de tare ca sã-l audã ºi nevastã-sa ºi
sã poatã continua fãrã teama de a fi
surprins fãcînd curte.
Una din domniºoarele Negruzzi privi
ironic spre soru-sa ºi se depãrtã ascunzîndu-ºi anevoie zîmbetul. Vai, Doamne,
urîtã mai e!, îºi spuse Almãjan urmãrindui mersul disgraþios. Sanda Negruzzi era
înaltã, foarte brunã, cu fruntea îngustã ºi
nasul enorm, crescut bãrbãteºte, în linii
groase, cãrnoase. Avea treizeci de ani ºi,
pentru cã fusese printre cele dintîi fete din
lumea bunã care-ºi tunsese pãrul bãieþeºte,
în 1922, ºi fumase în localuri, ºi era atît de
urîtã, se spunea cã e primejdios de inteligentã. Frecventa cercuri mult deosebite
între ele  pictori, muzicanþi, milionari,
actori, oameni politici  fiind pretutindeni
invitatã pentru inteligenþa ºi numele ei. De
altfel, femeile frumoase erau întotdeauna
încîntate întîlnind-o la recepþii ºi cultivau
urîþenia ei ca un stimulent. Cealaltã domniºoarã Negruzzi avea o faþã agreabilã, fãrã
a fi frumoasã. Era însã cu doi ani mai tînãrã,
mult mai tãcutã, ºi prietenele o considerau
mai puþin inteligentã decît Sanda, soru-sa.
- Cine bea cu mine al ºaselea cocktail?!
întrebã, tare, Mira, privind provocãtor în jurul
ei. Procurorul fãcu un pas înainte, înãlþînduºi tãcut paharul. Doamna cu care vorbise, o
femeie frumoasã, încã tînãrã, singura care-ºi
pãstrase pãlãria ºi voaleta, începu sã rîdã,
cãutîndu-ºi speriatã, în toate pãrþile, paharul.
- ªi eu! ªi eu! Aºteptaþi-mã ºi pe mine!
strigã ea, încercînd sã dea exclamaþiei un
timbru copilãresc. Nu-mi gãsesc paharul!
D-na Moscopol se apropie cu o figurã
încruntatã, în glumã, ºtiind bine cã nu trebuie
sã ia în serios capriciul nevinovat al Mirei.
- Mira, nexagère pas! interveni ea,
apucînd paharul din mîna fetei.
Mira îºi lãsã paharul cu un aer bosumflat,
de copil pedepsit pe nedrept. Îl privi lung
pe Guy, aºteptînd parcã de la el un ajutor,
un semn de încurajare. Bãleanu îi susþinea
privirile absent.
- Dar, maman, izbucni dupã o clipã Mira,
trebuie sã beau ca sã mã consolez de rãceala
lui Guy. Acest nesuferit, care nu vrea sã-mi
facã curte!...
- Tu eºti de vinã, cãci l-ai confiscat de
cum a venit. Lasã bãiatul sã respire!
- Dacã-l las, mi-l iei tu! exclamã mirã, mai
tare ca de obicei.
Rãmase apoi cîteva clipe nemiºcatã,
aºteptînd furtuna de rîsete ºi exclamaþii, pe
care nu îndoise cã o va provoca impertinenþa ei. Într-adevãr, întreg salonul aplaudã, în
glumã, cîþiva domni strigînd bravo!  ca
nu cumva sã creadã d-na Moscopol cã au
luat în serios vorbele fetii.
- Cest terrible! Mais cest vraiment
terrible! fãcu d-na Moscopol, ridicînd din
umeri ºi privind în jurul ei ca ºi cum ar fi
vrut sã spunã: Nu e nimic de fãcut cu
copilul ãsta!
În acea clipã, feciorul deschise uºa
sufrageriei ºi anunþã cã masa e servitã.
Invitaþii începurã sã se miºte încet, rîzînd
încã de gluma Mirei, strivindu-ºi þigãrile.
Bãleanu ridicã din umeri ºi se îndreptã spre
d-na Puºchievici. Cîþiva ochi îl urmãrirã curioºi.
Maria Negruzzi a avut timp sã-i ºopteascã:
- Alors, cest vrai
Dar Guy trecu înainte ca ºi cum n-ar fi
auzit nimic.
- Nu-l vãd însã pe d-nul Moscopol,
spuse Almãjan, apropiindu-se de Calomfir.
- Oh, ºeful nu ia parte niciodatã la mesele
doamnei
Dar dupã o clipã, întoarse brusc capul
spre Almãjan, mirat cã îi adresase o asemenea întrebare.
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Scena IV
EA, PRIETENA
PRIETENA: Ce ai? Eºti obositã? Atunci
ce ai? Venirea lui?
EA (neagã) : Nu! M-am deprins! ªi-apoi
acum n-ar mai avea nici un rost sa mã mai
agãþ de-o nãluca pe care n-o mai vad.
PRIETENA: Nu înþeleg nimic. Ce mai este?
EA: De la premierã încoace se întîmplã
cu mine un lucru groaznic.
PRIETENA: Ce anume?
EA: M-am pierdut.
PRIETENA: Nu ºtiu ce vrei sã spui.
EA: Da, m-am pierdut, parcã în seara
premierei ar fi ars tot în mine. Parcã aº fi
mistuit tot. Nu mã mai gãsesc. S-a fãcut în
inima mea un pustiu. Un pustiu ca o odaie
din care ai scos un mort.
PRIETENA: Dar de ce? Ai jucat frumos,
ai avut succes. N-am auzit om sã gãseascã
un singur cusur.
EA: Ce importanþã are pãrerea altora,
cînd aici, aici nu-i nimic? În seara premierei,
da. A fost. Nici eu nu ºtiu de ce. Dorisem
atît sã joc rolul. Îmi pusesem în el nãdejdea
sã mã întoarcã la viaþã. Înþelegi tu, jucam
viaþa mea, aºa cum o voiam ºi eu sã fie. ªi
cum voia ºi el. A fost o crispare desnãdãjduitã. Cînd ieºeam din scenã  mã crezi 
mã trezeam ca dintr-o halucinaþie. Eram pur
ºi simplu în transã.
PRIETENA: Asta-i foarte bine. Asta
explicã de ce ai jucat aºa de frumos.
EA: Da, dar a doua searã, Doamne, daca
ai ºti ce zi dumnezeiascã am petrecut a
doua zi de premiere. Îmi retrãisem viaþa
odatã ºi izbutisem sã fac o lume întreagã
sã vadã cum sînt eu cînd mã vad cu ochii
mei. ªi izbuteam sa-i dovedesc ºi lui ºi sã-mi
dovedesc ºi mie cã n-a murit nimic aici în
inimã. Seara însã, a fost dezastru. N-am mai
gãsit nimic. Tot, absolut tot, de la prima
replicã ºi pînã la final, suna fals, dogit,
strãin. Nimic al meu, nimic.
PRIETENA: Oboseala.
EA: Am crezut ºi eu. Dar în seara
urmãtoare acelaºi lucru ºi în fiecare searã
acelaºi ºi acelaºi lucru, pînã cînd, odatã, în
scena aceea mare din actul al doilea, mi s-a
pãrut cã rîde cineva în salã. M-a apucat o
groazã înspãimîntãtoare. ªi mi-am pãrut aºa
de ridicolã cã fac pe fetiþa nevinovatã, cã-mi
venea sã fug din scenã ºi sã mã pãlmuiesc.
PRIETENA: Doamne, Dumnezeule, ce-þi
trece prin minte!
EA: Ceea ce-i mai trist e cã nici pînã azi
n-am izbutit sã regãsesc un singur accent
adevãrat.
PRIETENA: Dar poþi sã te înºeli. Cei din
salã vãd altfel.
EA: Nu, nu, e imposibil! Uite, tu, te întreb,
ºi pe mine nu poþi sa mã minþi, spune-mi...
PRIETENA: Ce vrei sã-þi spun?
EA: Þi-am mai dat eu þie un singur fior
mãcar, cum mi-ai spus cã þi-am dat la premierã?
Uite, vezi?, încerci sã minþi ºi nu poþi. Nu, nu,
este inutil sã încerci. ªi nu ceream decît o
singurã clipã sã mai am... N-am avut-o. Mã
întrebai ce m-a fãcut sã mã hotãrãsc deodatã sã mã mãrit. Asta a fost.
PRIETENA: Dar ce legãtura poate sã fie?
EA: A doua zi dupã premierã eram sigurã,
cã, în sfîrºit, totul se limpezeºte. În primul
rînd îl convinsesem cã am în mine ºi ceea
ce dorea el sã am. ªi eu eram fericitã cã-mi
regãsisem viaþa ºi inima de la început. La
un moment dat credeam cã am sã pot
renunþa ºi la el, fiindcã aveam un scop în
viaþã ºi aveam posibilitatea sã trãiesc.
Absurd, convenþional, acolo, pe scîndurile
scenei. Tot ce mi-ar fi fost drag în viaþã.
Cînd m-am vãzut însã a doua searã cu
desãvîrºire alta, mi s-a frînt pãmîntul sub
picioare. M-am vãzut condamnatã sã nu mai
am nici dreptul se visez. Înþelegi tu? Ce-i
actorul decît un om care viseazã cu glas tare.
PRIETENA: Înþeleg.
EA: Atunci n-a mai rãmas în mine decît un
trup... ªi aºa zisa mea frumuseþe, care aparþine
lumii întregi, dar nu mie, cã frumuseþea e
pentru alþii, nu pentru tine. ªi atunci m-am
înspãimîntat. Unde ajung? La sinucidere...
PRIETENA: Dar pentru Dumnezeu, ce
gînduri ai?
EA: Dar unde ajung? Ori la sinucidere,
ori  dacã n-am curaj  mã arunc într-un
bordel, ca sã-mi pedepsesc carnea asta care
a ruinat tot ce-am avut bun în mine.
PRIETENA: E înspãimîntetor ce spui, ºi
e oribil... ªi nu e aºa! O femeie poate avea
ºi alt rost pe lume...
EA: Care?
PRIETENA: Rostul obiºnuit al oricãrei
femei.
EA: Dar acela eu nu pot sã-l am, nu mai

pot sã-l am. De aici porneºte toatã tragedia
sufletului meu. Nu înþelegi cã viaþa mea a
crescut strîmb, cã n-am avut o dragoste în
viaþã, o dragoste întreagã, ci cã m-am dat
unui bãrbat ºi apoi altuia, ºi-apoi altuia, ca
o zdreanþã din care lipseºte viaþa. ªi nu
înþelegi cã mi-i scîrbã de ei. (O scîrbã ºi o
urã împinsã pînã acolo, cã, în clipa cînd mã
dau, n-am altã voluptate decît sã le exasperez simþurile ca sã scot din ei toatã bestia
desgustãtoare ºi murdarã, care batjocoreºte
numele de om. ªi pe Domnul elegant,
distins, nobil, civilizat, îl zvîrl lîngã mine
istovit ºi descompus, ridicul, cu bale la
gurã. Ca javra îndobitocitã de posesie, pe
care o vezi lipitã de cãþeaua din mijlocul
strãzii. Ai vãzut ce voluptate au bãrbaþii sã
petreacã pe socoteala cîinilor care fac
dragoste? Huiduiesc, rîd ºi zvîrl cu apã ºi
cu pietre în ei, pentru cã fiecare îºi dã
seama inconºtient cã e propria lui imagine
etalatã în colþ de stradã! Aud cã în clipele
de dragoste oamenii închid ochii fãrã sã
vrea. Ei bine, eu n-am nici fericirea asta.
Îmi pãstrez mintea limpede ºi ochii deschiºi.
PRIETENA: Pentru Dumnezeu, dar atunci cum ai putut sã duci viaþa asta?
EA: Mã mulþumesc sã visez cu exasperare nãluca aceea pe care am înmormîntato în seara premierei. Dar pe urmã ce era sa
mai fac? Fãrã dragoste, fãrã suflet, urîndu-i
pe toþi deopotrivã, nu mi-ar mai fi rãmas
decît sã mã mulþumesc cu spasmul pe care
puteau sã mi-l dea. ªi trebuia sã-l caut!
PRIETENA: Taci, te rog! E monstruos!
EA: ªtiu, ºi n-am vrut. Era ºi asta o
sinucidere în felui ei ºi am fost laºã. Am
preferat sã rãmîn lîngã omul ãsta care nui mai rãu decît alþii ºi care, cel puþin, are
pudoarea bestiei din el. De-aº avea numai
puterea sã-l rabd pînã la urmã... Un singur
om ar mai putea sã facã din mine, poate,
sã-mi dea puþin respect de ce-a mai rãmas
în mine, de carnea asta. Dar acela... Iartã-mã
cã þi-m spus toate astea. Am visat, de cînd
te cunosc, sã te þin departe de tot ce nu
putea înþelege curãþenia ta. De altfel, am
nãdejdea cã nici acum n-ai înþeles murdãria
în care mã zbat. Vorbele sînt prea puþin. E un
noroc ºi sufletul tãu o pavãza ºi mai bunã.
PRIETENA: ªi acum?
EA: Acum ce?
PRIETENA: Acum cu ce ai sã-þi umpli
viaþa?
EA (strînge din umeri): Sã iau locul
Canceroasei... Sã încerc sã fac ºi eu de-a
dreptul picul de bine pe care-l fãceam prin
ea... Dacã nu cumva voi vedea ºi atunci cã
ea se pricepe mai bine sã-l facã.
Scena V
EA, PRIETENA, EL
EL: Am venit sã-mi iau rãmas bun. Eu
am terminat. Dar înainte de plecare aº vrea
sã vorbesc ceva cu d-ta. Te rog sã mã ierþi,
domniºoarã.
PRIETENA: Nu-i nimic, fiindcã nu te mai
vad, îþi zic la revedere (pleacã dupã ce dã
mîna).
EA: De ce n-ai primit?
EL: De ce mã chinuieºti? Nu, nu rãspunde nimic... Lasã-mã sã vorbesc... Nu vreau
sã-mi pierd ºirul... ªi aºa sînt destul de
tulburat. De ce mã chinuieºti? Ce ai cu
mine? Ce înseamnã toate mîinile astea cu
care vrei sã mã strîngi ºi sã mã scoþi din
viaþa mea? Ce-þi folosesc toate lanþurile pe
care mi le zvîrli? Unde vrei sã ajungi? ªi
unde vrei sã ajung? E o rãzbunare?
EA: Rãzbunare?
EL: Atunci ce e?
EA: Asta ai înþeles?
EL: Dar ce vrei sã înþeleg cînd, dupã
toate cîte au fost între noi, te-arãþi iar în
calea mea, în viaþa mea ºi nu gãseºti altceva
mai bun decît sã mã chemi la nunta
dumitale, pe mine, iar azi sã vrei sã faci din
mine tovarãºul bãrbatului dumitale. Cu ce-am
meritat rãzbunarea asta?
EA: Dar ce-þi pasã? Ce-þi mai pasã de
toate astea?
EL: Ce-mi pasã? ªi asta mi-o spui dupã
ce ai jucat rolul pe care l-ai jucat?
EA: ªi pe care nu l-aº fi jucat de nu era
Prietena mea. M-ai supus ºi la umilinþa asta
ºi n-am crîcnit, fiindcã am vrut sã-þi arãt cã
nu sînt alta decît fãptura de care fugi, cã
pot sã fiu mãcar odatã vrednicã de aceea
ce n-ai mai vrut sã-mi dai Eu n-am jucat
un rol atunci, nu, ºi nici n-am jucat o viaþã
de trei ceasuri, am trãit o viaþã întreagã ºi-am
trãit-o pînã la fund. ªi-ai ºtiut bine cã n-o
fac de dragul lumii din salã. Am fãcut-o
pentru mine ºi pen tru tine.
EL: Pentru mine?
EA: Pentru tine! Am înþeles cã umbrele
din viaþa mea au întunecat pînã ºi amintirea
pe care o aveai despre mine... ªi nu voiam...
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Am renunþat la tot. Absolut la tot. Dar am
visat, pentru salvarea sufletului meu sã ºtiu
cã mã pot pãstra întreagã mãcar acolo...
Dar n-am izbutit...
EL: ªi-atunci, cînd a izbutit...  cãci ai
izbutit  sã retrezeºti în mine ce n-aº fi
crezut cã mai poate fi retrezit... de ce, spune,
de ce ai adus între noi...  dar ce mai zic
eu între noi?  între mine ºi amintirea aceea,
acelaºi fapt care mã zvîrle afarã ºi mã culcã
la pamînt? Mã faci din nou sã te vãd aºa
cum te dorisem odatã, retrezeºti în mine o
nãdejde stupidã ºi bolnavã cã totul n-a
fost decît un joc amãgitor de oglinzi, care
deformeazã ºi cã realitatea e aceea în care
mi te arãþi aºa cum te visasem, pentru ca,
peste trei zile, sã mã faci sã trãiesc din nou
aceeaºi clipã groaznicã din trecut...
EA: Sã nu ne pierdem mintea. Spune, e
adevãrat? Spune, e adevãrat? Am izbutit
eu sã te apropii iar? Dar atunci, atunci...
EL: Atunci... atunci... de ce cu trei zile în
urmã te arunci în braþele unui om ºi te
arunci pentru toatã viaþa, ca sã înþeleg cã
iarãºi mã zvîrle ceva din viaþa ta, ca pe-o
cîrpã inutilã. N-ai înþeles cã te-am iubit? N-ai
înþeles cã ºi azi te iubesc ºi cã nu aºteptam
decît ceva  nici eu nu ºtiu ce  care sã fie
o mînã bunã ºi sã ºteargã umbrele de care
vorbeai? Venise mîna cea bunã ºi-ai dat-o
la o parte. De ce ai vîrît între noi iarãºi
ceva ºi de ce, da, de ce tocmai acum pui
lespedea asta care nu se mai poate urni?
De ce te-ai mãritat, spune?
EA: Ascultã, niciodatã n-am plîns în
viaþa mea lacrimi mai binefãcãtoare. Ai
ridicat de pe sufletul meu o povarã pe care
nu þi-o poþi închipui. Îmi dai de-odatã o
nãdejde care mã ameþeºte. De ce m-am
mãritat? N-am înþeles. Intrase în mine o
nãdejde oarbã. Mã temeam sã nu mã
prãbuºesc  cã mã prãbuºeam  ºi atunci
n-am vãzut decît întuneric în jurul meu. Dar
în golul acela groaznic, am visat, m-am

vãzut, înþelegi  am visat ca o licãrire de
speranþã, pentru biata licãrire aceea m-am
agãþat de bãrbatul acesta care era singura
fiinþã în stare se mã þie de la prãpastie...
Pentru tine... pentru mine... pentru nãdejdea
cã într-o zi tot ai sã te întorci... Mã crezi?
Spune cã mã crezi... Iatã-mã... sînt aici.
Cheamã-mã ºi vin.
EL: Dar atunci... Dar atunci... (izbucneºte
în plîns.)
EA: Plînge! Plînge ºi se uitã... Vorbeai
de-o mînã bunã care sã ºteargã totul... Fii
tu mîna aceea bunã. De-ai ºti de cîtã vreme
o caut ºi cu cîtã suferinþã am plãtit-o. Am
ars în mine viaþa pînã-n fund. ªi n-a rãmas
nimic în pustiul din mine. Mã prãbuºesc...
Numai tu poþi sã mã scapi... Nu mã alunga
iar... Mã agãþ de tine cu desnãdejde... Nu
mã leagã nimic de viaþã decît dragostea
ta... Fã-mã sã trãiesc... Cheamã-mã ºi vin...
EL (tresare, ascultã, spre uºa biroului): El...
EA: Poate sã vie... Acum totul s-a sfîrºit...
Cere-mi sã-i spun ºi-i spun totul... Acum...
EL: Nu! Nu vreau! Prea multã durere am
purtat în mine ca sã mai pot îndura s-o vãd
ºi în alþii... N-am curaj...
Scena VI
EL, EA, BANCHERUL, DIRECTORUL
DIRECTORUL (îl vede pe El): A! Îmi
pare bine cã n-a plecat fiindcã... (o vede cu
ochii plînºi). Dar ce-i asta? Ai plîns?
EA: Da, am stat ºi ne-am adus aminte.
Ne-am adus aminte de altã datã.
BANCHERUL (înþelege): A! Vasãzicã el
e prietenul... Prietenul bun de altãdatã. Nu
ºtiam. Dar cu atît mai bine... Foarte bine...
Un prieten bun e primit cu braþele deschise
oricînd... ªi-apoi, un prieten acceptat de
amîndouã pãrþile, poate sã fie chiar o
legãturã în plus. Oricum... ºi oricînd... Oricînd.
Cortina

Tabloul X
Acasã la El. Fereastra din fund dã peste o perspectivã de oraº. E ziuã. Scenã unicã.
EA ºi EL
EA (e în pat ghemuitã, cu faþa în jos,
între braþe)
EL (încearcã s-o întoarca cu faþa la el):
Ei hai, vino lîngã mine. Ce-i sfiiciunea asta
de copil îngrozit? Vreau sã-þi spun poveºti
frumoase ca ziua asta  cea dintîi zi seninã
din viaþa mea.
EA (face o miºcare scurtã, de parcã îºi
astupã urechile)
EL: Sã-þi spun cã te iubesc cum nu te-am
iubit niciodatã.
EA (izbucneºte în hohote de plîns)
EL: Dar ce-i asta? Ce-i asta, pentru
Dumnezeu! De ce plîngi? Ce s-a întîmplat?
Dar rãspunde, spune-mi o vorbã  cu ce
te-am speriat. Dar nu vreau sã te supãr cu
nimic. Spune, cu ce te-am supãrat? Þi-am
spus doar cã te iubesc. (Dupã o pauzã,
urmeazã cu un ton blînd). Ce-a fost? Ce-a
fost asta? De ce nu rãspunzi? Îmi pui pe
inimã o piatrã pe care n-o merit! Ei, haide,
draga mea, haide lîngã mine (se apropie
iar de ea). N-aº vrea sã-þi dau în viaþa
noastrã nici o clipã pe care sã mi-o impuþi.
Mi-eºti dragã.
EA (îl dã deoparte ºi se scoalã)
EL: Ce s-a întîmplat?
EA (spune numai cu buzele: lasã-mã
 dar glasul nu i se aude)
EL: Ei bine. Tac. (Se scoalã, aprinde o
þigarã.) Vrei sã pun o placã frumoasã? Da?
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(Pune o placã.) Ascultã ce frumoasã e. E
o havaianã. E în ea atîta nostalgie, un dor
de ducã nebun, nu-i aºa?
EA (se scoalã, aprinde o þigarã ºi
rãmîne cu ochii la placa de gramofon)
EL: Ascultã partea asta  parcã geme
un om.
EA (opreºte brusc gramofonul)
EL: Ce ciudatã eºti... Ce ai? Încep sã-mi
reproºez atîtea lucruri din pricina tãcerii tale.
EA (se apropie de dînsul  ºi farã sã i
se uite în ochi, îl mingîie pe obraz)
EL: Spune o vorbã  orice, dar spune!
EA (trece la geam  se uitã afarã)
EL (vine lîngã ea, vrea sã-i ia mîna,
dar ea o trage repede. E ceva în stradã
care o intereseazã; se uitã ºi el o clipã,
apoi se întoarce cu spatele la geam.) Cum
poate sã te intereseze aºa ceva? Hai sã
plecãm de la geam. Pe mine convoaiele
astea mã sîcîie. Nu gîndul cã e vorba de un
mort, dar negrul ãsta mã indispune. Ce
minunatã mentalitate trãdeazã japonezii cu
albul lor. La noi moartea e chin. ªi nu înþeleg
de ce? La ei e seninã. Le morþii noºtri florile
n-au nici un sens  sînt stupide, pe cînd
la ei sînt ca o continuare. ªi la urma urmei
aºa trebuie sã fie. Pleacã ceva din tine ºi
înceteazã suferinþa. Asta-i tot. EA (face o
miºcare ºi urmãreºte atentã)
EL (se uitã din nou se vadã ce-i): A!
Mã miram eu sã nu fie ºi Canceroasa în
convoi. ªi ãsta a fost îngrijit pe socoteala
ta? Nu? ªi Canceroasa ºi-a gãsit o meserie
potrivitã. Îi conduce  aproape cã n-am
vãzut înmormîntare sã nu fie ºi ea. Ai
observat cum se duc femeile bãtrîne la
morþi? Parcã li-i necaz ca le-au luat-o alþii
înainte. Am cunoscut eu într-o cîrciumã un
bãtrîn foarte original. Se ducea la toate
înmormîntãrile. Spunea cã nu se duce dupã
mort decît cel ce are ceva de îngropat odatã
cu mortul. Te duci dupã mortul pe care l-ai
cunoscut, îngropi cu el o amintire. Si-aºa
fiecare din convoi îngroapã o amintire. O
parte din el. Atunci mortul nu-i decît ceva
fãcut din ce-a murit în alþii. Interesant, nu?
EA (se întoarce cu ochii þintã la el)
EL: ªi dacã nu-i decît un om în urmã,
ajungi sã vezi cã se conduce singur la
groapã... E ceva înduioºãtor ºi totodatã
teribil ideea asta!
EA (deschide geamul ºi se aºeazã pe
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fereastrã)
EL: De ce deschizi? E frig.
EA (face o miºcare, ca sã se zvîrle afarã)
EL (þipã scurt ºi oprind-o): Ce-i asta?
Ce s-a întîmplat? Haide jos, pentru Dumnezeu! Ce a fost? Ai ameþit?
EA (izbucneºte într-un plîns nebun  ºi
El nu vrea sã înþeleagã cã ea ar fi putut
sã vrea cu dinadinsul sã se arunce)
EL: ªi de ce plîngi? Doamne, dar nu pot
sã cred ce-mi trece prin minte. Dar spune
odatã! Ai vrut sã te arunci? Dar de ce? Ce
este? Ce s-a întîmplat? De ce nu rãspunzi
ºi laºi sã-mi treacã prin minte toate nebuniile? Cu ce þi-am greºit? De ce mã pedepseºti? Ai venit singurã. Mã resemnasem.
Voiam sã dispar din viaþa ta. Atunci carei motivul? Ce se petrece în tine? Rãspunde,
cã mã înnebuneºti! Auzi tu, mã înnebuneºti!
EA (se smunceºte ºi se duce de se
îmbracã cu pardesiul)
EL: Ce-i asta? Pleci? Acum vrei sã pleci?
Toate gîndurile mele se încurcã. De ce
pleci? Din pricina mea? Fugi de mine? Dar

ce vinã am eu? Dumnezeule! Ce oroare îmi
vine în minte. Nu, nu se poate... Spune-mi
cã nu e adevãrat, spune-mi cã nu te-am
dezgustat! Puteam sã te dezgust eu?
Puteam sã te dezgust ºi eu? Vasãzicã ºi
eu... ªi pe mine... la rînd cu ceilalþi. Ai putut
sã mã pui la rînd cu ceilalþi? Sã mã compari
cu ceilalþi? (Cade zdrobit pe un ecaun, o
roagã.) Spune-mi cã nu-i adevãrat! Mã duc
la moarte cu tãcerea asta, cã mã laºi mai
gol, mai desnãdãjduit ca înainte, cînd mã
agãþasem de-o amintire. Nu mi-o lua ºi pe
aceea... Nu mi-o lua... Lasã-mi-o mãcar pe
dînsa.
EA (e la uºã)
EL (se ridicã disperat): Nu, nu, nu pleca
farã sã-mi spui o vorbã  ca o moartã care
te mustrã dincolo de mormînt. Nu vreau
osînda asta! Nu vreau!
EA (iese fugind cu un nou hohot de
plîns)
EL: De ce? De ce?
Cortina

Tabloul XI
Acelaºi salonaº elegant din casa Bancherului. E un ceas în care scapãtã ziua într-un
amurg roº de sînge. Lumina e galbenã ºi roºie ale ca în ceasurile acelea de searã
stãpînite de prevestirile grele ale furtunilor mari, cînd totul te împinge sã te gîndeºti
fãrã voie la cataclisme.
Scena I
EA, BANCHERUL, apoi CANCEROASA
Bancherul (intrã ºi aprinde o þigarã cu
mulþumirea robustã ºi satisfãcutã a omului
care a avut o victorie. Ea intrã peste
cîteva clipe cu ochii de-un senin desãvîrºit. Vrea sã treacã. Bancherul o
prinde) : Niciodatã, auzi tu, niciodatã n-am
sa uit ziua asta. (O sãrutã.) Te iubesc,
spune, de unde ai scos atîta patimã? Din
nevinovata fatã a Hangiului? Azi toate
carnea ta era suflet. Niciodatã n-aº fi bãnuit
aºa de mult. Ce este astãzi?
EA: Astãzi te iubesc... (Bancherul
primeºte mãrturisirea asta cu un þipãt de
bucurie. O strînge în braþe puternic. Ea
se îndepãrteazã încet, neuitîndu-se la el
ºi iese. În urma ei, o pauzã. Se întunecã.
Bancherul fumeazã. Un zgomot surd, ca
de cãdere, un þipãt scurt ºi învãlmãºealã
de voci afarã. Tresare. Se scoalã de pe

fotoliul pe care ºedea. În prag apare
CANCEROASA, venind încet. E ca o patã
neagrã tãiatã din puþina luminã rãmasã
afarã. Are o scrisoare în minã. O întinde
fãrã nici o vorbã bancherului.)
BANCHERUL: Ce-i? Ce s-a întîmplat?
Dar spune odatã ce-i. ªi de ce tremuri?
(Vede scrisoarea.) Ce-i asta? Ce-i asta? Dar
vorbeºte odatã! (Cuprins de panicã smulge
scrisoarea. O rupe bîjbîind.) Ce-i? Ce-i?
(ªi citeºte cu o sforþare desnãdejduitã cele
douã vorbe.) Iartã-mã, mor... (Dar vederea
i se întunecã ºi ochii refuzã sã citeascã
iscãlitura) De unde-i asta? Cine a scris
asta? Cine? Nu vãd... Cine a scris scrisoarea
asta? (Un þipãt groaznic taie brusc noaptea. E glasul PRIETENEI. El a înþeles ºi
a împietrit. O tãcere înfiorãtoare s-a întins
peste tot. Începe sã bîiguie înfrigurat ºi
creºte pînã la strigãt de desnãdejde.) Nu,
nu. Nu se poate, nu se poate. Nu se poate!
(continuare în numãrul viitor)

Caricaturã de Neagu Rãdulescu (1931)

confruntãrii ideologiilor timpului sãu,
dramaturgul ºi gazetarul român stabilit în
Franþa din necesitãþi politice ce puteau sãi altereze destinul scriitoricesc, a evitat sã
se înregimenteze programatic. Faptul cã,
prin mamã, aparþinea etnic culturii franceze,
nu a blocat sentimentul înstrãinãrii pierderilor contactului cu realitatea româneascã, al imposibilitãþii dãinuirii în altã
parte decît într-un prelungit exil al condiþiei
sale creative.
Dupã anii 70, cînd Rinocerii au intrat
în conºtiinþa timpului lor, dramaturgul ºi-a
redobîndit condiþia activã, a revenit în
actualitatea stringentã prin reluarea contactului cu conºtientizarea destinului
românesc al fiinþei în epoca modernã ºi a
reînnodat astfel, nu numai în planul prieteniei individuale, dar ºi în cel al afirmãrii
publicistice, contactele cu Emil Cioran ºi
Mircea Eliade, recunoaºterea apartenenþei
sale la un univers specific creativ, situat
între Dunãre ºi Carpaþi.
Orice se poate spune despre situaþia
geniului în lumea modernã. Dar nimic nu
poate desprinde obligatoria revelaþie a
specificitãþii în definirea modului de a fi al
acestuia în lume. Eugen Ionescu a redevenit
atunci, într-un moment de cumpãnã al
biografiei sale, ceea ce, ca scriitor, acceptase de la bun început, nesilit de nimeni ºi
necontorsionat de diverse întrebãri, acceptarea condiþiei de român. Un român liber
însã. Aºa cum þara sa din Rãsãritul Europei
nu avea atunci posibilitatea sã-ºi defineascã cetãþenii. Iar înþelesul libertãþii în
raport cu politica ºi cu tendinþele ei
îngãduitor rusofiliste pretindea redefinirea
obligaþiei de a te recunoaºte pãrtaº la un
exil anticomunist.
Cînd Paul Goma ºi-a lansat, prin martie
1978, la Editura Seuil, o carte precum
Cutremurul oamenilor într-un articol din
Le Monde, Eugen Ionescu nu se jena astfel
sã constate, vorbind despre Un Soljeniþîn
român: Scriitorii români nu s-au eliberat
de fricã. Ei trãiesc într-o laºitate constantã pe care nu putem sã le-o reproºãm,
fiindcã cine ºtie ce-am face noi înºine întro situaþie asemãnãtoare. Nu-i învinuim!.
ªi îºi încheia intervenþia gazetãreascã cu
un îndemn ºi o recunoaºtere activã a
raporturilor individului cu lumea: Se pune
în clipa de faþã întrebarea dacã libertatea
se poate învãþa, dacã se poate preda
libertatea ca obiect. Eu cred cã da. ªi
profesorii de libertate sunt pilde vii. Aceºti
eroi ai literaturii, aceºti eroi pur ºi simplu,
au apãrut în fine, ºi printre ei se aflã
Paul Goma.
Existã într-un asemenea text recunoaºterea unei atitudini, cea a îndemnului
direct, nestînjenit ºi bazat pe autoritatea
moralã ºi artisticã a reafirmãrii geniului în
tradiþiile lumii moderne. Scriitorul Eugen
Ionescu se revendicã, în acest fel, ca o
conºtiinþã majorã a vremurilor confruntãrii
cu comunismul. Înainte de a acuza racilele
politice ale sistemului de opresiune instaurat de sovietici, Eugen Ionescu mizeazã
pe eliberarea neamurilor, pe respectul
condiþiei civice, pe dreptul de afirmare a
credinþelor. ªi totul porneºte din înþelegerea
profundã a rosturilor timpului care golesc
de sens valenþele umanismului ºi îl supun
unei sclavizãri repetate ºi nimicitoare a fiinþei.
Într-un interviu acordat lui Philippe
Sollers, recunoscîndu-ºi angajarea sa în
ceea ce Virgil Ierunca numea demistificarea sistematicã a ideologiilor de
stînga, Eugen Ionescu era convins, în Le
Quotidien de Paris din mai 1984, cã în
cãderea omului contemporan trebuie sã
recunoaºtem însãºi cãderea literaturii, a

artei teatrale în general: Astãzi comediile
nu mai sunt comedii. În comedie omul era
ridicol, acum e rizibil. În tragedie, era
tragic. Dar azi nu mai existã tragedie, ci
doar o enormã deriziune. În asta constã,
de altfel, ºi schimbarea teatrului. Personajele derizorii sunt cele care n-au nici
Dumnezeu, nici credinþã, nici diavol. În
tragediile antice, oamenii erau striviþi de
destin. Acum se strivesc singuri. Altãdatã
existau norme de care se izbeau oameni
(vezi Oedip...). Azi nu mai existã norme,
nu mai existã legi, nu mai existã nimic la
care sã te referi (...). Oamenii sunt derizorii
ºi trãiesc în deriziune, ca niºte marionete
care nu mai cred în nimic, doar din cînd
în cînd în... ideologii. Dar ºi ideologiile
sunt depãºite, astfel cã omul rãmîne în
gol, în descumpãnire.
Parcã Eugen Ionescu îºi reia aici teza
din Elegii pentru fiinþe mici, adicã teza
începutului. ªi concluzia finalã se întoarce
la aceeaºi dezvãluire a mirãrii ca semn al
metafizicii dobândite: Dacã aº vrea sã
mã sprijin pe ceva solid, m-aº sprijini
pe sacru!
Poate cã, într-adevãr, poezia în sine ca
modalitate de expresie artisticã ºi ca
posibilitate de manifestare a creativitãþii
ionesciene nu a fost decît un accident în
existenþa carierei literare a dramaturgului
de notorietate mondialã. Ea a trecut, de
altfel, aproape nebãgatã în seamã în epoca
apariþiei Elegiilor pentru fiinþe mici ºi a
devenit, curînd dupã aceea, la intrarea în
arenã a eseistului bãtãios ºi recalcitrant
din Nu, încã un argument în infirmarea
valenþelor estetice ºi a catalogãrii dimensiunilor minore ale preocupãrilor literare
ce, s-ar zice, îl defineau în etapa interbelicã
pe Eugen Ionescu. Nu e de mirare, prin
urmare, cã poetul a încetat, imediat dupã
tipãrirea plachetei sale, în Cercul analelor
române, sã-ºi mai facã simþitã prezenþa în
publicistica româneascã sau sã-ºi revendice vreun loc, în aceastã calitate, în
evoluþia lirismului nostru modern, deºi
Antologia poeþilor tineri (1934), alcãtuitã
de Zaharia Stancu, îi înregistreazã contribuþia tocmai prin prisma exclusivã a
volumaºului din 1931.
Ceea ce ni se pare curios nu este faptul
cã pînã ºi puþinii recenzenþi ai Elegiilor
pentru fiinþe mici, recrutaþi În genere dintre
cei apropiaþi autorului (Emil Gulian ºi Barbu
Brezianu, printre alþii) au stãruit, mai ales,
asupra sensibilitãþii anodine, a unei anume
distilãri într-un registru minor a ideii lirice
ºi a sãrãciei aparente a metaforei în poezia
lui Eugen Ionescu, ci felul în care a fost
ignoratã tensiunea intelectualã a acestor
notaþii lirice, atingînd, nu de puþine ori, o
majorã încleºtare dramaticã, ce deschide
neaºteptate perspective de înþelegere, atît
eseistului care le-a urmat, cît ºi, îndeosebi,
dramaturgului ºi memorialistului manifestat
cîteva decenii mai tîrziu.
Existã în Elegii pentru fiinþe mici o lume
liliputanã (cartea fiind ea însãºi  am putea
spune  una cu jucãrii, dar situatã la
antipod faþã de microuniversul arghezian,
pe care, de altfel, l-a anticipat), o covîrºitoare artificialitate, compusã din cai de
lemn, soldaþi de plumb, pãpuºi ºi arlechini
confecþionaþi din vatã ºi rumeguº, decoloraþi ºi zdrenþuiþi de vreme, miºcîndu-se
ritmic, într-un decor sterp, de carton vopsit,
într-un dans grotesc, al cãror spectacol
dezolant atinge gratuitatea ºi absurdul.
Sugestia insinuantã a morþii, capabilã
oricînd sã strice jucãria, ca la Minulescu,
aerul naiv, cultivat pînã la obsesie ºi
atmosfera de continuã mirare ce amplificã,
pînã la o totalã isterizare a simþurilor,
sentimentul necuprinsului, al inutilitãþii
existenþiale, s-ar fi cerut, probabil, citite ºi
interpretate, aºa cum sîntem tentaþi sã o
facem acum, din unghiul de vedere al
operei constituite, al timbrului specific
cãruia Eugen Ionescu îi dãdea glas încã
din Elegii pentru fiinþe mici.
Versurile nu pot fi abandonate sau
ignorate în încercarea de surprindere cît
mai exactã a profilului psihologic ºi creativ
al dramaturgului, atîta vreme cît vom fi
capabili sã recunoaºtem cã lirismul constituie o componentã esenþialã a structurii
artistice a scriitorului, cã el reprezintã, în
ultimã instanþã, soluþia salvãrii, calea de
evadare din absurdul spectacolului existenþial pe care, permanent, Eugen Ionescu
l-a zugrãvit ºi îl recepteazã mereu prin
dansul grotesc al vieþii.
Nicolae FLORESCU
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Ne scufundãm ºi noi
în aceastã cãldare, al
cãrei fund face în treizeci de metri adîncime un alt platou de
nisip presãrat cu tufe de corali cornoºi.
Aici nu mai simþim de loc curentul, putînd
sã plutim practic pe loc, sau sã înotãm
uºor, explorînd platoul populat de bibani
uriaºi, printre care ºi acel peºte papagal cu
bosã frontalã, care adesea este confundat
cu peºtele Napoleon, din cauza asemãnãrii,
dar ºi a mãrimii lui neobiºnuite pentru un
peºte papagal. Pe nisip pîndesc cîteva pisici
de mare cu trupul acoperit de puncte
albastre, peºti doctor de aproape un metru
lungime, unii lipsiþi de cornul frontal, peºti
papagal galbeni-verzui ce rod la baza
coralilor. Plutim cu miºcãri lente, inspirînd
ºi expirînd uºor prin ventilele regulatorului
- singurul zgomot pe care îl percepi în mod
continuu pe parcursul plonjãrii -, fiecare
concentrat la un motiv fotografic, la cîte
un detaliu, gustînd din plin aceastã
plimbare submarinã. Douã lovituri metalice
ne atrag atenþia ºi ne-ndreptãm privirea
spre Wayan care bãtuse cu mînerul cuþitului
în butelia din spate iar acum ne face semn
sã ne apropiem, apoi aratã cãtre o tufã de
corali a cãrei ramuri crescuserã orizontal,
precum tãblia unei mese. La început nu
observ nimic deosebit, dar apropiindu-mã,
apare de sub masa de corali, pe nisip, coada
cu înotãtoarea specificã, partea de deasupra
despicãturii cozii fiind mult mai lungã decît
cea de jos. Aºadar e vorba de un rechin,
încercãm sã respirãm cît mai rar spre a nu
face mult zgomot ºi coborîm pînã pe fundul
mãrii spre a observa din lateral animalul
lungit sub ramura de coral ca sub un
acoperiº. Trupul lung cît al unui om adult
e închis la culoare, de un cenuºiu aproape
negru, iar înotãtoarea dorsalã are o patã
albã la vîrf. Aºadar nu e vorba de un rechin
cenuºiu de recif, ci de un whitetip shark,
avînd corpul mai suplu. Stãm îngenunchiaþi
pe nisip cam la 4-5 metri distanþã ºi privim
un timp animalul care la aceastã orã pare aºi face siesta, doar fluturarea ritmicã a
branhilor prin care filtreazã apa e singurul
semn de viaþã. Mult timp circulase mitul
cum cã rechinii nu dorm niciodatã, trebuind
sã înoate mereu, neputînd în repaus sã
filtreze apã prin branhii. Acest mit fusese
deja infirmat de ani de zile, iar acum
observam pe viu inconsistenþa lui. Japonezul face cîteva fotografii, apoi ne ridicãm
uºor de pe fundul mãrii ºi plutim mai
departe, trecem pe sub un pintene de stîncã
ce iese oblic din peretele coralier cam la
douãzeci de metri adîncime ºi ne continuãm
plimbarea cuprinºi de acea beatitudinea
ebrioasã care, odatã cu azotul cumulat în
sînge ne strãbate întregul corp. Cînd
revenim din cãldare de-a lungul pereþilor
oblici plini de corali ºi de moluºte, constatãm cã trecuserã deja aproape patruzeciºicinci de minute de cînd ne aflam sub
apã, revenim în ºapte-opt metri, apoi mai
plutim trei-patru minute în cinci metri
adîncime, zburînd fãrã nici o miºcare peste
explozia de culori de sub noi, umflîndu-ne
în cele din urmã vestele ºi ieºind la
suprafaþã, revenind dintr-o lume fascinantã
spre a respira aer liber. Barca ne urmãrise
tot timpul, dupã bulele de aer, dar urcatul
pe ea se dovedeºte cam anevoios. Rînd pe
rînd ne scoatem centurile cu plumb ºi le
întindem barcagiului. Wayan reuºeºte sã
se urce primul în barcã, pescuind apoi rînd
pe rînd vestele gonflabile cu butelie, pe
care i le întindem la babord, aranjîndu-le
cumva în barca îngustã. Nu a fost de loc
uºor sã ne înãlþãm din apã suficient spre a
trece greutatea corpului peste marginea
bãrcii, trãgînd apoi dupã noi restul trupului
de la brîu în jos, aflat încã în apã, dar în cele
din urmã ne aflarãm cu toþii înghesuiþi în
trunchiul de lemn scobit ºi motorul începu
sã toarcã, ducîndu-ne înapoi spre plajã.
Ne schimbãm buteliile cu altele noi în
vederea urmãtoarei plonjãri. Wayan se
aºeazã la o masã ºi îºi aprinde o þigarã,
schimbînd cîteva vorbe cu bãrbatul de la
restaurant. Îºi întrerupe din cînd în cînd
conversaþia pentru a ne întreba dacã vrem
peºte sau carne de pui, apoi dacã dorim
doar uºor picant, sau ceva mai condimentat.
Împreunã cu Dana mã arunc în mare,
înotînd un timp, japonezii ne urmeazã
exemplul, apoi ne întindem pe nisipul
fierbinte. La ora prînzului sîntem cu toþii
adunaþi la o masã, astîmpãrîndu-ne cu
bãuturi rãcoritoare setea accentuatã de
aerul uscat din butelii, pe care-l respirasem
aproape o orã în marea sãratã. Obsevãm
surprinºi cã Wayan converseazã cu ceilalþi
în japonezã. Îl întreb cum de a învãþat limba
ºi îmi spune cã dintr-un manual de plonjãri
bilingv, englez-japonez, cãci avea frecvent

Meridiane

clienþi din Japonia. Dar adaugã cã nu frigider. Anyway, its a nice day for diving. E drept cã are patru copii, dar la el toatã
vorbeºte decît prost nipona, la care Isnt it? se adresã el celor prezenþi, doar lumea se simte foarte bine, ca într-o mare
japoneza îl contrazise, spunînd în englezã Emiko confirmã cu o miºcare a capului. familie, cã ei gãtesc uneori afarã în curte
cã de fapt vorbeºte foarte corect, dar cu Apoi se adresã din nou fetei, întrebînd-o pentru toatã lumea. Ce-i drept, el nu-ºi
accent. Femeia începu sã schimbe cîteva dacã nu i-ar place sã vadã America, o þarã dorise de fapt atîþia copii, dar primii trei au
amabilitãþi cu noi, mai ales cu Dana, însã formidabilã, unde poþi sã trãieºti dupã bunul fost fete, iar ceilalþi bãrbaþi din sat îl luau
soþul ei nu scotea aproape nici un cuvînt, tãu plac ºi chiar sã-þi institui propriile tale peste picior cã nu e în stare sã facã un
probabil cã nu înþelegea englezã, înclinînd ceremonii. Fata zîmbeºte, fãrã sã-i rãspundã. bãiat, iar al patrulea a fost bãiat, aºa cã
doar amabil din cap ºi schimbînd frînturi Dupã ce voi pleca, mã vei suna în acum s-a oprit. Ne întreabã ce religie avem,
de frazã cu soþia lui sau cu Wayan. În America? întreabã el, apoi scoate o spunîndu-ne cã ei, hinduºii, au multe, foarte
timpul mesei vorbim despre cele vãzute sub bacnotã ºi i-o întinde, spunînd: Uite aici multe ceremonii de celebrat. Dana îl
apã, par ºi ei foarte încîntaþi. Femeia spune douãzeci de dolari, numai sã mã suni în întreabã dacã sînt ºi buddhiºti în partea
cã pentru ei e ca un vis frumos, din pãcate America ºi sã-mi spui ce mai faci ºi cum e aceasta. Nu, nu erau. Poate cã prin sudul
mult prea scurt, cãci peste patru zile trebuie vremea pe aici. Fata îºi face în continuare insulei sã fie cîþiva. Dar  ne explicã el 
sã se întoarcã deja la Tokyo. Dupã masã de lucru, ignorînd cu un zîmbet bacnota între hinduiºi ºi buddhiºti nu e o diferenþã
ne întindem pe nisip, însã la umbrã, atît cît întinsã. El întreabã din nou, în acelaºi ton prea mare, e cam cum ar fi între catolici ºi
vor sã ne ofere cei cîþiva palmieri. Pe plajã glumeþ: Nu o sã-þi lipsesc? Fata ridicã protestanþi. Da, e într-adevãr guraliv
sînt puþini oameni, aproape numai localnici, privirea ºi-i rãspunde scurt ºi direct: prietenul nostru Made, sau Nyoman, nu
adunaþi mai ales în jurul bãrcilor. Într-un Desigur, of corse. Cãci nimeni nu a mai ºtiu exact. Auzind cã venim din
hamac se leagãnã un tînãr pletos cu prietena consumat aici atîta bere! Rîd amîndoi. De Germania, începe sã povesteascã cît e de
lui, par a dormi. Doi vikingi cu plete blonde fapt cum te cheamã? mai întrebã el. Ni grea viaþa pe Bali, cã oamenii cîºtigã puþin
ºi trupuri arãmii, frumos bronzate, se aºeazã Wayan - rãspunde fata, îndreptîndu-ºi ºi nu pot sã-ºi permitã mare lucru, dar
la o masã ºi comandã bere.
þinuta ºi afiºînd de data aceasta un zîmbet pentru ceremonii ºi ofrande se cam duce în
Poate cã am dormitat un timp, cînd distins, oarecum distant  ºi sînt din casta tot anul cîºtigul pe o lunã, dacã nu chiar
deschid ochii vãd deasupra frunzele verzi brahmanilor. Desigur cã americanul ºugu- mai mult. Însã ceremoniile sînt obligatorii
de cocotier mîngîind cerul albastu. Mã simt bãþ nu putea sã înþeleagã ce vor aceste ºi nimeni nu s-ar gîndi vreodatã sã nu le
încãlzit peste mãsurã, aºa cã trebuie sã mã vorbe de fapt sã spunã, anume cã pentru el celebreze. Îi spunem cã de fapt sîntem
arunc în mare. Ceilalþi fac la fel ºi, învioraþi, ea va rãmîne întotdeauna intangibilã. Acestea originari din Romînia, dar cã lucrãm ºi locuim
ne pregãtim de a doua scufundare, care în sînt regulile aici, pe insula zeilor, singurele în Germania. Noi cunoaºtem foarte bine
mare parte seamãnã cu prima, coborînd de care pentru ea vor fi vreodatã valabile.
problema, cãci ºi Romînia e o þarã în care
data aceasta pentru vreo orã pînã la
veniturile sînt în general modeste. Pãrinþii
maximum douãzeci ºi patru de metri adînNe despãrþim de Emiko, de Tulamben ºi noºtri trãiesc acolo, iar uneori îi ajutãm cum
cime în paradisul coralier. Ne întoarcem la de Muntele sfînt, care numai doarme ºi putem... Nu ºtie pe unde vine Romînia (ne
Tulamben cu sufletul senin ºi plin de nimeni nu poate sã ºtie cînd se va trezi din întreabã dacã nu e cumva pe lîngã Suedia),
impresii, savurînd încã în memorie frag- acest somn. Revenind aici peste cîþiva ani dar îi place sã audã cã ne ajutãm familiile. În
mente din experienþa acestei zile. Pe baza vom mai regãsi oare aceaºi liniºte ºi felul acesta vã puteþi îmbunãtãþi karma,
materialului informativ de la Divecenter seninãtate sufleteascã? Spectrul turismului concluzionã el pe un ton cucernic.
apuc sã-mi notez numele
de masã pluteºte parcã pe
Ne oprim undeva, la marginea drumului
unora dintre speciile pe
undeva în vãzduh ºi cine sã bem o nucã de cocos proaspãtã. Bãtrînul
care le vãzusem, uneori
poate sã spunã dacã pen- îmbrãcat în sarong se ridicã de lîngã
chiar numele ºtiinþific. Atru copilaºii de cinci-ºase grãmada de nuci, gesturile îi sînt foarte
(Note de cãlãtorie)
poi ne trecem în logbook
ani, cu care se fotografiase îndemînatice cînd taie cu maceta din patru
-Vscufundãrile de astãzi, iar
Dana la poalele vulca- lovituri o ferestruicã ca un capac în fructul
Emiko le confirmã prin
nului, perspectiva unui rotund, întroducînd în el un pai de plastic
stampila Centrului, semnãtura lui Wayan o asemenea viitor e nefastã sau dacã ea ºi întinzîndu-ni-l. Repetã operaþia pentru
vom primi a doua zi, cãci el se grãbise sã deschide ºansa unei vieþi mai bune? Noi fiecare din noi. Zaftul uleios are o prosse întoarcã la familia lui din satul vecin.
însã dorim sã pãstrãm în memorie acest loc peþime rãcoroasã, fiecare soarbe din nuca
aºa cum l-am cunoscut atunci, la sfîrºitul lui prin pai, ºoferul bea ºi el, dar nu ne
În lumina clarã a dimineþii savurãm anilor nouãzeci. Mai facem rapid o foto- slãbeºte cu vorbãria lui. Nu am dori cumva
cafeaua pe terasa restaurantului, învãluiþi grafie cu Little Wayan în faþa Divecenter- sã vizitãm ruinele unui vechi palat regal.
de sunetul ritmic al valurilor ºi rezonanþa ului, ultimele strîngeri de mînã, apoi ne Nu, nu trebuie sã ne abatem din drum, cãci
misticã a jocului în vînt. E reflux ºi puterea urcãm în maºina care ne va duce spre sud, e chiar în calea noastrã! Între timp terminavalurilor a diminuat, plaja neagrã, mãrginitã cãci ne rãmaserã doar patru zile din sejurul sem de bãut, iar acum bãtrînul taie fiecare
de cocotieri e în întregime accesibilã. Dana balinez. Trebuie din pãcate sã renunþãm nucã în douã cu maceta. Începem sã
vrea sã se scufunde, eu însã voi înota deocamdatã la planul de a vizita Lovina mîncãm pulpa albã ºi vîscoasã, desprinzîndastãzi pînã sub promontoriu, acolo unde Beach ºi de a ne scufunda poate chiar ºi o cu o lingurã de coaja fibroasã ºi durã.
începe zidul coralier, scufundîndu-mã doar în preajma insulei Menjangan. Dar pe Popasul ne reconforteazã, în zece minute
la grãdina de corali de cîteva ori în apnee. mãsurã ce se apropie plecarea sîntem mai pornim mai departe.
Japonezi au plecat, au venit în schimb douã liniºtiþi sã petrecem ultimele zile nu prea
Dorin TILINCA
americance ºi o pereche suedezã. Acum departe de aeroport, iar în sud mai avem
apare ºi americanul masiv, începînd con- cîteva obiective de vizitat. Strãbatem
versaþia lui glumeaþã cu fata de la tejghea. drumul inves, printre terase de orez ºi
Ea pare cã acceptã cu multã îngãduinþã porþiuni de junglã, localitãþi ºi plantaþii de
acest joc, punctînd din cînd în cînd limitele banane sau cocotieri. ªoferul, un bãrbat la
lui. Americanul o invitã sã se scufunde ºi vreo patruzeci de ani, se aratã neobiºnuit
ea cu el la vrac, dar ea îi rãspunde cã nu de vorbãreþ, rupînd-o biniºor pe englezã.
ar merge pentru nimic în lume acolo. De ce Ne descoase cît plãtisem pe bungalou
nu? Nici un rãspuns, doar un zîmbet. Nu pentru cele nouã zile, apoi ne spune cã
ºtii sã înoþi? insistã el. Te învãþ eu! Hai pentru o sutã ºi optzeci de dolari am fi
mãcar sã vezi de pe mal cînd mã scufund! putut sã locuim la el o lunã întregã, cãci
Astãzi nu merge  sunã rãspunsul. De ce are cîteva încãperi care oricum stau goale.
nu? Pentru cã merg la o ceremonie! Ce
ceremonie? Ceremonia pilitului dinþilor,
pentru fratele meu ºi alþi tineri din sat. A,
(urmare din pag. 8)
da, ceremoniile voastre! Spuse americanul
ºi ceru o bere, iar fata îi turnã cu gesturi
elegante berea într-un pahar, fãrã a-l privi. Indiferent care este poziþia mea, aceasta este o problemã care are consecinþe doar
Ceremonia pilitului dinþilor e foarte asupra mea ºi a nimãnui altcuiva. În cartea Darwin, o introducere, Julia Voss
importantã în viaþa unui balinez ºi mar- concluzioneazã cã acesta a fost un agnostic în sensul dat de Platon termenului: despre
cheazã începutul maturitãþii, avînd loc cam zei, nu ºtiu dacã existã, dar nu ºtiu nici cã nu existã.
Este neîndoielnic cã Darwin a avut o deosebitã putere de observaþie, pe care a folositla vîrsta de 16 ani. Primii ºase dinþi de sus
sînt piliþi ºi nivelaþi într-o linie dreaptã, o neîncetat, fiind metoda sa de lucru. Astfel nu a putut sã fie de acord cu poziþia
ceremonia, care se desfãºoarã cu mult fast scolasticã triumfalistã a unui corp omenesc care nu poate fi decît perfect în sensul
în prezenþa întregii familii (ca de pildã absolut al cuvîntului. În acelaºi timp el a cunoscut ºi apreciat studiile cãlugãrului Gregor
confirmarea la catolici), simbolizeazã depã- Mendel care, pe baze creºtine incontestabile, a studiat celula vegetalã ºi este unanim
ºirea pulsiunilor animale ºi pãºirea în viaþa recunoscut ca fiind întemeietorul geneticii moderne. Ar fi foarte interesant de ºtiut cum
maturã, ghidatã de cumpãtare ºi gîndire ar fi reacþionat Darwin dacã ar fi fost introdus în teologia Sfinþilor Pãrinþi ºi dacã ar fi
raþionalã. În zilele noastre însã pilirea nu fost conºtient de faptul cã existenþa lumii se bazeazã înainte de orice pe iubirea nemãrginitã
este de obicei completã, fiind mai mult a lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El a creat. Din pãcate, el nu a cunoscut decît o
simulatã de cãtre preoþii brahmani prin teologie aridã, înãbuºitã într-un context teoretic fãrã legãturã cu viaþa realã, cea pe care
cîteva miºcãri ale pilei, aceasta ºi din o observa zi de zi. De aici ºi dificultatea lui de a gãsi o punte între ºtiinþele naturale ºi
teologie. Este sigur cã Darwin s-a ferit sã tragã o concluzie definitivã. El s-a mãrginit
considerente de igienã dentarã.
Josef iese pe terasã, ne salutã cu un sã constate cã pe baza cunoºtinþelor sale, viaþa nu poate fi înghesuitã într-o structurã
gest ºi se aruncã în mare, înotînd de cîteva rigidã. De aici întrebarea fundamentalã: cine face ca viaþa sã fie o continuã evoluþie, cu
ori pînã dincolo de zodiac ºi înapoi. date variabile, în permanentã miºcare? A sperat cã odatã va veni rãspunsul într-o manierã
Americancele discutau destul de tare în convingãtoare. Astfel Darwin nu este un sfîrºit de drum, ci un punct de plecare al
timpul micului dejun, fiind parcã cuprinse teologiei moderne.
În aceste zile de dinaintea Sãrbãtorii Naºterii Domnului, afirm odatã mai mult cã prefer
de emoþia primei plonjãri. Emiko stã în
picioare cu ochii þintã la orizontul limpede scãrii evolutive din Originea oamenilor, Scara Sfîntului Ioan Climax. Pentru cã în faþa
al mãrii, ducînd din cînd în cînd la gurã o lui Dumnezeu noi toþi sîntem la fel dupã chipul ºi asemãnarea Lui ºi prin strãdanie
ceaºcã de ceai aburind. Suedezii mîncau în duhovniceascã, putem sã împlinim voia lui Dumnezeu de a ne mîntui. Chiar dacã un
liniºte, fãrã sã scoatã un cuvînt. Dana le cimpanzeu are acelaºi genom ca ºi omul, observa Cristoph cardinal Schönborn, el nu
întrebã pe americance dacã se scufundã ºi începe niciodatã sã studieze ºi sã poatã descifra acest genom. Doar omul deþine
ele la vrac, era de fapt un prilej de a intra înþelepciunea ºi voinþa de a scrie o carte în care sã speculeze asupra asemãnãrii dintre
în vorbã, astfel cã se întinserã la taifas. om ºi cimpanzeu. ªi sã mai sperãm cã omul gãseºte înþelepciunea cea bunã, aºa cum
Americanul savureazã ºi el berea, fãrã sã spune Sfîntul Ioan Scãrarul: Cautã sã luminezi cuvintele sãnãtãþii mai degrabã prin
spunã nimic, colindînd împrejur cu o privire osteneli decît prin cãrþi. Nu te ocupa cu cuvintele unei cugetãri înainte de a fi cîºtigat
lejerã, în timp ce fata îºi face de lucru printre putere duhovniceascã; cãci fiind cuvinte ale întunericului, întunecã pe cei fãrã putere.
sticle ºi pahare, controlînd stocul din (în Filocalia vol. 9).
Dumitru Horia IONESCU
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CARAGIALE ªI URMUZ (urmare din pag. 1)
(I)
neascã de avangardã, precum ºi de revendicarea lui drept precursor de cãtre Eugen Ionescu. În acelaºi timp, ar trebui sã
îndrãznim, nu din patriotism, ci dintr-un fel
de melancolie a descendenþei, sã demonstrãm cã, din formele benigne ale absurdului, surprins în instantanee comice de
Caragiale, au rãsãrit, în noile condiþii ale
climatului interbelic, asemenea unor flori
ale rãului, plãsmuiri urmuziene care îºi
îmbracã tragi-comedia într-un absurd malign, apocaliptic.
Fireasca ezitare de a-l plasa pe Urmuz în
rîndul scriitorilor de facturã postcaragialianã
se dovedeºte fãrã temei dupã declanºarea
brainstorming-ului generator de fascicule
centrate pe punctele nodale, pe zonele de
intersecþie dintre spaþiul imaginarului
caragialian ºi cel urmuzian. Dacã la nivelul
tipologiei, zona comunã haºuratã este cea
a amicilor, a moftangiului politician sau
savant, a triunghiului conjugal ºi a
omului mecanomorf, iar la cel tematic,
interferenþe se constatã în tratarea temei
familiei, în schimb, nivelul stilistic reprezintã
teritoriul indivizibil cel mai vast, integrînd
parodia, comicul absurdului, caricatura,
grotescul, ironia, alegoria, paradoxul,
comicul derivat din onomasticã, aluzia,
concizia, neutralitatea ºi detaºarea, precum
ºi procedeele antiliteraturii. Este necesar
sã precizãm de la început cã nici unul dintre
aceste elemente care pot sugera descendenþa caragialianã a lui Urmuz, nu poartã
stigmatul epigonismului ci, dimpotrivã,
dezvãluie transmutaþia creatoare ce dã
mãsura profundei originalitãþi prin raportarea la prototip. Totuºi, dacã în ceea ce
priveºte similitudinile dintre Urmuz ºi
Kafka, sau Urmuz ºi Morgenstern, se poate
vorbi de coincidenþe de viziune, în relaþie
cu I. L. Caragiale, în schimb, opera lui
Urmuz se poate raporta atît prin elongaþia
sensurilor întrevãzute la înaintaº, cît ºi prin
inversiune parodicã.
De la Miticã la Urmuz ºi viceversa
Fãrã a putea fi considerate esenþiale,
anumite elemente din biografia lui Demetru
Dem. Demetrescu-Buzãu vin, totuºi, în
sprijinul ipotezei unei astfel de filiaþii,
deoarece trimit cu gîndul la Caragiale sau
la personajele sale. De pildã, faptul cã
bunicul lui Urmuz din partea mamei, preotul
Filip Paºcani, om mucalit, renumit pentru
darul ironiei, ar fi fost apreciat de însuºi
Caragiale, constituie un amãnunt care
îndreptãþeºte presupunerea cã nepotul,
mãgulit ºi devenit conºtient de potenþialitate artisticã a harului pe care, se spune cã
l-a moºtenit, a preþuit, la rîndul sãu, opera
marelui comediograf. Chiar ºi din punct de
vedere comportamental ºi caracterial,
grefierul scriitor aminteºte de histrionicul
Caragiale, prin dualitatea, duplicitatea ºi,
mai ales, prin neobiºnuita predispoziþie
ludicã, manifestatã în contextul familiei sau
între prietenii pe care îi amuza ºi îi
deconcerta în mod sistematic. În plus, ca ºi
marele dramaturg, Urmuz scruta realitatea
umanã cu aceeaºi desfãtare ºi surprindere
în faþa diversitãþii ºi a stranietãþii exemplarelor întîlnite. Dintre mãrturisirile apropiaþilor
celor doi autori, reþinem douã amintiri care
pot fi interºanjabile, referindu-se, parcã, la
aceeaºi persoanã. Este foarte cunoscut, de
pildã, portretul de observator moralist pe
care Slavici l-a schiþat lui Caragiale în
memoriile sale: Una din marile lui slãbiciuni era sã se uite la cei ce îi trec prin
faþã, ori stau în preajma vederii lui, sã
scruteze mutre, sã prindã gesturi ºi
atitudini [ ], îmi dãdea din cînd în cînd
cu cotul, îmi trãgea cu ochiul, îmi ºoptea:
«Ai vãzut?», ºi atîta era destul pentru ca
sã ne înþelegem.  Mãi! Îmi zicea cîteodatã. Natura nu lucreazã dupã tipare, ci-l
toarnã pe fiecare dupã tipar deosebit.
Unul e sucit într-un fel, altul într-alt fel,
fiecare-n felul lui, încît nu te mai saturi
sã-i vezi ºi sã-þi faci haz de ei. Eliza
Vorvoreanu menþiona, în cazul lui Urmuz,
aceeaºi preocupare pentru descoperirea
ineditului din fizionomiile oamenilor: În
plimbãrile noastre cãtre apusul soarelui
 punctul de la infinit, cum îl numea el,
îmi debita felurite fraze, indicînd pe unul
sau pe altul dintre trecãtori [ ]: «  Ia
uitã-te la cel de colo, nici nu se poate
þine în poziþie verticalã, pare cã ar avea
o îmbrãcãminte de ºiþã.» [ ], « Ãstuia
i-ar sta bine dacã ºi-ar prinde pãrul cu
piepteni de baga ºi ar purta o rochie
fãcutã din macat.»

Din aceeaºi sursã, respectiv cele cîteva
pagini de amintiri ale surorii sale, deducem
cã membrii familiei lui Urmuz erau, dacã nu
împãtimiþi ai textelor lui Caragiale, cel puþin
familiarizaþi cu stilul ºi cu tipologia
acestuia, întrucît pe umilul dar ghiduºul
grefier îl numeau Miticã ºi, în plus, îi
calificau poznele ºi insolitele remarci pline
de haz drept miticisme sau miticiene.
Exact ca celebrul Miticã al lui Caragiale,
care epata prin invenþii denotative de
tipul vanilie sîrbeascã în loc de usturoi
sau flanelã de Drãgãºani în loc de vin,
prietenul lui Mihai Cruceanu, poznaºul
rebel Miticã, substituia formulele considerate inutile prin propriul cod lingvistic*:
Într-un timp gãsisem cã e
ridicol sã spui vorbe convenþionale, care nu înseamnã nimic în realitate,
fiindcã nici nu te gîndeºti
la semnificaþia lor. Ni se
pãrea nouã, mai în glumã,
mai în serios, cã vorbele
«salutare», «sãnãtate»,
«la revedere» ºi altele, nu
spun nimic, în fond. ªi
dacã e vorba a se face cu
ele faþã unei anumite împrejurãri, pot fi înlocuite
cu oricare altele. ªi ne
distram cãutînd aceste «alte cuvinte». Aºa, de pildã,
dimineaþa, în loc sã ne
spunem «bunã dimineaþa»,
ne strigam «pipirig», iar
el rãspundea, «codobaturã», sau alte cuvinte.
În acelaºi sens, sora scriitorului va
persevera în a-i atribui o fire veselã,
ºtrengarã, rebelã faþã de previzibilul convenþiilor pe care le trata drept mofturi. Cu
multã satisfacþie, Eliza Vorvoreanu va
descoperi o concretizare ºi totodatã o
imortalizare pertinentã a nãstruºnicului
frate, original adolescent întîrziat în conflict
cu lumea anchilozatã în cutume, în personajul Ciribiº din piesa Capul de rãþoi a lui
George Ciprian, bunul lui prieten. În plus,
atunci cînd va formula rezerve în privinþa
aprecierilor critice mitologizante, prin care
tinerii poeþi din jurul revistei Unu, deveniþi
apologeþi ai cultului urmuzian, încercau sã
propage imaginea Neînþelesului, a Damnatului ºi a Revoltatului Urmuz, exagerînd tragismul vieþii lui, Eliza Vorvoreanu
va preciza cã, dimpotrivã, din joc, rîs,
glumã
din exuberanþa vieþii lui plinã
de bucurii s-au nãscut schiþele lui Urmuz.
Pornind de la astfel de consideraþii privitoare la natura dualã ºi contradictorie a
acestui scriitor, aplecat însã, indubitabil,
spre ludic ºi fantezie verbalã, putem îndrãzni
sã vedem în paginile sale bizare, pure
miticisme extinse, naraþiuni în care,
ºtrengarul Miticã, în calitate de narator
omniscient, ar reda straniile poveºti-destin
ale unor amici, în stilul lui uneori
incoerent, alteori zeflemitor, dar, întotdeauna
original ºi inventiv chiar pînã la absurd,
aºa cum reiese din multe replici, de tipul:
Miticã, faci cinste?
Nu pot, monºer, cã mã strînge un
ciorap.
În plus, dacã þinem cont de obsesia
onomasticã urmuzianã legatã de necesitatea
corespondenþei între nume ºi realitatea
desemnatã, obsesie ilustratã în toate textele
sale ºi teoretizatã în nota explicativã din
schiþa Algazy&Grummer, nu e hazardatã
presupunerea cã scriitorul însuºi, conºtient
de responsabilitatea pe care soarta i-a
impus-o, hãrãzindu-i un astfel de nume,
îndeobºte asociabil cu puºlamaua simpaticã a micului Paris, ºi-a jucat rolul de
Miticã în deplinã cunoºtinþã de cauzã, însuºindu-ºi atît aparenþa de veselie iresponsabilã, specificã personajului caragialian, cît
ºi substratul grav, misterios sau absurd al
acestuia. În acest sens, destinul ºi comportamentul sãu amintesc nu doar de arhicunoscutul Miticã, ci ºi de varianta sa tragicã,
Anghelache, a cãrui tulburãtoare ºi enigmaticã tãcere ºi sinucidere le reitereazã în mod
parcã predestinat în planul ficþiunii, prin
autoextincþia personajelor sale, dar, în mod
tragic, ºi în planul propriei existenþe.
*) Chiar dacã se baza pe o motivaþie
contestatarã a arbitrariului semnelor lingvistice
ºi viza persiflarea vorbirii cliºeizate, aceastã
recodificare lingvisticã este, de altfel, tot de
natura logosului parazitar analizat de C.
Amãriuþei în articolul Miticã sau logosul
parazitar din Caete de dor, vol. 2., Bucureºti,
Editura Jurnalul literar, 2002.

De la verosimil la neverosimil
caricatural
S-ar putea crede cã deosebirea majorã
între creaþia caragialianã ºi cea urmuzianã
constã în diferitele lor opþiuni estetice. În
cazul lui Caragiale, se considerã cã aceasta
se sprijinã pe o atitudine mimeticã, prin
care se menþine omologia dintre universul
operei literare ºi realitate, în timp ce la
Urmuz codul estetic dezvãluie o atitudine
paramimeticã, responsabilã pentru anamorfoza, distorsionarea relaþiei dintre
ficþiune ºi realitate. Aceasta explicã de ce
tema actualitãþii ui Caragiale este încã
neepuizatã, lumea-lume oglindind nu doar
porþiunea de viaþã româneascã de la sfîrºitul veacului al XIX-lea, ci ºi pe cea de
astãzi, spre deosebire de ineditul ºi surprinzãtorul univers urmuzian, lipsit de corespondent recognoscibil în
istoria umanitãþii.
În legãturã cu acest aspect, nu putem susþine pînã
la capãt nici teoria lui Nicolae Balotã, conform cãreia
Urmuz ironizeazã realitatea,
nici observaþia lui George
Pruteanu, care susþine cã
personajele lui Urmuz
trãiesc într-o irealitate
perfectã, într-o lume imaginarã, complementarã,
printr-o totalã ignorare a
realitãþii date. Raportul dintre planul creaþiei urmuziene
ºi cel al existenþei fenomenale este, mai degrabã,
unul de oscilare derutantã
între cele douã nivele, ºi nu
de paralelism prin imitare
sau ignorare. Observãm, în
acest sens, cum, în mod invariabil, incipitul
textelor urmuziene porneºte de la normal ºi
acceptabil, pentru a devia treptat ºi
contrariant, spre anormal ºi inacceptabil
simþului comun. Astfel: Ismail nu umblã
niciodatã singur. Poate fi gãsit însã pe la
ora 5 1/2 dimineaþa, rãtãcind în zig-zag
pe strada Arinoaiei, însoþit fiind de un
viezure de care se aflã strîns legat cu
odgon de vapor ºi pe care în timpul nopþii
îl mãnîncã crud ºi viu, dupã ce mai întîi
i-a rupt urechile ºi a stors pe el puþinã
lãmîie, Algazy este un bãtrîn simpatic,
ºtirb, zîmbitor ºi cu barba rasã ºi mãtãsoasã, frumos aºezatã pe un grãtar
înºurubat sub bãrbie ºi împrejmuit cu
sîrmã ghimpatã , Cotadi este scurt ºi
pîntecos, cu musculatura proeminentã, cu
picioarele îndoite de douã ori în afarã ºi
o datã înãuntru ºi veºnic neras, eroul din
Dupã furtunã ajunse, fãrã sã ºtie, lîngã
cripta învechitã ºi roasã de vremuri a
mînãstirii, de care, apropiindu-se mai cu
atenþie, o mirosi ºi o linse de vreo 56 de
ori în ºir, fãrã sã obþinã nici un rezultat.
Ori de cîte ori, ghidaþi de traseul textual,
decidem sã punem datele cunoscutului
între paranteze ºi sã ne abandonãm fantasticului urmuzian, care pare o prefigurare a
celui din benzile desenate, anumite aluzii la
concretul existenþei cotidiene, la ordinea
zilei chiar, ne determinã sã plonjãm din nou
în zona realului ºi ne zdruncinã convingerea
cã fiinþele lui Urmuz n-ar locui pe Terra, ci
într-un univers paralel, fãrã nici o legãturã
cu realitatea datã. Exemplele sînt destul de
numeroase: Ismail este þinut în captivitate
de tatãl sãu pentru a-l feri de piºcãturile
albinelor ºi de corupþia moravurilor
noastre electorale, iar prin agãþatul de
grinzi în rochie de galã sperã el cã va
contribui într-o însemnatã mãsurã la
rezolvarea chestiunii muncitoreºti,
belicosul Gayk a reuºit sã ne dea o
nouã îndrumare în politica externã,
emiþînd cel dintîi ºi cu multã autoritate pãrerea cã trebuie sã luãm
pe transilvãneni fãrã Transilvania, Cotadi este astupat timp de
ºase luni pe an cu un dop de sticlã
de ºampanie, pe care de cãte ori îl
trage în afarã, se încearcã sã-l
împartã în loturi inalienabile ºi sãl distribuie populaþiei rurale,
sperînd cã va putea rezolva în
acest mod, cu totul empiric ºi
primitiv, delicata ºi complicata chestiune agrarã etc.
Toate aceste exemple ºi, de
fapt, cu excepþia Fucsiadei,
toate textele din Pagini bizare
pledeazã pentru o ipotezã conform cãreia
descoperim la Urmuz fãpturi ireale într-un
univers real, deºi extrem de caricaturizat,
ceea ce ar explica impresia de neverosimilitate generatã de permanenta pendulare de
la un registru la altul.

Pe de altã parte, încadrarea esteticã a
universului de creaþie caragialian, departe
de a fi o procedurã simplã, a declanºat,
dupã cum se ºtie, controverse în rîndul
exegeþilor pentru care tipul de mimesis
identificabil la Caragiale pare sã fie de
facturã clasicã, fie realistã sau chiar
naturalistã. Polifonia funciarã a operei
caragialiene ale cãrei jocuri cu mai multe
strategii justificã multitudinea de genuri
ºi specii abordate în registre diverse, explicã
numeroasele etichetãri ºi nuanþãri: realism
etern, realism clasic, realism naturalist,
realism critic, realism psihologic,
realism grotesc, realism creatural,
hiperrealism, microrealism etc. Opera
cristalizatã în creuzetul artei caragialiene,
care a topit realitatea mixînd substanþele
esteticii clasice, realiste ºi naturaliste
deopotrivã, poartã însã drept marcã specificã, celebra formulare a lui Paul Zarifopol:
caricatural, dar perfect verosimil. Esenþa
artei caragialiene constã, aºadar, în raportarea la realitate prin îmbinarea strategiei
maximei stilizãri cu cea a deformãrii caricaturale în mãsurã sã surprindã esenþialul.
Sugestivã pentru acest ideal estetic ce
ilustreazã atitudinea lui Caragiale faþã de
realitatea devenitã obiect al meºteºugului
artistic, este parabola din Cîteva pãreri: D.
profesor este un om foarte rãu ºi are un nas
foarte comic. Copiii rîd de nasul lui domnul;
dar dînsul mai are ºi o riglã în mînã, ºi
astfel, îndatã ce d-sa îºi aratã nasul pe uºã,
sgomotul haotic, ca prin farmec, stã
înþepenit locului [ ] Dar iatã cã unul dintre
ei, jucîndu-se prin curte, gãseºte o bucãþicã
de cãrbune moale. Ce-i dã diavolului prin
cap? Ridicã biniºor cãrbunele de jos, merge
furiº la zidul din dos al institutului, trage
o linie, încã una, mai ºterge, rade, adaugã;
e gata  un nas ºi o riglã[ ] acesta e
domnul adevãrat!... fiindcã e numai ceea
ce ne trebuie de la domnul!
Penelul de caricaturist al lui Caragiale
schiþeazã, aºadar, întotdeauna, suceala
fiecãruia, particularitãþile rizibile sau ridicole
care-l fac sã exclame, probabil cu disimulatã
seninãtate: nu te mai saturi sã-i vezi ºi
sã-þi faci haz de ei, dar menþine prin linii
de mare forþã sugestivã, ºi datele eternumanului, chiar ºi atunci cînd portretul
rãmîne în sfera indeterminabilului absolut,
contingent absurdului. Leonicã din Broaºte destule. Nuvelã pesimistã este, spre
exemplu, creionat printr-un ºir de negaþii
care exfoliazã, rînd pe rînd, succesivele
imagini care asigurã posibilitatea reprezentãrii mentale: Pãrul lui nu era nici
negru, nici galben, nici castaniu; faþa nici
oacheºe, nici bãlanã, nici smeadã; ochii
nici negri, nici verzi, nici cãprii. Nu era
nici cîrn, nici nãsos, ºi urechile le-avea
potrivite. Nu era nici mare, nici mic, nici
gras, nici slab, nici nalt, nici bondoc, nici
subþire, nici gros. Afarã de astea, nu era
nici bun, nici rãu, nici moale, nici iute,
nici deºtept, nici prost. Cu un cuvînt o
fiinþã nici prea-prea, nici foarte-foarte.
Oricît de difuze sau de îngroºate ar fi
trãsãturile personajului caragialian, caricaturizarea nu depãºeºte limitele recognoscibilului, deliberat ignorate de Urmuz. Spre
deosebire de Ismail, una dintre cele mai
reprezentative creaturi urmuziene, care se
gãseºte astãzi cu foarte mare greutate,
Miticã, individul generic, etalonul lumii
caragialiene, este arhicunoscut ºi ubicuu:
îl întîlnim atît de des: - în prãvãlii, pe
stradã, pe jos, în tramcar, în vagon, în
restaurant, la Gambrinus  în fine,
pretutindeni. Deºi vidul lãuntric ºi marionetizarea sînt aspecte comune ambelor lumi,
fauna lui Caragiale, chiar ºi
atunci cînd apare surprinsã
în ipostaze absurde, este,
din nefericire, cea naturalã,
iar a lui Urmuz este compusã prin synthezã, înregistrînd subspecii umanoide
absurd-fantastice, de neconceput pentru cititor.
Aºadar, în ceea ce priveºte
gradul sau modalitatea în care
realitatea se reflectã în operã,
ceea ce îl apropie pe Urmuz de Caragiale este,
în primul rînd, procedeul caricaturizãrii
excesive, iar ceea ce
distinge esenþial universul sãu artistic de
cel al înaintaºului,
este intenþionata lipsã de verosimilitate a
imaginii rezultate. Semnul lui Urmuz ar fi,
folosind termenii care îl definesc pe al lui
Caragiale: caricatural ºi derutant prin
neverosimil.
Loredana ILIE
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Meditaþii ortodoxe: Biblia ºi arheologia
perit o relatare a potopului anterioarã celei
din Cartea Facerii sau numele ºi isprãvile
regilor asirieni care pînã acum nu erau
menþionate decît în Biblie.
Interesul cercetãtorilor a crescut pînã la
a-i determina sã meargã în teritoriul biblic.
În felul acesta se deschide o nouã erã atît
pentru istorici cît ºi pentru bibliºti. Palestina oferã posibilitatea aflãrii unui trecut
milenar. Trebuia însã gãsitã modalitatea
stabilirii vechimii fiecãrui obiect descoperit,
comparativ cu alte descoperiri asemãnãtoare. Numai cã datele oferite de Biblie nu
corespundeau cu cele din aceeaºi categorie.
Recurgerea la unele metode noi, începînd
cu anul 1950 avea sã uºureze posibilitãþile
de identificare a realitãþilor. Odatã cu
aceasta au început sã se evidenþieze
nepotrivirile dintre relatãrile biblice ºi
realitãþile de pe teren. În zadar s-a încercat,
spre exemplu, sã se potriveascã datele
biblice cu cele istorice referitoare la
cucerirea Þãrii fãgãduite evreilor. Meterezele localitãþii Ieriho pãreau demult
distruse atunci cînd goarnele lui Iosua s(urmare din pag. 1)

a spus cã au fost înlãturate. Dezvoltarea
arheologiei moderne, mult mai conformã
ºtiintei exacte decît referinþele textelor, a
mãrit tendinþa de a accepta cele descoperite
în mod ºtiinþific. Tot mai evident au apãrut
diferenþele între modurile de a aborda datele
istorice. Una s-a dovedit modalitatea
teologicã de abordare a istoriei poporului
israelit ºi alta arheologia care se întemeiazã
pe date materiale incontestabile.Oricum, la
ora actualã, se impune strãdania de a gãsi
posibilitatea potrivirii relatãrilor biblice cu
recentele descoperiri arheologice care,
preluate corect, nu pot fi contestate.
Aºa cum afirma autorul articolului menþionat la început, exegeþii biblici sînt datori
sã pãrãseascã bibliotecile ºi cãrþile cu care
s-au obiºnuit pentru a face investigaþii
ample pe pãmîntul Þãrii Sfinte, farã totuºi
a ignora Biblia. Cercetãtori avizaþi merg de
acum permanent în fosta Mesopotamie ºi
descoperã rãdãcinile civilizaþiei noastre
actuale. În zona Tigrului ºi Eufratului pot
fi gãsite rãdãcinile civilizaþiei noastre de
azi. Ceea ce a adus ca nou între altele a
fost descoperirea la Ninive a arhivelor

regilor Senaherib ºi Asurbanipal, care
adãpostesc nu numai documente istorice,
dar ºi opere literare, poetice, religioase ºi
mitologice, plus 30.000 de table de argilã
conþinînd informaþii incontestabile.
Vom putea astfel înþelege stupoarea
cercetãtorului englez George Smith cînd a
descoperit urmele potopului mai vechi decît
relatãrile Cãrþii Facerii din Vechiul Testament. La fel, nu ne vom putea imagina decît
cu greu mirarea de a fi descoperit numele
unor regi asirieni care, pînã atunci, n-au
fost cunoscuþi decît din Biblie. În felul
acesta, ºi e concluzia cercetãrilor arheologice actuale, refuzul de a recunoaºte
istoricitatea ºi veracitatea datelor cuprinse
în Biblie îºi pierde orice justificare.
Prin urmare, în ciuda scepticismului unor
cercetãtori mai vechi sau mai noi, datele
cuprinse în Biblie trebuiesc receptate ca
reprezentînd adevãruri istorice pe care nu
le pot contesta decît neºtiutorii, rãu informaþii sau pur ºi simplu necinstiþii care, cu
rea intenþie, încearcã sã deformeze istoria
aºa cum ne-o prezintã Biblia împreunã cu
toþi cercetãtorii cinstiþi ai vremii noastre.

Accent

Omagiu
Doamnei Elvira Sorohan
G. Ibrãileanu fãcuse remarca lipsei de
longevitate a scriitorilor români. În treacãt
fie zis, se poate constata ºi eterna lor
penurie materialã, evident, cu cîteva excepþii. Dacã am face un bilanþ al vieþii scriitorilor
români ajunºi la 70, 75 ºi 80 de ani, sau
chiar mai mult, vom constata, cu pãrere de
rãu, cã mulþi alþii au dispãrut înainte de
aceste vîrste de invidiat. Cu atît mai
meritorie ne apare ºansa longevitãþii ºi a
operei unor aleºi ai Providenþei, care ajung
la aceste vîrste performante.

Mitropolit Nicolae CORNEANU

Restituiri: Octavian Vuia - Problemele relaþiilor dintre Stat ºi Bisericã
în România Comunistã legii naturale, s-a încercat sã se explice
Atitudinea Bisericii Ortodoxe Române
din punctul de vedere al politicii bisericeºti
de ce Biserica colaboreazã cu regimul în
(IV)

este cea mai vizibilã ºi mai frapantã,
datoritã importanþei ei faþã de celelalte
confesiuni. Publicaþiile Bisericii Ortodoxe
Române oferã destule documente ºi materiale relativ autorizate care sã ne permitã
sã caracterizãm atitudinea acestei Biserici
în relaþiile sale cu statul. În urma vizitei
din anul 1967, Cardinalul Koenig la
Patriarhia Românã din Bucureºti, capul
Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul
Justinian a definit aceste relaþii într-un
mod mai curînd dialectic, dupã el, confesiunile, ca instituþii religioase cu reglementãrile lor proprii, deºi nu aparþin statului,
nu sunt separate complet de el. S-a pus
accentul pe aceastã idee, în aceeaºu
cuvîntare, atunci cînd Patriarhul a subliniat cã între stat ºi confesiunile religioase
s-a stabilit o perfectã ºi constantã colaborare. Patriarhul, vorbind în numele
credincioºilor de toate confesiunile, a
confirmat faptul cã Bisericile sau Comunitãþile religioase participã cu entuziasm la examinarea marilor probleme
ale statului pentru a realiza o viaþã mai
bunã ºi mai liberã pentru întregul popor.
Principalul punct al acestei colaborãri este
asigurarea pãcii externe ºi interne.
Bisericile ºi Comunitãþile religioase,
conform Patriarhului Justinian, au datoria
sã realizeze ele însele pacea interconfesionalã, deoarece ele trebuie sã fie primele
care sã dea exemplu unei coexistenþe
paºnice. În timp ce se acþioneazã pentru
înþelegerea între naþiuni, a afirmat
Patriarhul Justinian, sã încercãm sã
realizãm înþelegerea ºi pacea între Biserici11. Aceastã colaborare este acceptatã
ºi de statul socialist, care a implicat
Bisericile ºi Comunitãþile religioase în
propaganda activã pentru pace. Bineînþeles,
aceastã luptã pentru pace are loc în
cadrul campaniei generale a miºcãrii
comuniste internaþionale. În acest fel,
Bisericile ºi Comunitãþile religioase sunt
reprezentate la diferitele conferinþe de
pace care sprijinã politica partidelor
comuniste, în Vietnam ºi-n alte pãrþi. Întro cuvîntare þinutã de Secretarul General
al Partidului Comunist Român ºi Preºedinte al Consiliului de Stat, Nicolae
Ceauºescu, s-a pus foarte adesea accentul
pe aceastã naturã a colaborãrii dintre Stat
ºi Biserici. Conducãtorul Partidului
Comunist Român, în recepþia oferitã
capilor Confesiunilor religioase din România, la 23 februarie 1968, a subliniat
faptul cã Bisericile ºi Confesiunile
religioase sprijinã politica internã ºi
externã a Statului Socialist Român12.
S-ar putea constata cu precizie o
doctrinã bine stabilitã privind relaþiile
dintre Biserici ºi Confesiunile Religioase
ºi Statul Român Socialist. Sub regimul
comunist, Biserica Ortodoxã Românã a
dezvoltat o doctrinã privind relaþiile StatBisericã, alcãtuitã din trei elemente de
bazã. Ca introducere, ar trebui sã arãtãm
cã o comisie inter-ortodoxã, care s-a
întrunit la Mãnãstirea Vatopedi, în 1939,
a încercat sã defineascã o doctrinã
modernã privind relaþiile Stat-Bisericã, din
punctul de vedere ortodox; totuºi, hotãrîrile
luate înainte de cel de-al doilea rãzboi

Octavian Vuia ºi soþia sa, Ortrud, la
Delphi (1975)

mondial, deºi în fazã embrionarã, se pot
adapta cu mare greutate situaþiei create
dupã rãzboi în unele þãri este-europene în
urma creãrii regimurilor comuniste cu
sprijinul Moscovei.
Unul dintre elementele acestei doctrine
se bazeazã pe economia bisericeascã, un
principiu care se aplicã mai ales la Sfintele
Taine. S-au fãcut încercãri sã se lãrgeascã
aceastã noþiune ºi sã se aplice acest principiu
nu numai la relaþiile dintre Biserici, privind
Sfintele Taine, ci ºi în relaþiile dintre Stat
ºi Bisericã. Într-adevãr, principiul economiei bisericeºti face excepþie la regulile
stricte ale Bisericii. Este, în primul rînd,
expresia unei atitudini tolerante a unei
Biserici faþã de celelalte, în interesul pãcii
religioase interconfesionale. Totuºi, principiul economiei bisericeºti este aplicat
acum de teologii români ortodocºi pentru a
explica o oarecare înþelegere ºi toleranþã
faþã de mãsurile luate de Stat. Încã sub
regimul monarhiei constituþionale, ale cãrei
legi civile recunoºteau divorþul, Biserica
Ortodoxã a trebuit sã ia în aceastã chestiune
o atitudine tolerantã faþã de stat, continuînd
sã menþinã concepþia sa proprie asupra
cãsãtoriei.
Bazîndu-se pe principiul economiei
bisericeºti, unii teologi ortodocºi români
încearcã, de asemenea, sã explice atitudinea Bisericii faþã de un stat ºi de un regim
cu o ideologie opusã credinþei religioase.
Biserica, zic aceºti teologi, trebuie sã
coexiste cu un stat ºi cu un partid cu vederi
deosebite de cele ale Bisericii. Pentru aceºti
teologi, principiul economiei bisericeºti
nu are atît o valoare dogmaticã, cît, în primul
rînd, una canonicã. Canoanele, la rîndul lor,
sunt expresia condiþiilor timpului. În acest
fel, principiul economiei bisericeºti îi
permite Bisericii sã se adapteze unor
circumstaneþe ce-i sunt total noi13.
Un alt element adus pentru susþinerea
teologilor ortodocºi români în încercarea
lor de a explica relaþiile dintre Stat ºi
Bisericã, îºi are rãdãcinile în teoria legii
naturale. Teologii ortodocºi încearcã astfel
sã-i intreacã pe teologii apuseni (pe cei
catolici, în special), însã pe o cale proprie.
Pe baza unor elemente preluate din teoria

chestiunile politice. Atît Biserica, cît ºi
Statul, zic aceºti teologi, trebuiesc sã
combatã nedreptatea socialã ºi sã susþinã
drepturile fundamentale ale omului. Conform acestei teorii, etica de tip creºtin
considerã cã baza ordinii sociale are
prioritate în legea naturalã, din care derivã
drepturile fundamentale. Biserica recunoaºte numai existenþa legii naturle ºi,
prin aceasta, o bazã de colaborare ce are
drept scop realizarea drepturilor fundamentale ale omului, precum ºi lupta
împotriva nedreptãþii sociale. Plecînd de
aici, teologii aceºtia ortodocºi considerã
cã nedreptatea socialã este o piedicã în
calea bunei stãri a omenirii14. Din aceastã
cauzã, Biserica nu trebuie sã rãmînã
indiferentã faþã de problemele sociale.
Astfel, principiul economiei bisericeºti
este completat cu un principiu de ordin
moral. Patriarhul Justinian a citat cuvintele Apostolului Ioan, cã acela care face
binele este de la Dumnezeu (Ioan 3,11).
Prin urmare, Biserica, urmînd principiul
economiei bisericeºti, sprijinã numai
ceea ce este bun într-un regim, un adevãr
care se aplicã ºi în cazul unui stat
socialist15. Aºadar, principiul economiei
bisericeºti, lãrgit printr-un principiu de
ordin moral, îi permite Bisericii sã aleagã
numai acele puncte ce par a fi pozitive faþã
de regimul sub care este obligatã sã
trãiascã ºi sã acþioneze. Idealurile unui mai
bun viitor pentru popor, eliminarea nedreptãþii sociale, lupta pentru pace ºi pentru
drepturile fundamentale ale omului sunt
punctele de contact ale Bisericilor cu Statul,
cel puþin aºa cum se spune. Chiar ºi regimul
vede utilitatea colaborãrii din acest punct de
vedere, dintre Stat ºi Biserici, deoarece
propaganda comunistã profitã de pe urma
acestui mod de colaborare.
Totuºi, ideea unei bunestãri ºi a
viitorului omenirii diferã în cele douã
concepþii, a regimului ºi a Bisericii. Din
aceastã cauzã nu existã o bazã solidã în
colaborarea impusã Bisericilor de cãtre
regimul comunist. Existã, de asemenea,
teologi ortodocºi care nu omit sã arate în
acest context cuvintele Apostolului Pavel,
referitoare la relaþiile dintre credinþã ºi
puterea temporalã, precizînd cã supunerea
faþã de autoritãþi nu trebuie sã ajungã pînã
într-acolo încît sã implice acceptarea unui
sistem politic bazat pe nedreptate ºi constrîngere. Fireºte, aceºti teologi au grijã
sã nu critice situaþia din regimurile comuniste, însã se referã la alte þãri de pe glob.
Conform acestora, un creºtin trebuie sã
urmeze îndeaproape învãþãtura Bisericii16.
Note:

11. BOR, 1967, nr. 11-12, pp.1136-1137
12. ibid, nr. 1-2, 1968, pp.17-26
13. L. Stan, Ortodoxia, 1958, nr. 3; Studii
teologice, 1954, nr. 5-6, p.299
14. N. I. Nicolaescu, Studii teologice, 1954,
nr. 7-8, p.345; O. Bucevschi, Studii teologice,
1954, nr. 5-6, p.235
15. BOR, 1949, nr. 3-4, p.46 ºi nr. 6-7,
p.523; BOR, 1952, nr. 9-10, p.605
16. G. Marcu, Studii teologice, 1957, nr. 1-2,
pp.13-17

(Versiune româneascã R. M.)

Urmînd pilda altor personalitãþi ieºene,
distinsa Doamnã Elvira Sorohan a împlinit
în anul ce a trecut (21 august 2009) o
frumoasã vîrstã. Profesor universitar
consultant, critic ºi istoric literar (amintim
selectiv cîteva dintre cãrþile domniei sale:
Iluminismul transilvan, 1974, Cantemir în
cartea hieroglifelor, 1978  Al. Piru
obiºnuia sã spunã cã Istorie ieroglificã a
citit-o numai el, Al. Piru, ºi Doamna Elvira
Sorohan -, Ipostaze ale revoltei la Heliade
Rãdulescu ºi Mihai Eminescu, 1982, Introducere în opera lui Budai-Deleanu, 1984,
Cartea cronicilor, 1986, Miron Costin.
Permanenþe ale mentalitãþii româneºti,
1995, Introducere în istoria literaturii
române, 1998), în fine, autoare a numeroase
eseuri ºi studii (care, probabil, vor fi reunite
în volume) rãspîndite în prestigioase reviste
de culturã: România literarã, Convorbiri
literare, Cronica, Vitraliu etc., Doamna
Elvira Sorohan este o prezenþã constantã în
viaþa culturalã româneascã.
Aceste rînduri s-ar fi cuvenit, mai mult,
la momentul aniversar, însã tardiv ne
reparãm aceastã neglijenþã printr-o rememorare  evocare a orelor de seminar de
Literaturã românã veche, la Universitatea
Al. I. Cuza din Iaºi. În anii aceia, de la
începutul deceniului al VII-lea, din veacul
ce n-a trecut de multe decenii, Doamna
Elvira Sorohan era asistenta Profesorului I.
D. Lãudat, titular al cursului de Literaturã
românã veche, disciplinã care, în pofida
dificultãþii, devenise îndrãgitã de majoritatea studenþilor. De ce? În primul rînd,
pentru patosul ºi dãruirea cu care Profesorul I. D. Lãudat ne introducea în contextul
cronicilor, dezvãluind cu detaºare intrigile,
rivalitãþile, comploturile, crimele abominabile la care erau supuºi, adesea, atît
domnitorii cît ºi boierii români. În al doilea
rînd, seminariile de Literaturã românã veche
îºi aveau farmecul lor neºtirbit datoritã
Doamnei Elvira Sorohan. Cronicarii moldoveni ºi munteni erau examinaþi prin interesante lucrãri de seminar: se citea textul
cronicilor, se parcurgea bibliografia, se
provocau discuþii, controverse, se reînvia
epoca, se fãceau corelaþii în istoria europeanã, se miza pe valoarea arhaismelor al
cãror parfum de epocã rãmãsese intact. În
fine, dupã ce toate problemele erau aparent
lãmurite, Doamna Elvira Sorohan, cu
îngãduinþa ºi toleranþa omului cultivat, ne
releva, adesea, ceea ce ne scãpase nouã,
novicilor, în analiza unor texte literare. Iatã
de ce în aceste momente retrospective, ne
amintim cu plãcere de aceste seminarii de
Literaturã românã veche, prilej de a-i ura
distinsei Doamne Elvira Sorohan, sãnãtate
ºi un cãlduros LA MULÞI ANI!
Ionel SAVITESCU

Jurnalul literar 21
fundamental. Binele, altruismul, iubirea de frumos sînt
starea de normalitate a omului,
ca reflectare a prezenþei divine în noi.
În noaptea cînd a murit, marele teolog
elveþian Karl Barth a apucat sã mai scrie:
Dumnezeu este pentru cei vii. Sub aceste
cuvinte ºi-a pus semnãtura, cu scris
tremurînd dar apãsat ºi perfect lizibil. Au
fost ultimele sale cuvinte ºi ele au reflectat
convingerea sa de o viaþã. Pentru Karl Barth
prezenþa lui Dumnezeu în oameni este o
realitate care se dovedeºte prin talentul ºi
calitãþile pe care omul le primeºte ca dar de
la Domnul. În lucrarea sa Scrisoare cãtre
Mozart apãrutã în 1956, cînd se împlineau
200 de ani de la moartea celebrului
compozitor, Barth vorbeºte despre talentul
lui Mozart ca reflectare a creaþiei ºi a
dragostei divine. Cu cît Mozart îºi perfecþiona mai mult compoziþiile cu atît el mãrturisea
indirect pe Dumnezeu.
Asupra teologiei lui Barth sînt, din punct
de vedere ortodox, multe de spus. Dar ºi el a
fost printre aceia care au înþeles sensul
fundament al existenþei noastre ºi adevãrata
noastrã menire. Fiecãruia dintre noi îi este dat
sã ajungã a înþelege. Dupã cum spune ºi
Sfîntul Apostol Pavel: ªi sã vã lumineze ochii
minþii, ca sã pricepeþi care este nãdejdea la
care v-a chemat  (Efeseni 1,18).
*
Ne-am obiºnuit sã spunem cã sîntem
credincioºi ºi este demn de toatã lauda cã
nu ne sfiim sã mãrturisim credinþa în
Dumnezeu. În acelaºi timp, ar trebui sã ne
fie fricã de uºurinþa cu care facem asemenea
mãrturisiri. ªtiam de mult cã afirmaþia poate
fi superficialã, lipsitã de orice adîncime,
cuvinte rostite ca toate celelalte, fãrã
acoperire, fãrã justificare. Nici nu ne dãm
seama cît de uºor am sãvîrºit un pãcat. A-þi
mãrturisi credinþa în Dumnezeu implicã
legãtura cu Împãratul Ceresc ºi de aceea
cuvintele nu au voie sã fie uºuratice, fãrã
cumpãtare ºi mãsurã. Dacã sîntem nesocotiþi atunci cînd vorbim despre Domnul,
pierdem fiorul de sfinþenie al legãturii cu
divinitatea ºi nici nu mai avem cum sã
vedem rãsãrind lumina care ne aduce
mîntuirea. Mai înþelegem, oare, lucrarea
Domnului în noi, mai descifrãm semnele pe
care le primim de sus din cer? Cred cã am
uitat sã mai plîngem de bucurie, aºa cum
fãceau cei care reuºeau pentru o clipã sã
se roage cu adevãrat ºi nici nu cred cã mai
avem ambiþia de a lupta pentru El, de a
lupta pentru noi, de a-L cãuta pretutindeni
ºi fãrã odihnã. Ne mulþumim numai cu
afirmaþia liniºtitoare cã sîntem credincioºi ºi
cã mergem la Bisericã pentru cã aºa ne-am
obiºnuit, pentru cã ºi alþii fac la fel. Confundãm credinþa cu alte exerciþii sociale, o
includem în inerþia în care trãim.
Delãsarea nu este o fatalitate iar resemnarea nu e felul nostru specific
de a fi. Teologul irlandez George
Barkeley, care a trãit între 1685 ºi
1725, este autorul unui aforism care
a rãmas celebru: esse est percipi
ºi care se traduce prin a fi
înseamnã a fi perceput . Se poate
la fel de bine spune cã cine
existã este perceput, sau cine
existã este luat în considerare.
Existãm în acþiune, percepem ceea
ce este în jurul nostru ºi sîntem, în acelaºi
timp, luaþi în considerare de cei cu care
intrãm în legãturã. Felul dinamic al existenþei noastre este un dar de la Dumnezeu.
Conºtientizãm tot ceea ce trãim ºi din
aceastã cauzã putem afirma cã nu sîntem
duºi la mîntuire, ci ne-o dorim, o percepem, luptãm pentru ea de-a lungul întregii
vieþi. Darul de a percepe existenþa noastrã
prin legãtura cu Dumnezeu ne face tari ºi
responsabili, prin ajutorul divin ajungem sã
fim abili în evitarea rãului, devenim cu
adevãrat fii ai Domnului.
Într-o poveste foarte frumoasã se cautã
tinereþea fãrã bãtrîneþe. Paradoxal, sîntem
permanent ameninþaþi de bãtrîneþe fãrã
tinereþe, indiferent de vîrsta noastrã
biologicã. Superficialitatea este bãtrîneþea
sufletului, asemãnãtoare unui copac care,
deºi puternic, este atacat de omizi. Încet,
frunzele se usucã, cad, mor, copacul se
vestejeºte. Cine e superficial e ca acest
copac, cu toatã tristeþea decãderii. O
moarte lentã. Socrate spunea cã a face
nedreptatea este mai rãu decît a o suporta.
Lãsîndu-ne pe tînjealã, neglijîndu-ne
sufletul ºi batjocorindu-ne trupul, ne facem
singuri nedreptatea pe care tot noi trebuie
sã o suportãm. Superficialitatea este o
nedreptate, o înºelãciune, fiindcã amãgirea
cã facem ce e bine cînd totul e rãu, e
periculoasã. Însã, spre deosebire de
copacul cãzut victimã paraziþilor, noi putem
sã ieºim singuri din impas, sã nu lãsãm
speranþa sã ne pãrãseascã, sã ne lase
singuri. Cine existã are datoria sã ºtie ce e
în jur. Prima opþiune este a lua seama cã
beneficiem de privilegiul dragostei infinite
a Celui de Sus. De aceia nu ne rãmîne decît
sã luãm ºi sã ne luãm în considerare, chiar
dacã e greu, chiar dacã am mai vrut sã

Teolog: Cel trimis de Dumnezeu
Mã întreb adesea de ce ne este atît de
greu sã ne cunoaºtem pe noi înºine ºi sã
înþelegem care este adevãrata noastrã
menire? Am în gînd cuvintele Sfîntului
Apostol Pavel Ca sã fim spre lauda Slavei
Sale noi, cei ce mai înainte am nãdãjduit
întru Hristos. Întru care ºi voi, auzind
cuvîntul adevãrului, Evanghelia mîntuirii
voastre, crezînd în El aþi fost pecetluiþi cu
Sfîntul Duh al fãgãduinþei. ( Efeseni 1,1213). Ar fi uºor de înþeles cã locul nostru
este alãturi de Dumnezeu. Dar acceptãm
greu realitatea dragostei divine pentru noi
ºi tindem sã fugim de ea. Vrem sã ne
ascundem de Domnul, sã ne facem existenþa
grea ºi sã ne amãgim cã nu înþelegem nimic
din cuvintele Apostolului. De ce nu vrem
sã fim fii ai Domnului, de ce refuzãm
înfierea întru El (Efeseni 1,5)?
Se afirmã, ºi fiecare generaþie repetã acest
lucru, cã omul se comportã în raport cu
semenii sãi ca un animal de pradã, ca un
lup care, pentru a supravieþui biologic,
atacã ºi nimiceºte fãrã cruþare. Biologul
Richard Dawkins, cunoscut pentru ateismul
ºi scepticismul sãu militant, punea, încã
din 1976, egoismul nimicitor la baza
existenþei umane. Omul ar fi o maºinã
construitã cu ajutorul unor gene egoiste.
Pînã ºi cele mai simple forme moleculare de
viaþã supravieþuiesc pe seama celorlalte,
prin distrugerea acestora. Chiar dacã la un
moment dat genele se unesc într-o acþiune
comunã, ele o fac exclusiv dintr-un soi de
oportunism bizar, care nu este de duratã.
Astfel altruismul ºi solidaritatea sînt
considerate ca simple iluzii, ca amãnunte
inutile. Cine le preþuieºte trãind prin ele ºi
cu ajutorul lor îºi pune în pericol propria
existenþã. Rãzboiul, crima ºi orice formã de
violenþã directã sau indirectã împotriva
semenilor devine justificabilã, chiar indispensabilã, pentru cei care vor sã supravieþuiascã.
Rãutatea fãrã margini, de tip patologic, este
reabilitatã ca realitate fundamentalã ºi oricine,
plin de patimi, calcã în picioare viaþa altuia
poate dormi liniºtit, fãrã remuºcãri. El este cel
care împlineºte legile naturii.
Studiul molecular ºi genetic era în anul
1976 doar la început. Profesorul Joachim
Bauer, neurobiolog, care predã medicina
psihosomaticã în cadrul Facultãþii de
medicinã din Freiburg, a infirmat rezultatele
lui Richard Dawkins, în urma unor cercetãri
care s-au întins de-a lungul mai multor ani
ºi care au fost confirmate prin experimente
repetate în laborator. Într-o serie de mai
multe conferinþe ºi într-un articol publicat
în numãrul din iunie al revistei Die politische
Meinung (Pãrerea politicã), profesorul
Bauer s-a arãtat convins de faptul cã nu
existã la nici un nivel molecular o activitate
de tip egoist care sã asigure supravieþuirea
prin distrugerea altor biosisteme. Dimpotrivã este evident cã acestea dezvoltã o
remarcabilã strategie de supravieþuire
bazatã pe cooperarea dintre ele. Cînd un
biosistem este supus unui factor de stress,
cum ar fi boala sau schimbarea mediului de
viaþã, el dezvoltã o strategie de adaptare la
noua realitate existenþialã printr-un efort
comun al tuturor celelalte sistemele celulare
existente. Fiecare este chemat sã ajute la
gãsirea unei forme de adaptate care sã fie
viabilã. Astfel, afirmã profesorul Bauer, este
absurd sã se vorbeascã despre egoism la
nivel genetic, orice genã fiind programatã
pentru comunicare. Cooperarea dintre gene
se manifestã ºi prin crearea în interiorul
organismului a unei zone de liniºte, unde
datele genetice iniþiale sînt pãstrate pentru
timpul cînd se va reveni la normalitate, adicã
la starea fericitã fãrã boalã ºi stress. Tot
prin colaborare, factorii de modificare sînt
þinuþi în frîu, stopaþi cînd totul merge bine,
pentru a nu se distruge din greºealã genele
care se gãseau iniþial la baza sistemului ºi
care sînt realitatea geneticã determinantã.
Astfel în genã nu existã nici o urmã de
poftã de a distruge, de profilare pe seama
altora, viaþa fiind eminamente pozitivã.
Profesorul Baier explicã în continuare cã ºi
la nivel molecular apare manifestãri violente, de agresiune, însã, fapt important, ele
nu apar de la sine, ca fenomen natural
inevitabil. Violenþa este generatã de o
acþiune venitã din afara sistemului ºi care
trezeºte reacþia imediatã de apãrare. Fenomenul este la fel de valabil ºi pentru oamenii
sãnãtoºi psihic care se manifestã violent
doar pentru a preveni un atac din afarã, o
stare care le-ar produce durerea. Nu existã
nici un indiciu cã la nivel genetic agresivitatea este un rãu necesar sub forma unei
nevoi imperative de agresivitate, cauzatã
de o stare de plãcere perversã. Ceea ce
Dawkins afirma în 1976, ca simplã speculaþie, este infirmat de cercetarea bio-molecularã actualã. Avem certitudinea cã
egoismul din oameni nu este fundamental,
el fiind rãspunsul la o provocare, o stare
trecãtoare, o situaþie instabilã de moment.
Biologia ajunge prin cercetare empiricã la
un adevãr considerat de cãtre teologie ca

facem aºa ceva ºi nu am reuºit. Dumnezeu
ne-a dãruit pacea ºi stãruinþa de a reîncepe.
Nãdãjduiesc atunci cã ziua care vine,
mîine, va fi începutul cel bun ºi drept. Vom
începe prin a ne ruga altfel, mai adevãrat,
mai cu sfialã ºi cu atenþie, ne vom feri sã
mai spunem cã sîntem atît de credincioºi
pentru cã nu vrem sã ne mai amãgim ºi sã
amãgim pe ceilalþi. Dar, mai ales prin
rugãciune ºi fapte bune vrem sã-L cãutãm
pe Dumnezeu, sã ne deschidem ochii minþii
pentru a fi lîngã El ºi sã ne dezvoltãm acel
auz deosebit prin care auzim chemarea Lui.
Aºa urmãm exemplul Sfinþilor, despre care
vorbim atît de mult, fãrã a fi reuºit vreodatã
sã-i înþelegem cu adevãrat, sau sã-i iubim
pentru felul cum ei puteau sã trãiascã în
sfinþenie ºi înþelepciune.
O legendã hasidicã povesteºte cum Dumnezeu, vãzînd nimicnicia oamenilor, a vãrsat
douã lacrimi care au cãzut în ocean. Cînd au
atins apa acestuia, au fãcut un asemenea
zgomot încît ele s-au auzit pînã la capãtul
lumii. Noi, se pare, nu am auzit nimic. Fiindcã
atunci am fi ºi am vorbi altfel. Dar poate,
totuºi, le vom auzi odatã cu ziua care vine.
*
Dumnezeu a vrut ca un termen militar sã
capete în creºtinism o importanþã deosebitã.
În Grecia anticã apostolii erau acei soldaþi
care constituiau un fel de avangardã ºi
care începeau o bãtãlie. Semnificaþia termenului s-a extins, apostolii fiind cei trimiºi
înainte pentru a anunþa, de exemplu, o
vizitã. Mai tîrziu, creºtinismul a înnobilat
termenul, dãruindu-i o semnificaþie cu totul
nouã, spiritualã. Ucenicii Mîntuitorului vor
fi numiþi Sfinþii Apostoli, propovãduind în
lume cuvîntul Mîntuitorului nostru Iisus
Hristos. ªi ei pot fi consideraþi ca fiind  cei
trimiºi înainte, cei care încep o bãtãlie, chiar
dacã nu mai este vorba de un rãzboi crud ºi
sîngeros, ci de lupta împotriva oricãrei ispite
ºi pãcatului, spre mîntuirea noastrã. Este
important de reamintit cã ucenicii Domnului
erau oameni obiºnuiþi, pe care Iisus Hristos
i-a ales, recunoscînd în ei pe aceia care au
puterea de a duce mai departe ceea ce El a
iniþiat prin activitatea Sa pãmînteascã. Dar
tocmai pentru cã au fost oameni obiºnuiþi,
putem afirma cã fiecare dintre noi poate sã le
fie un demn urmaº, cu condiþia de a dovedi
credinþa ºi cutezanþa lor.
Pavel va vorbi în faþa învãþaþilor de la
Atena, aducînd în contact Cuvîntul Mîntuitorului cu filozofia ºi spiritualitatea greacã.
Tot Pavel va propovãdui învãþãtura sfîntã
la Roma, pe atunci centrul lumii civilizate.
Din acest motiv, deºi nu l-a cunoscut direct
pe Iisus Hristos, el îmbogãþeºte semnificaþia termenului de apostol. Pavel s-a
strãduit ºi a luptat pentru o înþelegere a
creºtinismului bazatã pe cunoºtinþele ºi
sentimentele civilizaþiilor europene cu care
el a intrat în contact ºi pe care dorea sã le
aducã la credinþa adevãratã. Sã
ne imaginãm cã avem în faþã
tabloul lui Caravaggio Convertirea lui Saul. De îndatã înþelegem care sînt graniþele puterii
intelectuale omeneºti, sau, altfel
spus, locul unde discernãmîntul
se estompeazã în faþa unei amãgiri
fatale. Saul, prigonitorul creºtinilor, se considera a fi om ce ºtie
sã ia decizii bine cumpãnite. Dupã
cum vedem în tablou, nu mai rãmîne nimic
din grandoarea unui pãmîntean trufaº ce
se credea infailibil. Se spune cã omul
plãnuieºte ºi Dumnezeu hotãrãºte. Saul
rãmîne în þãrînã, aruncat de pe cal, orbit, în
întuneric. Lumina puternicã a soarelui din
deºert cade doar peste calul rãmas fãrã
stãpîn, Saul se aflã într-un con de umbrã,
aproape cã nu se mai vede. Dumnezeu îi
redeschide ochii ºi dacã Saul dispare
definitiv în umbrã, o altã luminã se va
rãsfrînge, vie ºi generoasã, peste Pavel.
Acelaºi om, aceeaºi forþã, dar acum un alt
nume, dat de Domnul nostru Iisus Hristos
pentru a face cunoscutã vestea cea mare a
Învierii Sale ºi a mîntuirii lumii.

Putem afirma cu certitudine cã autonomia
decizionalã a minþii omeneºti, atît de dragã
lui Kant, nu este valabilã decît în contextul
precis al legãturii omului cu Dumnezeu.
Realitatea autonomei noastre intelectuale
poate fi pusã în evidenþã exclusiv prin
rugãciune. Ne rugãm Domnului pentru
ajutor. Conduºi de Duhul Sfînt ne schimbãm, asemenea lui Pavel. Rugãciunea devine
factor de inspiraþie ºi ne duce spre o
motivaþie pozitivã a deciziilor.
Însã nici mãcar Saul, cãzut de pe cal, nu
a fost obligat sã devinã Pavel împotriva voii
sale. Ajutorul de la Domnul poate fi acceptat
sau nu. Ne alegem singuri soarta. Sau mai
bine spus, luãm singuri deciziile. Doar cã
cele luate fãrã Dumnezeu ne fac sã fim cu
inima ºi ochii închiºi, sã recãdem în rolul lui
Saul. Atunci ne aºezãm singuri în colþul
întunecat al vieþii, fãrã speranþã, pãcãtoºi,
prea slabi pentru a ne mai numi oameni. Frunze
veºtejite, uscate, purtate de vîntul capricios
al toamnei, fãrã rost. Nu cred cã în mod
raþional cineva doreºte sã rãmînã ca Saul,
atunci cînd poate fi un urmaº al lui Pavel.
Fiindcã Sfîntul Apostol Pavel este un
admirabil exemplu de îmbinare a unei
gîndirii pline de discernãmînt cu o credinþã
puternicã în Dumnezeu. Sã luãm de exemplu
Epistola cãtre Romani. La Roma sentimentul
religios era ancorat în legea romanã, statul
ºi religia avînd numeroase puncte de
contact. Autoritatea civilã era garantul
intelectual al religiei. Într-un asemenea
context, Pavel cautã o explicaþie aproape
juridicã a faptului cã prin greºeala unuia
singur, Adam, au fost pedepsiþi mulþi. Existã
o logicã implicitã în faptul cã: prin
ascultarea Unuia se vor face drepþi cei
mulþi (Rom. 5,20). Astfel prin Lege omul
a fost pedepsit pentru pãcatul lui, ºi tot
prin Lege harul îl salveze: Pentru cã
precum a împãrãþit pãcatul prin moarte,
aºa ºi harul sã împãrãþeascã prin dreptate, spre viaþa veºnicã, prin Iisus Hristos,
Domnul nostru. (Rom. 5,21). Noua lege
este purtatã prin Harul Divin, mai mult,
Harul este înlocuitorul legii vechi. Ea, legea
veche, a fost necesarã ca formã concretã
de conduitã a oamenilor dupã alungarea
din rai. Tot ea a definit, pînã la Hristos,
legãtura cu Dumnezeu, în forma sa incompletã, mereu aºezatã sub umbra pãcatului
strãmoºesc. Omul rãscumpãrat de Mîntuitorul primeºte capacitatea de a se raporta
Domnului, prin har, într-o legãturã de iubire.
Harul nu aboleºte legea ci o purificã, o
inspirã, o îndumnezeieºte. Omul capãtã acea
fãrîmã de divinitate care-l face sã aibã
discernãmîntul propriilor decizii, de a putea
alege binele de rãu, ca dorinþã liberã de a
fi alãturi de Domnul în Împãrãþia cerurilor.
Dezbãrat de pãcat, omul devine rob al
dreptãþii (Rom. 6, 18) ceea ce are o singurã
consecinþã, viaþa veºnicã. Evident, reabilitarea legii prin sfinþenia harului conduce
inevitabil ºi cãtre desfiinþarea consecinþelor
sociale ale legii vechi. Omul este legat de
Hristos, indiferent dacã este sclav sau
împãrat roman, bãrbat sau femeie. Reabilitarea prin jertfa pe cruce are o primã consecinþã
în împlinirea noastrã spiritualã, în puterea de
a ne ruga Domnului ºi a lupta efectiv pentru
a creºte duhovniceºte. Dar restaurarea omului
are ºi consecinþe concrete, de ordin moral ºi
social, care, pentru lumea romanã, erau mai
uºor de înþeles. De aceia gîndirea ºi spiritualitatea paulinã au influenþat ontologic
dezvoltarea civilizaþiei europene. Ar fi putut
exista o civilizaþie europeanã, în forma ei
modernã, cu visul de toleranþã ºi umanism,
fãrã Sfîntul Apostol Pavel? Uitãm prea uºor
ºi prea des cît de mult datorãm acestui om
devenit, pe drumul plin de soare ºi praf, cel
trimis înainte. Orice clipã din viaþã poate fi
cea a schimbãrii fundamentale, cînd ne
depãºim pe noi înºine, cînd Dumnezeu ne
face mai puternici decît am fi crezut vreodatã
cã am putea fi. Atunci fiecare din noi este
cel trimis de Dumnezeu.
Dumitru Horia IONESCU

Punctul pe i: Bravos români!
Cînd Preºedintele Senatului, a doua persoanã
din conducerea acestei þãri, a dovedit jenant cã
nu a auzit, în pregãtirea sa intelectualã, de
persoana ºi personalitatea istoricã ºi sociologicã
a lui Dimitre Gusti, am lãsat sã se treacã cu
bunãvoinþã peste incomensurabila gafã a
pregãtirii ºcolarizante, cãci era doar în campania
de alegeri, ºi nu voiam sã amendãm o stîlcire de
nume din patrimoniul culturii româneºti
moderne, atîta vreme cît politica se anunþa
detestabilã ºi catastrofalã în destinul actual
poscomunist al poporului nostru.
Iatã însã cã preºedintele þãrii, dl. traian
bãsescu, nu altul decît cel care preconizeazã
reforma învãþãmîntului românesc cu atîta aplomb
ºi, aº spune, neruºinare faþã de dascãlii pe care
îndrãzneºte  da, îndrãzneºte!  sã-i jigneascã
ºi sã-i desconsidere în faþa unei întregi naþii, ne
convinge cu ambiþie prezidenþialã cã nu ºtie nici
o boabã din istoria poporului român. N-am sã-i
spun lui traian bãsescu: Bã, mai pune mîna pe

istoria ºi pe geografia þãrii pe care nu
te învredniceºti s-o conduci, în lipsa
ta elementarã de pregãtire intelectualã.
Oi fi tu Marinel, dar nu-þi ascunde prostia sub
bereta lui Goe, cel al lui Nenea Iancu Caragiale!
Cahulul marcheazã în istoria noastrã un
moment profund ºi permanent: este vorba nu
numai de o recunoaºtere a geografiei Moldovei,
dar ºi de o tradiþie iarãºi istoricã ºi din nou
creºtinã pe care, mãcar prin pãrinþi gãgãuzi sau
nu, trebuia sã o ºtie, dacã nu preºedintele þãrii
acesteia de la Carpaþi, Dunãre ºi Mare, cel
puþin consilierii lui cotroceniºti, bãieþi cu studii
ºi doctorate cîºtigate rapid, dupã democratica
noastrã eliberare (cît o loviturã de stat), prin
vajnica ºi atît de contemporana Americã. Am
mai avut ocazia sã ne confruntãm în ultimele
douã decenii cu asemenea prostovani cu
diplome. Dar cred mai curînd cã Marinelul nu
ºtie sã citeascã, confundînd pe h cu b, într-o
lecturã ce îl defineºte pentru o întreagã istorie.
Analfabeþi încã n-am avut pînã acum la
conducerea þãrii. Bravos români!
ARISTARC
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Dialoguri esenþiale:

O CONVORBIRE CU
HERTA MÜLLER

Stimatã doamnã Herta Müller, cum de aþi
ales pentru volumul dumneavoastrã de
prozã titlul Depresiuni?
Alegerea se datoreazã unui citat din
Johannes Bobrowski: Noi, cei care trãim
în depresiuni, înþelegem moartea  moartea nu ne este strãinã, întrucît am crescut
împreunã cu ea. Citind aceastã frazã din
Bobrowski mi-a reþinut atenþia cuvîntul
depresiuni; mai apoi acest cuvînt mi sa pãrut foarte potrivit ca titlu pentru proza
mea. Depresiuni este un volum despre
cîmpiile bãnãþene. Dar între cîmpie ºi
depresiune existã o diferenþã: depresiunea este o formã de relief situatã la un
nivel mai jos decît cîmpia. În alt sens,
depresiunea defineºte conºtiinþa mãruntã, preocupare mãruntã, existenþa
limitatã, lipsa voinþei de a aspira ºi de a
privi dincolo de tine.
În proza pe care o scrieþi nu-i vorba
numai despre vechea dumneavoastrã origine þãrãneascã, ci ºi despre experienþele
trãite într-un mare oraº. Ce vi se pare a fi
mai ostil existenþei: acea îngustime apãsãtoare a copilãriei petrecute în Banat sau
ºirurile de blocuri din marile oraºe?
Orice mediu înconjurãtor îmi pare a fi
ostil existenþei. ªi cred cã aº simþi acest
lucru ºi aº gîndi astfel, indiferent unde
m-aº afla: la oraº sau la þarã, în rãsãrit
sau în Occident. Desigur, acest lucru nu
þine de societate  cel mult poate fi
accentuat de presiunea politicã ce vine din
partea societãþii; acest fel de a vedea
lucrurile defineºte o problematicã exis-

tenþialã, a cãrei sursã este numai persoana
mea. Am înclinaþie spre... lucrurile macabre, care mã fascineazã ºi mã dezgustã
în acelaºi timp - o sursã perpetuã de
conflict. Cînd ajung într-un loc strãin nu
suport sã mã deplasez mereu spre centrul oraºului  unde lumea simuleazã un
anumit nivel de viaþã. Tocmai de aceea plec
spre marginea oraºului, pe strãzile mici
ºi înguste  unde imaginea despre viaþã
se schimbã imediat. Constat mereu cã
centrul e ceva artificial, în spatele cãruia
se ascunde mizeria. Chiar ºi în Timiºoara
 unde locuiesc  centrul oraºului este
dominat de nivelul european de viaþã; dar
diferiþi oameni, ce pot fi vãzuþi în sala de
aºteptare a gãrii, oferã un tablou apãsãtor...
Dacã mediul înconjurãtor vi se pare atît de
ostil, de unde luaþi forþa de a trãi ºi scrie?
Nu ºtiu dacã-i nevoie de o forþã specialã.
Am aceastã forþã  ºi mã las dusã de ea.
Forþa de a scrie, sau puterea de a scrie, o
iau din epuizarea pe care mi-o provoacã
tot ce este în jurul meu. Nu ºtiu dacã mã
voi sãtura vreodatã, sau dacã voi ajunge sã
fiu atît de mulþumitã încît sã nu mã mai
preocupe ºi sã nu mã mai epuizeze ceea
ce se petrece în jurul meu. Cînd te-ai
urcat la o anumitã înãlþime pentru a privi
ºi asculta, nu mai poþi da înapoi. Cel mult
poþi înainta. ªi trebuie sã priveºti numai
înainte, adicã... în jos, în abis.
În Depresiuni un copil fãrã glas ajunge
sã se exprime, aºadar sã-ºi gãseascã
limbajul. Dumneavoastrã v-aþi gãsit limbajul
propriu prin prelucrarea copilãriei într-un

HERTA MÜLLER: PREMIUL NOBEL
pentru Literaturã 2009
În ziua de 8 octombrie, la Stockholm,
Prof. Peter Englund, secretarul permanent
al Academiei suedeze, a anunat jurnaliºtilor, numele laureatului Premiului
Nobel pentru Literaturã pe anul 2009:
Herta Müller, care pe 10 decembrie, a
primit prestigioasa distincþie din partea
Regelui Carl XVI Gustaf al Suediei.
Scriitoare germanã, nãscutã în 1953
la Nitchidorf (Banat), Herta Müller a fost
obligatã sã emigreze în R. F. Germania
(1987) ca urmare a terorii exercitate de
Securitate, persecuþiile suportate datorându-se ºi frecventãrii unui cerc de
intelectuali din Timiºoara, Aktionsgruppe Banat.
Prima sa carte, Niederungen (ªesuri),
apãrutã în 1982, a fost brutal cenzuratã,
integral fiind publicatã în R.F.G. în 1984.
O parte din opera sa  în general
autobiograficã, redând abominabilele caracteristici ale dictaturii comuniste  a
fost tradusã în mai mult de 15 limbi (în
suedezã, din 1985; francezã, din 1988,
englezã din 1989 etc.). Bogata sa activitate
literarã dupã stabilirea în Berlinul occidental a fost apreciatã ºi recompensatã cu
numeroase premii: Ricarda Huch (1987),
Kleist (1994), Joseph Breitbach
(2003); Premiul european Aristeion
(1995), IMPAC Dublin Literary Award
(1998); Premiul Wurth (2006) etc. În 1999,
a fost deja nominalizatã din partea Germaniei pentru Premiul Nobel.
Relativ puþin cunoscutã în România
înainte de 8 octombrie 2009, Hertei Müller
i s-au tradus câteva cãrþi la Editurile
Univers din Bucureºti (Încã pe atunci
Vulpea era Vânãtorul, 1992; Animalul
inimii, 1997), Polirom din Iaºi (Regele senclinã ºi ucide, Este sau nu este Ion,
2005; Animalul inimii, 2006).
Interviurile acordate de Helga Müller în
2008 ziarelor Evenimentul zilei (11.04) ºi

Cotidianul (13.04) ilustreazã o serie de
realitãþi extrem de defavorabile unei Românii ce pretinde, dupã evenimentele din
dec, 1989, a fi devenit o þarã democratã.
Exemple:
Despre accesul la (anumite) dosare:
( ) Dosarele sunt închise. Se aratã
numai selectiv. Unde sunt problemele
grave nu se aratã dosarele. Oamenii din
fostul sistem au tãrãgãnat lucrurile, ºtiind
cã timpul lucreazã pentru ei. Trebuie sã
spun cã ºi populaþia e de vinã. CNSASul n-a avut rolul pe care ar fi trebuit sãl aibã pentru cã oamenii nu s-au interesat.
În Germania au fost zeci de mii de cereri
venite de la oameni care au vrut sã-ºi
studieze actele. În România, ioc.( )
Despre vechi reflexe,  de exemplu
binecunoscuta filaturã  sau mentalitãþi:
( ) Persoana cu care aveam întâlnire
în antreul hotelului mi-a spus cã trebuie
sã scãpãm de «coadã», adicã de doi
indivizi care-l urmãreau de ceva vreme ºi
se prefãceau cã beau o cafea în bufetul
din hol. Mai mult, cei de la hotel i-au
cerut sã se înregistreze ca «vizitator», deºi
nu intenþiona sã urce în camerã. Ca
urmare, Andrei Pleºu m-a sfãtuit sã
pãrãsesc hotelul ºi sã rãmân într-o
camerã din sediul NEC (Colegiul Noii
Europe). La precedentele veniri în þarã,
aproape în fiecare an, nu am avut
incidente, dar acum problemele au reînceput ºi nu înþeleg ce vor de la mine.
Lucrurile îmi reamintesc de persecuþiile
Securitãþii, din anii 80. Consider cã, întro þarã liberã, SRI-ul nu are ce cãuta în
hoteluri sau alte instituþii, care þin de
viaþa privatã. ( ).
Dan OTTIGER DUMITRESCU
(cf. Cãminul românesc / Geneva, 28, 111,
4  2009)

text literar. Se modificã  sau se va modifica
 acest limbaj?
Nu, nu cred; ºi nu cred cã aº putea
scrie altfel. Într-o nouã carte, pe care de
fapt am scris-o, sînt cuprinse texte
citadine, în care vorbesc despre o
persoanã maturã  ºi care nu sînt scrise
la persoana întîi. Eu am anumite imagini
ºi anumite puncte fixe  lucru caracteristic
fiecãrui autor; imagini ºi puncte care
revin ºi care sînt de fapt deschiderea cãtre
lume. Unele dintre ele vor dispare, altele
le vor lua locul; dar un anumit numãr de
imagini ºi expresii  singurele cu care
pot înþelege lumea  vor rãmîne. Nu le
caut: ele se aflã în vorbirea mea cotidianã.
Aºa vãd eu lucrurile.
Probabil cã la un moment dat scrisul
ajunge sã fie o obsesie. Asta mã enerveazã,
întrucît fãrã obsesia scrisului aº putea
trãi ºi eu mai liniºtitã.
Imaginile dumneavoastrã, despre care aþi
vorbit, sînt un ajutor în viaþã?
Cred cã scrisul este o stare în care
ajungi doar temporar. Deseori am impresia cã stau ºi cã totul se scrie de la sine
 fãrã ca eu sã fac ceva. Apoi, cînd vin
laudele la adresa autorului, îmi spun cã nam fãcut absolut nimic.
Doamnã Herta Müller, sînteþi mulþumitã
dupã ce terminaþi un text?
Dupã ce-l termin îl recitesc; vreau sã
mã conving cã fiecare frazã loveºte; cã mã
loveºte chiar ºi pe mine. Cã exprimã ceea
Herta Müller a primit în
toamna lui 2009 Premiul Nobel
pentru Literaturã. Cum prozatoarea s-a nãscut ºi a trãit
mulþi ani în Banatul românesc,
mulþi dintre compatrioþii noºtri,
preocupaþi de acordarea unei
asemenea distincþii a recunoaºterii internaþionale, ºi-au
revendicat o anume atitudine
europeanã în acordarea respectivului premiu, atribuit doar
într-o mãsurã oarecum geograficã, într-o lume culturalã
care, pînã în prezent, a refuzat
recunoaºterea valorilor scriitoriceºti venite din estul european, aparþinînd patrimoniului
spiritual al poporului nostru. N-am vrea sã
se înþeleagã din acest enunþ cã minimalizãm
succesul mondial al Hertei Müller, mai ales
dupã ce, ani în ºir, tatonãrile Nobel în jurul
unui scriitor de limbã românã, dar cu
reputaþie americano-italianã se pare, precum
Norman Manea, au rãmas fãrã
rezultatul scontat de respectivul concurent, pe cale de
a-ºi uita limbajul de acasã
(dupã propria-i mãrturisire).
Herta Müller este un scriitor de limbã
germanã ºi, oricum am privi lucrurile, nu
este firesc ºi nu este just sã se atribuie
eventual o asemenea premiere în funcþie
de coordonatele geografice ale naºterii unui
scriitor. Herta Müller aparþine literaturii
germane ºi n-o putem expropria în interes
propriu. Dacã avem puþinã onestitate, ºi
nu mai puþinã demnitate, sã nu uitãm cã
juriul Premiului Nobel a refuzat, de-a lungul
deceniilor, nume fundamentale în definirea
literelor româneºti, de la Blaga ºi Arghezi,
la Mircea Eliade ºi Vintilã Horia, indiferent
de motivele ce au fost invocate. Ar trebui
sã înregistrãm, dupã un secol de eºecuri în
atribuirea acestei distincþii, cu clare ºi
profunde explicaþii de ordin politic, ce pun
adesea sub semnul îndoielii valoarea,
îndeosebi în deceniile în care trãim de
dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, cã
inaderenþa în atribuirea acestei atît de
invidiate încoronãri literare poate constitui
ea însãºi o justificare realã a vechimii ºi a
resurselor europene ºi universale ale
literaturii române.

ce trebuie sã exprime, cît mai
exact. Mereu însã am sentimentul cã limbajul distruge
cîte ceva.
În ceea ce vã priveºte am
auzit spunîndu-se cã provenienþa româneascã este aceea
care v-a apãrat de anumite
cliºee de care n-aþi fi scãpat în
Germania Federalã. Împãrtãºiþi
aceastã pãrere?
Germanii din România vorbesc limba germanã numai
între ei. De altfel, germana
noastrã am învãþat-o mai mult
din cãrþile pe care le-am citit.
Un lucru pe care l-am remarcat aici, în Germania, este
cã în timpul exprimãrii la
fiecare a cincea sau a ºasea frazã apare
cuvîntul toll. Nu ºtiu ce înseamnã; nu
cunosc înþelesul acestui cuvînt. Noi,
germanii din România, deoarece trãim
izolaþi, într-un cerc închis, am acordat
dintotdeauna o importanþã deosebitã folosirii corecte a limbii germane ºi ne-am
ferit de o exprimare superficialã. La noi
nimeni n-ar folosi cuvîntul toll  aºa
cum este folosit în Germania Federalã.
Acest cuvânt are înþelesuri diferite, ºi
poate apãrea în contexte diferite. ªi nu-i
singurul cuvînt; pot da ºi alte exemple...
O ultimã întrebare, doamnã Herta Müller,
cum se manifestã cenzura în România?
Cînd iei o carte în mînã... o iei cu teamã;
pentru cã ºtii cã multor autori li s-a tãiat
aºa de mult, încît abia de-a mai rãmas o
treime din textul iniþial.
Apoi scriitorii nu-s lãsaþi sã cãlãtoreascã în strãinãtate, deºi mulþi dintre
ei primesc burse în strãinãtate. Aºa s-a
întîmplat cu Franz Hodjak (autor a opt
cãrþi) ºi cu Richard Wagner  care, deºi
a primit mai multe invitaþii, n-a fost lãsat
sã plece în strãinãtate.
In sfîrºit unii autori, deºi au publicat
mai mult decît cele douã-trei cãrþi obligatorii, nu sînt primiþi în Uniunea Scriitorilor  fie din motive geografice, fie sub
diferite alte pretexte.
(Süddeutsche Zeitung, nr. 266, 16
noiembrie 1984)

Nu o spunem în mod gratuit ºi nici ca sã
ne simþim mai grozavi decît alþii. Echitatea
la care popoarele au dreptul în faþa umanitãþii nu se exercitã prin jurii sau prin injurii ºi în nici un caz prin argumente de
ordin politic.
Toatã aceastã punere la
punct a unui eveniment nu
denigreazã prin ceva meritele
semnificative ale unui scriitor
anticomunist cum este Herta
Müller ºi nici capacitatea deschiderii spre
universal a limbii ºi culturii germane. De
aceea, omagiem la rîndul nostru cu onestitate ºi respect actul cultural în sine, fãrã
a ne simþi pãrtaºi la un eveniment ce trece
dincolo de noi.
Interviul pe care l-am extras din fondurile
documentare ale Bibliotecii Române din
Freiburg, reprezentînd un text radiodifuzat
la postul de radio Europa liberã, departamentul românesc, în 16 noiembrie 1984,
fixeazã el însuºi un eveniment în destinul
scriitoricesc al Hertei Müller. Cotidianul
Süddeutsche Zeitung a omagiat în felul sãu
acordarea premiului literar, cel de promovare, decernat atunci Hertei Müller de oficialitãþile culturale ale oraºului Bremen (RFG).

Punctul pe i
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Cãrþi ºi scriitori strãini
ISTORIA SECRETÃ*
Istoria secretã a fost codificatã în
zodiac, consemnatã de iniþiaþi ca
Jakob Böhme ºi Robert Fludd ºi
pãstratã pânã în epoca modernã de
organizaþii ezoterice precum francmasonii ºi diverse grupãri rozacruciene,
dar întotdeauna, în mod deliberat, în
aºa fel încât neiniþiaþii sã n-o poatã
înþelege. (Jonathan Black)

Conform anumitor principii existã trei tipuri
de istorie: aceea aflatã în folosinþa comunã, care
se învaþã la ºcoalã, alta pentru ad usum
Delphini, ºi, în sfârºit, istoria adevãratã (realã),
care este ultrasecretã ºi cunoscutã numai de
iniþiaþi (esoteriºti). O astfel de Istorie secretã a
lumii ne este pusã la dispoziþie, prin intermediul
editurii Nemira de Jonathan Black (pseudonimul
lui Mark Booth), care a urmat studii de
filozofie ºi teologie la Oxford, apoi, a lucrat
peste douã decenii în domeniul editorial,
specializându-se într-un anumit tip de lecturi
care l-au condus la scrierea acestei cãrþi: Vreme
de mai bine de douãzeci de ani am cãutat un
ghid concis, limpede ºi de încredere în hãþiºul
acestor învãþãturi secrete. În cele din urmã,
convins cã nu existã aºa ceva, am hotãrât sã
scriu unul eu însumi (p. 10). Din pãcate,
aceastã traducere nu conþine o notiþã introductivã
ce ar fi fost necesarã la ediþia de faþã, dacã
autorul în chestiune, Jonathan Black, a mai
scris vreun alt tom sau eventual impactul cãrþii
în lumea occidentalã, unde astfel de volume
apar continuu, dar unde existã ºi o sitã ce
discerne între calitatea ºtiinþificã ºi imposturã.
Însã ce putem spune e faptul cã Jonathan Black
face parte dintr-o ºcoalã de istorici englezi care
au mai dat la ivealã ºi Istoria Greciei pânã la
moartea lui Alexandru cel Mare (J. B. BURY
ºi RUSSELL MEIGGS), ediþia a IV-a ºi Istoria
Romei pânã la domnia lui Constantin cel Mare
(M. CARY, H. H. SCULLARD), ediþia a III-a.
Dintr-o succintã ochire a cuprinsului  28 de
capitole  în care sînt abordate probleme
începând de la facerea lumii ºi pânã în epoca
modernã, apoi, fiecare capitol este însoþit de
ilustraþii, în final, surse ºi bibliografie selectivã,
indice, în fine, pe mãsurã ce înaintam în lecturã
cãpãtam convingerea unei cercetãri originale,
exhaustive, ce, evident, va deschide o nouã pistã
de cercetãri ºi consideraþii asupra unor evenimente epocale: Cartea de faþã prezintã o serie
de dovezi menite sã demonstreze cã o anticã ºi
secretã filozofie provenitã din ºcolile misterelor
a fost pãstratã ºi transmisã de-a lungul timpului
prin intermediul societãþilor secrete, printre
acestea numãrându-se cavalerii templieri ºi
rozacrucienii. Uneori, aceastã filozofie a fost
ascunsã de ochii publicului, alteori a fost adusã
în prim  plan  deºi întotdeauna în aºa fel încât
sã nu fie recunoscutã decât de iniþiaþi (p. 8).
Într-o Introducere, Jonathan Black avertizeazã
cã sub raport ezoteric Occidentul se aflã întro decãdere cã noul impuls cãtre evoluþie va
veni din Rusia, iar flacãra adevãratei spiritualitãþi va fi menþinutã vie în America, autorul
având grijã sã ne informeze cã în aceastã istorie,
totul este invers(p. 18). Evident, în prezentarea
cãrþii vom selecta numai anumite probleme ºi
capitole fãcând conexiuni cu chestiuni similare
ºi alte cãrþi citite de-a lungul anilor. Pornind,
aºadar, de la concepþiile oamenilor antici,
Jonathan Black observã cã aceºtia ne sînt
superiori în privinþa înþelegerii universului,
punând accentul pe valoarea ideilor ºi a minþii,
în defavoarea realizãrilor materiale, apoi, cã
egiptenii ºtiau, bunãoarã, cã Sirius este un
ansamblu (sistem) format din trei stele, adevãr
descoperit abia în 1995, cã omul posedã o
glandã pinealã (epifiza) cunoscutã de egipteni
ºi indieni (Al Treilea Ochi al Iluminãrii sau
Ochiul lui Shiva), dar descoperitã de ºtiinþa
modernã abia în 1866, iar în mitologia egipteanã
Saturn era Ptah (zeu al distrugerii ce face ca
viaþa omului sã fie grea), care a intervenit adesea
cu acþiunile sale nefaste în univers. Romanii
serbau Saturnalia când ordinea socialã fireascã
era inversatã, iar J. G. Frazer (v. Creanga de
aur, vol. IV, cap. LVIII) ne informeazã cã
Saturnalele erau celebrate în decembrie, în
amintirea lui Saturn, zeu al agriculturii, care ia învãþat pe oameni sã cultive pãmântul ºi lea dat legi. În sfârºit, anticii ºtiau cã în momentul
morþii, în faþa fiecãrui individ se produce o
recapitulare a vieþii (cronica akaºicã conform
mitologiei hinduse), iar parcurgerea traseului
vieþii într-o formã superioarã va asigura o
reincarnare plãcutã. Dacã istoricul Berosus
aminteºte de Oannes, care le-a dat îndrumãri
oamenilor despre litere, ºtiinþe, arte, iar Orfeu
i-ar fi învãþat numerele ºi a pus bazele
matematicii (p. 105), Platon în Phaidros (274
d) scrie urmãtoarele despre zeul Theuth: Se
spune cã el mai întâi a descoperit numerele ºi
socotitul, geometria, astronomia, ba ºi jocul de
table ºi zarurile, în sfârºit, literele. Întâlnim ºi
în alte tradiþii mãrturii despre zei  peºti,
bunãoarã, legenda indianã despre Matsya
(Avatarul Peºtelui), apãrut în epoca Potopului,
când Viºnu salveazã, din ape, copiii celor patru
rase: albã, brun-închisã, galbenã ºi neagrã (v. C.
Jinarajadasa, Evoluþia ocultã a umanitãþii, Ed.
Herald, p. 205, an nemenþionat), încât Jonathan
Black scrie ca o concluzie: Vedem deci încã o
*) Jonathan Black, Istoria secretã a lumii.
Traducere din limba englezã de Adriana Bãdescu,
Editura Nemira, 2008

datã cã grecii ºi egiptenii, la fel ca iudeii,
venerau aceeaºi divinitate în alte veºminte
culturale (p. 74). Iar, dacã Goliat a fost o
reminiscenþã a acelei rase antediluviene, de uriaºi,
tot pe atunci ar fi existat oameni cu un singur
picior, oameni cu coadã etc. (v. Lucian Boia,
Între înger ºi fiarã. Mitul omului diferit din
Antichitate pânã în zilele noastre, Ed. Humanitas,
2004). Enoh, patriarh antediluvian, cu existenþã
miraculoasã, plãcut lui Dumnezeu, dorit ºi aºteptat de oameni cu nerãbdare, din solitudinea în
care se retrãgea, dispare încãlecând un cal cei fusese trimis din cer. Ce este surprinzãtor e
faptul cã Enoh ºtia cã, aºa cum procesul
gândirii subnimeazã sãnãtatea, exprimarea
oralã slãbeºte memoria(p. 100, v. ºi pag. 229).
Revenind la istoria Egiptului, douã extraordinare monumente au strãbãtut veacurile ºi
mileniile: Sfinxul ºi Marea Piramidã, construite
cu ajutorul Divinitãþii. Astãzi, existenþa Potopului nu mai este pusã la îndoialã  acela,
cãruia i-a cãzut victimã Atlantida,
este unul dintre ele, fiindcã Mircea Eliade (v. Morfologia religiilor.
Prolegomene, Ed. Jurnalul literar,
1993) discutã diferite localizãri ale
Potopului, iar Pierre Carnac (D.
Todericiu), în Atlantida. Autopsia
unui mit, Humanitas, 2003, abordeazã diferitele puncte de pe glob
unde ar fi putut exista celebra
insulã, cât ºi lucrarea mai veche a
lui N. F. Jirov, Atlantida (1967).
Se mai poate cita volumul Dimineaþa Magicienilor de Louis
Pauwels ºi Jacques Bergier, în care
se gãsesc multe ipoteze despre
Atlantida ºi experienþele alchimice.
În fine, C. W. Ceram în Zei,
morminte, cãrturari (1968) scrie, la un moment
dat, cã între Tigru ºi Eufrat, la aproximativ 12
metri adâncime a fost gãsit un strat de argilã
gros de 2,5 metri, rezultat al unei inundaþii
catastrofale, poate Potopul biblic: prin Potop
s-a intenþionat distrugerea celei mai mari pãrþi
a omenirii, deoarece dezvoltarea acesteia luase
un curs greºit (p. 113). O ultimã menþiune
privitoare la un posibil Potop în Texte alese din
lirica sanscritã, Ed. Albatros, 1973, existã dupã
Cosmogonie, un magnific poem Potopul, în care
Manu este avertizat de un peºtiºor (din neamul
Yhasa), de iminenþa unui diluviu, recomandândui construirea unei ambarcaþiuni cu care sã
înfrunte nãvala apei. Dintre vietãþile pãmântului, inorogul, animal fabulos, ce trãieºte
în India ºi nu poate fi prins decât cu ajutorul
unei fecioare, nu fusese luat de Noe în arca sa.
În ceea ce priveºte Marea Piramidã  Este
suficient sã spunem cã, deºi în principiu ar
putea fi reconstruitã astãzi, acest efort ar fi
distrugãtor chiar ºi pentru unele dintre cele
mai solide economii ale lumii. De asemenea, ar
constitui o provocare uriaºã pentru tehnica
inginereascã, mai cu seamã în privinþa
orientãrii sale astronomice exacte , p. 142 
Jonathan Black, dupã ce-i atribuie diferite
meniri, conchide: Prin urmare, marea piramidã
este o uriaºã maºinãrie de încarnare (p. 143).
Nu lipsite de sens sînt prezentãrile lui
Zarathrustra  ascensiunile celeste, cu toate
dificultãþile, parolele ºi obstacolele, toate în
vederea unei noi încarnãri -, ºi a lui Krisna
(propovãduitor al non-violenþei: Rãspundeþi cu
bine la rãu, uitaþi de suferinþa voastrã pentru
chinul altuia, ºi Renunþaþi la roadele muncii
voastre; fie ca munca sã vã fie singura
rãsplatã, p. 138). Odatã cu moartea lui Krisna
(3102 î.C., an acceptat ºi de Michel Angot ºi
H. Zimmer) începe Kali Yuga. La pagina 375
existã o ilustraþie dupã Luca Signorelli. Ce
surprinde în cursul notei respective e faptul cã
dupã preoþii  astronomii mayaºi, încarnarea
lui Lucifer s-a produs la 13 august 3114 î.C.,
datã apropiatã de începutul erei Kali Yuga. Tot
preoþii mayaºi au prezis un mare eveniment
cosmic pentru data de 22 decembrie 2012 d.C.
Întâmplarea face ca în librãrii sã se gãseascã
cartea lui Lawrence E. Joseph Apocalipsa 2012.
Numai sfârºitul lui Krisna este relatat diferit:
Jonathan Black spune cã este martirizat de
arcaºii lui Kansa (p. 139), în timp ce, în
Mahabharata (cap. 80 Moartea lui Krisna),
ediþie în prozã, repovestitã de Agop Bezerian
(1994), aflãm cã zeul Krisna presimþindu-ºi
sfârºitul se refugiazã în pãdure, într-un tufiº,
unde este ucis de sãgeata unui vânãtor. În
glosarul volumului respectiv se precizeazã cã
Shri Krisna este a opta încarnare a lui Viºnu.
Aceastã tradiþie hindusã a celor patru cicluri
cosmice (Kali Yuga s-a încheiat în 1899, p.
139) nu este acceptatã de Papus (Gérard
Encausse), în ªtiinþa secretã. Capitolele
consacrate lui Pitagora ºi Alexandru cel Mare
sînt deficitare. Diogene Laertios ºi Porphyrios
oferã mai multe informaþii, lui Pitagora fiindu-i
atribuite Versurile de aur (Carmen aureum sau
Cuvântarea sacrã): Pe acestea sã le ºtii, deprinde-te  a stãpâni urmãtoarele... | Mai
întâi de toate pântecul, | apoi somnul, poftele
trupeºti | ªi mânia, nu sãvârºi vreo faptã de
care sã te ruºinezi, nici împreunã cu altul | nici
pe seama ta. Mai presus de orice sã te respecþi
cu sfialã pe tine. Iar în vorbã ºi faptã, mereu
sã practici dreptatea. Alexandru cel Mare s-a
nãscut în noaptea (nu ziua) în care Herostrat
(Erostrat) incendia templul Dianei din Efes.
Campania sa militarã contra lui Darius III
Codomannos consemneazã trei bãtãlii: Granicos
(334 î.C., unde Clitos îi salveazã viaþa lui
Alexandru), Issos (333 î.C.) ºi Gaugamela (331
î.C.). La apogeul carierei sale, Alexandru cel

Mare adoptã moravurile, portul ºi limba perºilor
învinºi, spre nedumerirea ºi nemulþumirea
anturajului sãu macedonean, mulþi dintre intimii
sãi sfârºesc asasinaþi de Alexandru sau la ordinul
sãu: Clitos, Parmenio, Philotas, ºi chiar
Callisthenes, nepotul lui Aristotel. Surprinde,
realmente, faptul cã discutând despre Alexandria,
nu se insistã asupra celebrei biblioteci ºi a
museionului, colecþiile de cãrþi ºi studiile
efectuate. Admirator al Iliadei, Alexandru o þinea
sub pernã alãturi de spadã, considerând-o
camera de provizii a virtuþii rãzboinice. A
fost impresionat de Diogene cinicul, iar cu
Aristotel a corespondat. A vizitat mormântul
lui Ahile. Evident, un moment important în
istoria Europei medievale l-a constituit Renaºterea, curent cu reverberaþie europeanã,
familia Medici impune supremaþia Florenþei
pentru câteva decenii în Italia. Astfel, în timpul
lui Cosimo de Medici, Georgios Gemistos
Plethon þinuse lecþii la Florenþa despre Platon,
iar Manuel Chrysoloras ºi Ioan
Arghiropolos dãdeau lecþii de
greacã. Marsilio Ficino este însãrcinat de Cosimo de Medici sã-i
traducã pe Platon, Plotin ºi Hermes Trismegistul. Anual, ziua de
naºtere a lui Platon era sãrbãtoritã
printr-un banchet urmat de lectura
ºi comentarea textelor sale. Între
picturile lui Leonardo da Vinci,
Gioconda (MONA LISA) rãmâne
cea mai enigmaticã, fiind, totodatã,
singura picturã cunoscutã, în care
eroina îºi scruteazã viaþa interioarã.
Paradoxal, sub acest chip enigmatic
de femeie, cercetãtorii americani
au descoperit cã, de fapt, se
ascunde chipul unui tânãr (v. G.
R. Hocke Lumea ca labirint, Ed. Meridiane,
1973, p. 320). Din pãcate, aceastã epocã
favorabilã culturii  secol de aur dupã unii
teoreticieni  s-a încheiat cu funestul rug al
deºertãciunilor comandat de Savonarola. Descoperirea Americii de cãtre Columb (1492), apoi,
cãlãtoriile lui Amerigo Vespucci (originar din
Florenþa), peste ocean convinseserã Europa cã
fusese, de fapt, descoperit un nou continent,
iar umanistul german Ringmann propusese ca
Lumea Nouã sã fie numitã America, denumire
generalizatã în secolul al XVI-lea. În fine, Vasco
Núòez de Balboa a descoperit în 1513 Oceanul
Pacific. Capitolele consacrate rozacrucienilor,
francmasonilor, grupãrii secrete Illuminati,
despre care existã deja multe studii ºi cãrþi de
referinþã, completeazã informaþiile extrem de
bogate oferite de Jonathan Black. Ajungând, în
final, cu expunerea noastrã ne exprimãm regretul
cã multe alte probleme ale acestei cãrþi au rãmas
neamintite, din lipsã de spaþiu. În concluzie, o
carte bulversantã, care te rãvãºeºte, te provoacã
sã gândeºti, îþi trezeºte în permanenþã semne de
întrebare, pentru ca în final sã conchidem cã
suntem cu toþii o jucãrie în mâinile unui destin
implacabil, dirijat de Divinitate.

ORIGINILE GÎNDIRII
LUI LENIN
Indiscutabil, utopia sovieticã a comunismului
a generat studii de referinþã în diverse þãri ale
lumii contemporane. Dacã în USA, R. Pipes,
bunãoarã, s-a remarcat ca un redutabil specialist
în problemele revoluþiei bolºevice (v. Scurtã
istorie a revoluþiei ruse), în Franþa, Alain
Besançon (discipol al lui Raymond Aron) s-a
dedicat cercetãrilor de istorie rusã ºi sovieticã.
Evident, nu trebuie omiºi Boris Suvarin ºi
Stéphane Courtois, pentru a-i aminti numai pe
aceºtia. Aºadar, dacã citim nota ce însoþeºte
traducerea acestui volum* al lui Alain Besançon
(n. 1932) rãmânem stupefiaþi de numeroasele
diplome obþinute, doctorate ºi stagii de cercetare
ºi profesorat în diferite centre universitare
americane. În fine, numãrul de publicaþii la care
a colaborat, numãrul de volume publicate de
Alain Besançon este, de asemenea, impresionant, multe dintre lucrãrile sale fiind
cunoscute ºi în România. Avem, prin urmare, în
faþa noastrã Originile intelectuale ale leninismului, lucrare masivã, segmentatã în 16 capitole,
note, bibliografie ºi indice de nume, în care se
urmãreºte îndeaproape traseul intelectual al celui
care a fondat utopia socialist  comunismului.
Atunci când Besançon a publicat prima ediþie
a cãrþii (1977), nu se prevedea prãbuºirea
iminentã, deºi declinul ºi lipsa unei funcþionãri
normale erau vizibile de decenii: Este imposibil
de afirmat cã ar fi avut loc revoluþia dacã
Lenin n-ar fi fãcut-o ºi n-ar fi þinut-o în mânã.
Lenin este autorul, iniþiatorul, inspiratorul ºi
referinþa constantã a unui regim de tip nou
care s-a întins fãrã a-ºi schimba natura pe mai
mult de un sfert din univers ºi despre care nu
ºtim, dupã ºaizeci de ani de când dureazã ºi se
consolideazã, dacã nu se va întinde la întregul
univers (p. 234). Am început, aºadar, lectura
cãrþii cu o imensã curiozitate  deºi sistemul
socialist (comunist) fusese gândit ºi teoretizat
de Marx ºi Engels pentru þãri avansate din
Europa occidentalã, el a fost realizat într-o þarã
aflatã pe o treaptã inferioarã de dezvoltare
economicã, iar expansiunea sa în lume uimeºte
ºi astãzi , gândindu-mã la ce sacrificii umane,
materiale ºi intelectuale a fost supusã umanitatea
timp de decenii, numai pentru a experimenta
utopia unui scelerat. Dacã examinãm istoria
*) Alain Besançon, Originile intelectuale ale
leninismului. Traducere din francezã de Lucreþia
Vãcar, Ed. Humanitas, 2007

rusã, în special, a veacului al XIX-lea (miºcarea
decembristã din 1825 contra absolutismului
þarist, apoi, cercul lui Petraºevski din care a
fãcut parte ºi Dostoievski, existenþa unor spirite
înaintate Belinski, Cernîºevski, Dobroliubov,
Herzen), când se constatã cã între ceea ce s-a
numit inteligenþia (progresistã ºi dornicã de
schimbare) ºi popor, s-a creat o prãpastie, cã
în acele decenii în Rusia a existat o sumedenie
de anarhiºti ºi de nihiliºti, cã Naceaev ºi
Bakunin au redactat Catehismul revoluþionarului (a se vedea textul integral în volumul
Istoria anarhismului de Jean Préposiet),
înclinãm sã credem cã o asemenea revoluþie,
care sã impunã o nouã orânduire, era posibilã
numai în Rusia. Iar, dacã Lenin era, poate, bine
intenþionat (deºi nu credem), în jurul sãu s-au
aflat curând indivizi obtuzi ºi carieriºti care au
abãtut mersul firesc al lucrurilor, ducând la
crearea unei noi oligarhii, în detrimentul aceleia
de neam, avere ºi studii, care a menþinut starea
deplorabilã a poporului rus ºi care a guvernat
Rusia prin teroare, suspiciune ºi gulaguri.
Elocvent, în acest sens, este interviul inserat de
Giovanni Papini în volumul Gog (Ed. Univers,
1990, pp. 100  104), realizat cu Lenin: - Dar
totul era fãcut, exclamã Lenin, cu o însufleþire
neaºteptatã ºi aproape crudã, totul era fãcut
înainte de a veni noi! ... Bolºevicii n-au fãcut
altceva decât sã adopte, dezvoltându-l, regimul
instaurat de þari ºi care e singurul potrivit cu
poporul rus. Nu se poate guverna cu o sutã de
milioane de brute fãrã bãþ, fãrã spioni, fãrã
poliþie secretã, fãrã teroare ºi spânzurãtori,
fãrã tribunale militare, muncã silnicã ºi torturi...
Revoluþia ruseascã e o dezminþire completã a
profeþiilor lui Marx. Comunismul a triumfat
tocmai într-o þarã unde aproape nu exista
burghezie... Visul meu este acela de a transforma Rusia într-o imensã închisoare.... În fine,
dupã 1990 s-a scris, inclusiv în presa din
România, cã plecarea lui Lenin din Elveþia, cu
un vagon plumbuit pentru a începe revoluþia, sa fãcut cu banii Germaniei, nebãnuindu-se,
evident, o schimbare de regim politic, Germania
urmãrind numai scoaterea Rusiei din rãzboi
pentru a le facilita victoria. Dacã în primele
zece capitole, istoricul francez întreprinde o
analizã a surselor teoretice ale gândirii lui Lenin
(Cernîºevski ºi Plehanov l-au influenþat profund), în urmãtoarele ºase capitole, Alain
Besançon face un penetrant portret fizic ºi
intelectual al lui Lenin, cãutându-i, evident, un
echivalent în istorie. Comparat, prin urmare, cu
multe personalitãþi, Lenin se aseamãnã cel mai
bine cu Robespierre, deºi cei mai mulþi dintre
biografii lui Lenin nu pãtrund în esenþa
personajului (pp. 236  237). Provenind dintrun mediu intelectual (tatãl lui Lenin era inspector
al ºcolilor publice din provincia Simbirsk, iar
un frate al lui Lenin, care participase la
complotul de asasinare a lui Alexandru II în
1881, sfârºeºte în ºtreang), surprinde totuºi la
Lenin sãrãcia lecturilor, încât ne întrebãm de ce
Lenin nu ºi-a completat golurile de informaþie
culturalã în desele sale cãlãtorii în strãinãtate ºi
s-a limitat la câþiva autori ºi nici aceia citiþi
integral. Mai mult, Lenin detesta multe dintre
oraºele occidentale prin care i-a fost dat sã
locuiascã. Despre ºederea lui Lenin la Zürich,
unde era însoþit de Radek ºi Zinoviev, s-au
pãstrat mãrturii inserate în diverse volume.
Tardiv, Tristan Tzara (v. François Buot, Tristan
Tzara. Omul care a pus la care revoluþia Dada,
Ed. Compania, 2003) a mãrturisit cã a jucat ºah
cu Lenin fãrã a bãnui cine va deveni acest
personaj, aparent insignifiant. Portretul fizic al
lui Lenin realizat de Alain Besançon este
admirabil, încât îl reproducem în întregime: Sã
privim omul care va bulversa universul. Mic
de staturã, robust, corect îmbrãcat în costumul
sãu anonim de funcþionar, jiletcã, cravatã, lanþ
de ceasornic. Mediul sãu familial? Nimic
neobiºnuit. Un bunic rus, un alt bunic evreu
(lucru exclus din biografiile oficiale), o bunicã
germanã ºi una kalmucã ce i-a lãsat moºtenire
pomeþii obrajilor ºi ochii alungiþi: este un rus
de graniþã, cum existau mulþi pe Volga, cu sânge
amestecat. Pãrinþii, demni, afectuoºi, o familie
unitã. Un copil viguros, studios, încãpãþânat
ºi, în general, oferind satisfacþie. Stilul sãu?
Stilul jurnaliºtilor anilor 60, bogat, prolix,
compact, fãrã ritm, fãrã imagini, clar, cu toate
acestea întotdeauna plicticos. Dispoziþia lui?
Tonic, cu o alternanþã uºor ciclotimicã de
superactivitate ºi de depresiune. Defecte de
caracter? O tendinþã cãtre nerãbdare ºi mânie.
Sãnãtatea? Bunã, în afarã de câteva dureri de
stomac, migrene ºi hipertensiune. Vicii? Nici
unul (p. 243). Aºadar, la prima vedere Lenin
a fost un om corect, cu lecturi sumare, dar care
ajungând în postura de lider al revoluþiei ruse
s-a impus prin ambiþia nemãsuratã de a-ºi pune
în practicã teoriile utopice. Paradoxal, în
acþiunile sale, Lenin a fost ajutat atât de
Germania, cât ºi de America (care a trimis
ajutoare alimentare, fãrã nici o condiþionare
politicã, unei þãri aflate în pragul catastrofei).
Consolidându-ºi treptat puterea, Lenin doreºte,
evident, o nouã percepþie a realitãþii (realismul
socialist), folosirea limbii de lemn, falsificarea istoriei. La moartea sa (21 ianuarie 1924),
Lenin lãsase un sistem bine consolidat, personajul în chestiune generând o doctrinã  leninismul
, continuatã cu osârdie de succesorii sãi. Aºadar,
o carte captivantã, care se citeºte pe nerãsuflate,
la sfârºit întrebându-ne de ce au fost necesare
atâtea decenii obscurantiste, pentru ca în final
lumea sã revinã la normal? Greu de rãspuns,
dacã se va rãspunde vreodatã satisfãcãtor.

Ionel SAVITESCU
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Aºa ne-a lãsat Dumnezeu!
care vrei s-o scrii este autobiograficã? Cu aceasta discuþia
s-a încheiat definitiv.
Gîndirea nu este numai produsul creierului, chiar dacã omul
nu poate gîndi fãrã creier. Tot
aºa cum concertele lui Mozart
nu pot fi produse de pian, chiar
dacã fãrã pian nu pot sã sune.
Spiritul nostru nu provine din
materie, chiar dacã funcþiunile
noastre spirituale au nevoie de
cadrul material pentru a fi exprimate. Din pãcate, cîteodatã, anumite manifestãri calcã în picioare
certitudinea cã spiritul se adapã
din alte izvoare, decît din mentalitãþi simpliste, menite sã ne anihileze ca fiinþe responsabile.
Cu prilejul sãrbãtorii de la 1
decembrie, am auzit la televiziune, (cîteodatã poþi sã auzi ceva
chiar ºi acolo), mici interviuri
cu oameni de pe stradã... M-au
impresionat cuvintele unui puºti
de vreo zece ani, care se învãluise
într-un steag tricolor. Îl port
pentru cã sînt român, a spus el.
pentru cã e steagul nostru.
Unii o sã spunã cã vorbele lui
sînt dovada unei lipse de rafinament intelectual, de sentiment de europenizare, zîmbind
cu superioritate. Oare aºa sã fie?
N-am auzit niciodatã vreun
european vorbind dispreþuitor
despre steagul þãrii lui. Nemþii
sînt convinºi cã nicãieri nu existã
culturã ca a lor, arhitecturã ca a
lor, mod de viaþã ca al lor, muzicã,
literaturã, etc. etc. Francezii
vorbesc despre mîndria lor de-a
face parte din la grande nation.
Culmea, nimeni nu-i priveºte
batjocoritor! Spaniolii se laudã
cu istoria, cu limba lor, se întunecã dacã nu le vorbeºti pe limba
lor, pe care, dupã cum cred ei, ar
trebui s-o cunoascã toatã lumea...
Aº putea cita multe exemple.
ªi, auzindu-l pe micul bucureºtean care se plimba înfãºurat
în tricolor, m-am gîndit la copiii
din diaspora. Ei sînt învãþaþi sã
uite limba pãrinþilor lor, pentru
cã, aºa cum se spune într-o
instituþie care ar trebui sã fie în
fruntea educaþiei spirituale, ºiaºa a doua generaþie nu va mai
vorbi româneºte. Ce rost are
deci sã ne pãstrãm limba? Ce rost
are sã ne rugãm pe româneºte?
Ce rost are sã cîntãm colinde,
atunci cînd se spune cã a colinda
e o treabã þigãneascã? Îndrumãtorii noºtri spirituali din diaspora nu gãsesc cu cale sã
protesteze. Dimpotrivã, subalternii lor care mai þin încã la limba
ºi tradiþiile noastre sînt reprimaþi,
certaþi în mod public ºi li se
interzice sã vorbeascã româneºte.
Zilele trecute am auzit o frazã
pe care ar trebui s-o pãstrãm toþi
în memorie: Supunîndu-Se limitelor omeneºti, Dumnezeu desfiinþeazã limitele omeneºti. De
ce vrem noi sã le pãstrãm cu
încãpãþînare? De ce ne alintãm
cu slãbiciunile noastre, cu lipsa
de fermitate, de caracter, afirmînd cu superbã inconºtienþã cã
acestea sînt trãsãturile care ne
aparþin? De ce ni se pare chic sã
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fim secãturi, mincinoºi, neserioºi? De ce premiem impostura,
dezmãþul, lipsa de pudoare? De
ce ni se pare cã asemenea importuri ne dau o diplomã de
eleganþã, de rafinament, de inteligenþã? Sînt atîtea lucruri
demne de urmat în marea comunitate a popoarelor. De ce le
dãm pe acestea la o parte ºi
alegem numai ce e pestilenþial,
inestetic, dezgustãtor?
De curînd s-au împlinit douãzeci de ani de cînd România s-a
scuturat de jugul unei terori, care
astãzi pare de necrezut. A trecut
mai bine de o jumãtate de secol
de cînd am trãit acele zile de
groazã. Dumnezeu le-a ºters din
istorie, dupã suferinþe pe care
numai cine le-a cunoscut le poate
înþelege. N-ar fi acum, la început
de an, un prilej de bilanþ? De
schimbare a felului cum îi privim
pe ceilalþi? Cum am folosit acest
timp în care trebuiau alinate
rãnile unui trecut catastrofal?
Cum am încercat noi înºine sã le
vindecãm? În acei ani s-a deteriorat nu numai viaþa de zi cu
zi. Nu ne-am strãduit sã trãim
doar fãcînd faþã unor presiuni ºi
ameninþãri care ne transformau
viaþa în iad, ci ne-am lepãdat de
mentalitatea, obiceiurile, tradiþiile ce ne caracterizeazã. Am
învãþat sã ne prefacem, sã tãcem,
sã aruncãm la coº tot ceea ce
odinioarã ne întãrea în convingerea cã trebuie sã þinem
capul sus. Minciuna s-a instalat
cu vigoare în fiecare domeniu de
viaþã. Am învãþat ce înseamnã cu
adevãrat acele versuri triste:
Capul ce se pleacã sabia nu-l
taie. Mulþi s-au lepãdat de credinþã, de cinste, de respectarea
cuvîntului dat. Mulþi s-au obiºnuit
sã-ºi urle un entuziasm mimat
de la tribunã, construindu-ºi cu
artã servilismul exacerbat. Am
învãþat ura, ea era aerul pe care-l
respiram zilnic.
ªi ce ne-am promis, ce-am
sperat cînd toate acestea au
încetat? Cã vom deveni din nou
oameni care nu-ºi vînd sufletul
pentru un blid de linte. Cã vom
începe din nou sã ne obiºnuim cu
ideea cã viaþa înseamnã demnitate, corectitudine, strãdanie de
a ne perfecþiona. Ce s-a ales din
toate aceste promisiuni? A dispãrut oare servilismul, ura, entuziasmele mimate? Nicidecum,
s-au adãugat infatuarea ºi inconºtienþa, totala necunoaºtere a
adevãrurilor profunde ale vieþii.
O voinþã a negativului, o solidaritate în rãu, cu care se priveºte dintr-un sus derizoriu,
de un ridicol trist, cu care se
denigreazã suferinþele, moºtenirea spiritualã proprie nouã,
prilej esenþial de afirmare a
identitãþii noastre. Sînt dispreþuiþi cei care ºi-au pãstrat dreaptã ºira spinãrii, cei care mai cred
încã în valorile morale. Unii nu
se nãscuserã pe acea vreme ºi
înghit pe nemestecate ceea ce li
se serveºte. Alþii au trãit acea
perioadã tulbure, opulent ºi cu
toate privilegiile, odrasle ale unor
activiºti care au fãcut orice
concesie posibilã, în schimbul
conºtiinþei pe care ºi-au tãvãlit-o
prin murdãria delaþiunii ºi acum
dau lecþii de modernitate ºi lipsã
de prejudecãþi învechite. Iluºtrii
necunoscuþi, cu nume fãcute,
care ºi-au clãdit o carierã
iluzorie, pe care instituþiile serioase din occident îi dau afarã,
pentru cã nu au nevoie de nulitãþi,
vin cu infatuare sã vorbeascã
despre integritate moralã ºi
intelectualism. S-a instaurat
un nou sens al cuvîntului toleranþã care a dobîndit rezonanþe aproape pornografice.
Mã sfiesc sã spun ce înseamnã
astãzi a fi tolerant! Penibilul

acestor situaþii este atît de uriaº
încît nu meritã nici mãcar o
replicã. Ar trebui doar subliniat
cã cei pe care îi induc în eroare
sînt datori sã cerceteze cu obiectivitate trecutul ºi prezentul,
înainte de a da cu bîta în baltã.
Dorim sã devenim europeni?
Atunci haideþi sã ne preocupãm
ºi de evoluþia mentalitãþii ºi a
caracterului nostru. Poate cã ar
fi timpul sã aflãm cã a fi european
înseamnã cu totul altceva decît de
a-þi spurca singur cuibul ºi de a
da cu piciorul în tot ceea ce avem
mai preþios, moºtenirea secularã
care ni s-a transmis ºi datoritã
cãreia avem ºansa sã existãm în
continuare ca entitate naþionalã.
Bilanþ cu care sã ne mîndrim?
Care sã ne dea certitudinea cã
toþi aceºti ani nu s-au scurs
degeaba? O glumã tristã, care ar
fi de rîs, dacã n-ar fi de plîns! În
loc sã ne lepãdãm de minciunã,
de neseriozitate, de aroganþa
rãului de care sîntem conºtienþi,
îl facem tocmai de aceea, îl
pãstrãm cu încãpãþînare, ba am
mai adãugat la el, l-am sporit, am
avut grijã sã ne aducã dobînzi.
În admirabila sa carte, Omul
ca fiinþã utopicã, Ortega y Gasset
vorbeºte despre cele douã categorii de idei care guverneazã
viaþa omului. Prima ar fi aceea a
ideilor pe care le dobîndim în
cursul vieþii, care influenþeazã ºi
sînt influenþate de timpul ºi
mentalitatea contemporanilor, de
gradul de cunoºtinþe, de o sumedenie de factori, care le produc
apariþia. Ele dovedesc diferite
grade de adevãr, de conformitate
cu realitatea, pe care le întîlnim
în cursul existenþei noastre, o
notã datã intelectualismului, culturii noastre. Dar, dupã cum
spune filosoful spaniol, omul
existã deja în momentul în care
le descoperã ºi le însuºeºte, le
face ale sale. Mai existã însã o
categorie de idei, pe care le
numim, nu foarte propriu, idei,
mai de grabã certitudini, care
existau deja în om. Cu alte cuvinte, nu idei pe care le avem, ci
care ne au ele pe noi, credinþe
care sîntem noi înºine. Nu idei
pe care le întîlnim, ci credinþe în
care ne întîlnim, care au existat
încã dinainte de a începe sã
gîndim. Ele alcãtuiesc, plastic
vorbind, tãrîmul solid, continentul vieþii noastre ºi nu peisajul marin al unor concepþii 
valuri ce cresc sau scad atunci
cînd scaldã þãrmul existenþei
noastre. Le-am putea deci numi
peisajul ei marin, spre deosebire
de peisajul terestru, ferm, al
credinþelor, repet, nu cele pe care
le avem, ci cele care ne au ele pe
noi ºi care ne menþin, ne alcãtuiesc aºa cum sîntem.
Cred cã una dintre nenorocirile epocii noastre moderne
este faptul cã le confundãm, cã
renunþãm la acestea, neînþelegîndu-le, cã ne mulþumim cu cele
dobîndite, cu valurile pieritoare
ºi nu cu fermitatea uscatului, cu
convingerea cã ele ne ajutã sã ne
formulãm existenþa. Uitãm cã ele
nu sînt ancorate în perenitatea
noastrã, cã sînt schimbãtoare,
influenþate de nenumãrate circumstanþe, cã trecem peste tot
ceea ce caracterizeazã autenticitatea noastrã, aºa cum spune
poporul în înþelepciunea sa nefalsificatã, aºa ne-a lãsat Dumnezeu. De aici aceastã evoluþie
cu semnul minus în faþã, care
duce la desfigurarea omului ca
operã a Creaþiunii, înzestrat cu
consecvenþã, cu dorinþa persistentã de a progresa în bine, în
valorile morale universale.
Lidia STÃNILOAE

Dreptul la opinie
Un veterinar
trateazã
cultura
românilor
De multã vreme se simþea nevoia
unui veterinar sã trateze cultura
româneascã. Îi mulþumim ardeleanului
Emil a lui Boc, cã a gasit veterinarul
potrivit pentru îngrijirea culturii
româneºti, care suferã de la Andrei
Pleºu încoace. Mulþumim UDMRului, care de douãzeci de ani se
sacrificã la fiecare alegere pentru
români, dãruindu-le pe cei mai buni
fii ai sãi sã ne conducã, ºi acum, în
acest specific caz, sã ne trateze
cultura ºi pe cei care o fac, dacã o
mai fac. (Vorbesc de fac-ul românesc,
nu de cel englezesc).
Desigur, veterinarul Kelemen
Hunor merita sã fie chiar preºedintele
României, a candidat pentru aceastã
funcþie la recentele alegeri, dar din
motive de imaturitate politicã a
românilor, a ajuns preºedinte un
marinar care ºi-a vîndut barca cu tot
cu vîsle, numai cîrma a luat-o de
folosinþã la preºedinþie. Altfel veterinarul Kelemen Hunor ar fi venit
cu trusa lui de veterinar ºi cu totul
altfel ar fi arãtat România în cîteva
luni. Ne mulþumim, ºi cu atît, cã a
ajuns Ministrul Culturii ºi al
Patrimoniului Naþional fiind convinºi cã nici nu se va compara cu alþi
foºti miniºtri ai culturii.
În parantezã, reamintesc miniºtrii
recenþi ai culturii. Andrei Pleºu poza
în fata mare dizidentã, nimic nu-i
placea, nimic nu fãcea, pînã într-o zi
cînd ºi-a dat demisia cã nu i l-au adus
pe reje în þarã
Petre Sãlcudeanu
se pricepea la culturã, ºi la bãuturã,
dar nu a stat mult cã i-au aranjat sã
fie prins cu mîþa-n sac (mîþa ºtia sã
batã ºi la maºinã de scris), Ludovic
Spiess ne plãcea cum cînta, îl
aplaudam, jos pãlaria ºi s-a dus.
Mona Muscã, ce muscã la arat
informaþii era, nu se ºtia de ce îl peria,
pupa ºi premia pe Patibularul Patapievici, fiindcã ajunsese cãrturar la
CNSAS, avea dosarul ei în mînã! ªi a
venit Adrian Iorgulescu dupã care
nu a rãmas nici o notã pe portativul
culturii româneºti, numai o mare
tîmpenie: cerebralizarea þãranilor. A
urmat permanentul catapultat, Theodor Paleologu, care a aterizat mai
mult în braþele cîntãreþei Sarah Nassiff
decît în treburile ministeriale, ºi-a
divorþat. Pe rînd s-au dus, ministru
dupa ministru, pe apa celor ce nu
lãsa în urma lor decît mîl. Douãzeci
de ani degeaba! ªi se mai mirã Mircea
Cãrtãrescu de ce nu ia ºi el Nobel, cît
de cît, acolo! Pãi cu aºa miniºtri,
maestre? Dar, zori noi primenitori se
aratã la poarta ministerului culturii
româneºti: vine veterinarul cu trusa
va deschide abcesul ºi va bãga mîna
pînã la cot!
Îmi permiteþi, sã vã prezint pe
noul ministru al culturii din România:
Kelemen Hunor. S-a nãscut în
Secuime, pardon, în Þinutul Secuiesc,
dar el zice cã e ungur, ceea ce e treaba
lui, a lor, a secuilor-unguri ºi a
ungurilor-secui, nu are importanþã în
multiculturalismul european. S-a educat în limba maternã de la grãdiniþã
pîna la Bolyai-Babeº, unde în 1993 a
terminat veterinara, o facultate ce se
ocupã de toate animalele bolnave, nu
numai de cele a lui Breban. Cum la
acea datã Petre Sãlcudeanu pusese o
mîna pe culturã ºi alta lîngã culturã,
Kely a nost a zis cã mai aºteaptã,
fãcînd ºi filosofia între timp, cã nu te
poþi prezenta în faþa vacilor oricum.
A început sã ºi publice, cînd o poezie,
cînd o nuvelã în limba maternã, cã
aºa-i corect încã de pe vremea cînd o
fost Horthy la Cluj. A luat un premiu,
niºte medalii. Felicitãri! Timpul trece
cu privirea politicã înainte în parlamentul cu mitici, cu lupta pentru
autonomia Þinutului Secuiesc ºi
curãþirea lui de români. Acum, aici
este o micã hibã, pe care de fapt o au
toþi locuitorii Transilvaniei, indiferent
dacã îs români, unguri, secui sau alte
minoritãþi conlocuitoare, ei toþi
împreunã sînt mai grei de cap, le
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trebuie mai multã vreme sã priceapã
lucrurile, aºa ºi cu Kely a nost. El a
rãmas cu mintea în urmã, pentru cã
autonomia Þinutului Secuiesc este
realizatã din 2005!!! Acesta este
adevarul, mergeþi ºi vedeþi, mergeþi ºi
vedeþi cum este în Þara Bascilor, în
Quebec, care au fost exemplele lor de
acum 10-15 ani. Comparaþi!!!
No, poate io sã ºi greºesc, ca tot
omu, indiferent de naþionalitate, poate
Kely a nost sã nu fie ca ºi ceilalþi
transilvãneni mai înceþi cu mintea,
stînd el de opt ani în parlamentul cu
mitici s-o fi iuþit la minte: ºtie bine
cã autonomia este la ea acasã în
Þinutul Secuiesc, dar mai sînt ºi
alte autonomii de fãcut! Pentru cã
autonomie lînga autonomie se face
Þinutul Secuiesc Mare! No, ºi acum,
domnu doctor de mãrãi cum zîce
þãranu român din Marele Þinut
Secuiesc, ce se întinde de pe Carpaþi
pînã la Tisa, îºi începe agenda: Întîi
cã îi musai de o încã o universitate
ungureascã, cã Bolyai-Babeº are
numai 17 facultãþi ungureºti. Boc
aprobã! Apoi, nu au nici edituri ºi
publicaþii ungureºti cîte le trebuie,
fiindcã ei scriu ºi citesc de zece ori
mai mult decît valahii, care de fapt
numai se uitã în plaiul cu boi a lui
Dinescu. Boc aprobã! Ei nu au
Institute Culturale Secuieºti în strãinãtate. Patibularul Patapievici vorbeºte cu Bãsescu ºi se face! ªi
ansamblurile foclorice trebuie, musai,
sã meargã la New York ºi în Mexic.
No problem, doar sînt banii în bugetul
ministerului. Apoi în patrimoniu sînt
atîtea ºi atîtea conace ºi castele
ungureºti ce trebuiesc renovate, restaurate. Nu-s bani! No problem, împrumutãm, zice Bãsescu. Guvernul aprobã
dacã secuii dau pãlincã ºi voturi! Dau!
Iar cînd restaurãrile vor fi gata
proprietarii le vor redobândi, cã aºa-i
democratic. Vedeþi cîte stau pe capul
noului ministru, trebuie sã-l lãudaþi. Iar
dacã va reuºi sã introducã ºi o a doua
limbã oficialã în România, sîntem sigur
cã Bãsescu Traian îi va lipi Steaua
României în piept. Meritã!!!
Io îi doresc sãnatate ºi putere de
muncã cum a avut ºi Zsolt Nagy,
cînd o fost ministru!
Corneliu FLOREA
Winnipeg - Canada
anul 2009 la sfîrºit

P.S. redacþional : Problema, dupã
opinia noastrã, oricît ar pãrea de
surpinzãtoare, nu-i deocamdatã cea a
lui Kelemen Hunor ºi nici a meseriei
sale veterinaro-filosofice, deºi sîntem
deplin de acord cu concluziile la care
ajunge dl. Corneliu Florea, chiar ºi de
la distanþele canadiene ce-l unesc
nedezminþit cu realitatea româneascã
a zilei. Responsabilitatea aparþine
acestui partid de adunãturã postcomunistã aflat la putere, de cadrele
universitare trecute pe la ªtefan
Gheorghiu sau prin învãþãmîntul
particular ce de 20 de ani oropseºte
viaþa dascãlului naþional. În ultimã
instanþã, ca sã nu spunem în prima,
cauza consemnatã de colaboratorul
nostru priveºte cele douã elemente
disponibile la oprobiul public naþional
astãzi, care se numesc bãse ºi boc, cu
b mic pentru ruºinea româneascã
actualã ºi pentru neruºinarea lor
proverbialã în funcþie de 5 milioane ºi
nu-mai-ºtiu-cîþi de declasaþi naþionali ce au votat, dacã au votat,
împotriva a 13 milioane de români ce
au votat ºi n-au votat deloc, ca sã
terminãm odatã cu minciuna cã
neamul românesc i-a pus cumva la
putere pe aceºti minoritari ai unei
cauze strãine destinului european al
poporului nostru. (ARISTARC)
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